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IEVADS

Piena rūpniecība var sekmīgi darboties visur tur, kur 
plaši un labi nostādīta lopkopība spēj sagādāt tai nepiecie
šamo izejvielu  — labu, tīru un veselīgu pienu. Jo vairāk  
kādā apvidū uz zemes platības vienības, piem., 1 ha, uztur 
slaucamu govju un ražo vairāk piena, jo  spēcīgāk tur var 
darboties piena rūpniecība.

L atv ijas  PSR te rito r ijā  p iena  rūpn iec ībai ir  dabisks p a
mats. M ūsu zemes klim atiskie, ģeogrāfiskie un saim nie
ciskie apstāk ļi ir  p iem ēroti un  labvēlīg i piensaim niecības 
p lašai a ttīstībai. Kā galvenie labvēlīg ie  apstāk ļi jāa tz īm ē:
1. M ērens p ie jū ras  klim ats u n  pie tiekam i bagāti nokrišņi, 
kas sekmē sakņaugu, zā lā ju  un citu  lopbarības augu k u lti
vēšanu. 2. L ielā p ļavu  un  gan ību  p la tība , kas aizņem  ap
m ēram  pusi no lauksaim niecībā izlietotās zemes. P ienācīg i 
uzlabo jo t šīs dabiskās pļavas un  ganības, v a r  ievēro jam i p a 
vairo t tu ram o govju skaitu. 3. Izdevīgais ģeogrāfiskais stā
voklis un tuvum s lie la jiem  p iena p roduk tu  tirgiem , a r  k ū 
ļiem  mums ir  ā tra  un  vieg la satiksm e. T āda satiksm e dod 
m ūsu piensaim niekiem  iespēju  ņem t dzīvu līdzdalību  lie 
lāko tirg u  apgādē a r p iena p roduktiem  un  ražo t šos p ro 
duktus neaprobežotos vairum os. Bez tam  tirg u  tuvum s ļa u j 
mums nogādāt tu r  savus p iena  ražojum us svaigā un nebo
jā tā  stāvoklī. 4. P iena lopkopības virziens, kāds ja u  no se
nākiem  laikiem  piekopts m ūsu zemes saim niecībās, kas  
govslopus tu r  galvenā k ā rtā  p iena ražošanai (skat. 1. att.), 
nevis nobarošanai gaļā vai izm antošanai darbā. Ļoti sva
r īg a  ir  a r ī m ūsu lopkop ju  nem itīgā  cenšanās celt p iena  iz
slaukum us un tau k u  sa tu ru  pienā. 5. P laši izveidots p ieno
tavu  tīk ls  a r  daudzām  palīg iestādēm  (krejotavām , p iena 
pieņem šanas punktiem  u. c.) dod p iena ražo tājiem  iespēju  
pa t vism azākos p iena daudzum us racionāli iz lieto t augst
v ērtīg u  p iena p ro d u k tu  izgatavošanai. Lielās un  a r  labām  
m ašīnām  iekārto tās pienotavās p ienu  apstrādā un  pārs trād ā
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speciāli sagatavots personāls (sviestnieki, siern iek i u. c.), 
kas m āk un  spēj izgatavot p irm klasīgus produktus, derīgus 
ne tika i v ie tējiem , be t a r ī attā lāk iem  tirgiem . Tas savu
k ā r t ievēro jam i pap lašina  realizācijas iespējas ražotiem  
p iena produktiem . Tagad m ūsu saim niecībām  p iln īg i a tk rīt  
rūpes p a r  iegūtā p iena p ārstrādāšanu  un izgatavoto p ro 
duk tu  realizēšanu. Visu vērīb u  tās v a r  v e ltīt labas lopba
rības ražošanai, lopkopības paplašināšanai, vel jū tam āk a i

tās uzlabošanai un laba p iena ražošanai iespējam i lielākos 
daudzum os. Sam aksu p a r pienotavās nodoto p ienu  saim nie
cības k ārtīg i saņem  k a tru  mēnesi. Ieņēm um i p a r  p ienu  ir  
ievēro jam a daļa (30—60%) no m ūsu saim niecību kopieņē- 
muma. Jārūpējas, lai šī daļa vēl celtos, la i ieņēm um i p a r 
ražoto p ienu un izgatavotiem  labiem  piena produktiem  vai
rotos.

L atv ijas PSR te rito r ijā  p iena bagātākais apgabals ir  V id
zeme, ku r lopkop ji — piena ražo tā ji piegriezuši lie lāku  vē
rību  savu ganām pulku izkopšanai. Tāpēc Vidzemē tagad 
ražīgākas govis ar augstākiem  piena izslaukum iem . A rī 
piena rūpn iecība Vidzemē labāk  noorganizēta, ko apliecina 
sekojošie sk a itļi:

1. a tt. P ien sa im n iec īb a s  p am a ts . 
P ie n īg a s  govis k u lt iv ē tā s  g an īb ās .
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R ažo ta  sv iesta  d au d zu m s p a  ap riņ ķ ie m , k ilo g ram o s uz 100 h a  lau k sa im n iec īb a  izm an to jam as  zem es.



> X i*ļ

P k 'iio tu v u  s k a i t s .....................................  154 60 36
P ie n o ta v ā s  a p v ien o to  slau cam o  g o v ju
sk a its  p ro c e n to s  110 k o p sk a ita  . . 60 45 3 i 
R ažo tā  sv ie s ta  d au d zu m s p ro cen to s
n o  p ie n o ta v u  sv ie s ta  k o p ra ž a s  . . 57 28 11

Mūsu p iena rūpniecības galvenās nozares — s v i e s t a  
rūpniecības ražošanas spējas p a  apriņķ iem  labi rakstu ro  
tā lāk  m inētā kartogram a.

K rietnu  daļu ražotā p iena (piem., Latgalē ap 45%) saim 
niecības pārs trād ā  pašas, izgatavojot tā  saukto „m āju“ 
sviestu, kam  zema kvalitā te  un der tikai v ietējiem  tirgiem . 
A rī citiem m ājās izgatavotiem  piena p roduktiem  parasti ir 
zema kvalitāte, un  tie re ti kad  atb ilst standartu  prasībām . 
Tādēļ tu rpm ākās šīs grām atas nodaļās p a r p iena p ā rs trā d ā 
šanu līdzās m odernām  piena rūpniecības m ašīnām  un ie rī
cēm, kas var noderēt pienotavām , īsum ā apskatītas a r ī da
žas pavisam  vienkāršas ierīces, a r  kupām  lauku  saim niecības 
var uzlabot m ājās izgatavojam o p iena p roduk tu  kvalitāti.

A pzinīgi un lie tderīg i izvērtē t pienu un no tā  izgatavot 
labus, iz turīgus un augstvērtīgus ražojum us v a r v ien īg i tas, 
kas iepriekš pam atīg i iepazinies a r pienu un tā  īpašībām , 
tāpa t a r  dažādiem  faktoriem , kas var ievērojam i ie tekm ēt 
p iena sastāvu un tā  bioķīm iskās un fiziskās īpašības. Visi

f>iena pārstrādāšanas teclm oloģiskie procesi apzin īg i jāp ie- 
āgo p iena m ainīgām  īpatn ībām . Tādēļ autors grām atas sa

tu ru  iedalījis  divās daļās. P irm ā daļa  ve ltīta  p iena sastā
vam  un īpašībām , bet o trā  daļā  apskatītas svarīgākās p iena 
pārstrādāšanas technoloģiskās norises. No atsevišķām  piena 
rūpniecības nozarēm  autors lielāko vērīb u  piegriezis tam, 
kam  m ūsu zemes apstākļos ir dominē joša nozīme.
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I DAĻA

P I E N S  

PIENA RAŠANAS
TESMEŅA UN PIENA DZIEDZERU UZBŪVE

Piens ir koloidāls fizioloģisks šķidrums, ko izstrādā un 
atdala speciāli piena dziedzeri. Govīm ir 4 piena dziedzeri, 
kazām, aitām un ķēvēm pa 2. Ar savienotāju audiem un 
kopēju ādas segu tie apvienoti īpašā orgānā, ko sauc par 
tesmeni (skat. 2. att.).

Tesmenis ar ādas 
sieniņu gareniski pār
dalīts divās sānu da
ļās — labā un kreisā 
pusē. Katrā tesmeņa 
pusē atrodas divi pie
na dziedzeri — priek
šējais un pakaļējais.
Asins un nervu vadi 
abiem vienas puses 
dziedzeriem ir kopīgi 
(skat. 3. att.), bet piena 
novadi pilnīgi šķirti.

Zem katrapiena dzie
dzera atrodas pups, pa 
kuru izvada dziedzeros 
atdalīto pienu. Pie nor
māli attīstītas govs tes
meņa atrodas 4 pupi. Pupu garums apmēram 6—8 cm. Ve
cākām govīm tie parasti garāki, ap 12—14 cm, bet pirm- 
pienēm. īsāki — 3—5 cm.

Pupa apakšgalā atrodas neliels piena izvada kanālītis. 
ko cieši noslēdz speciāls muskulis. Šī muskuļa kustības nav 
padotas lopa brīvai gribai, tādēļ arī govis pašas nevar 
pienu no pupa izlaist, ne arī to aizturēt. Slēdzēja muskulis
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atdarās un pienu izlaiž tad, k ad  pupu spaida vai staipa, k ā  
tas notiek  pie slaukšanas vai te ļa  zīšanas.

Pupi mēdz bū t cilindrisk i vai d rusku  koniski — tapvei- 
dīgi. To v irsāda  i r  b rīv a  no spalvām , tau k u  un sv iedru  azie- 
dzeyiem. ^

3. a tt . T esm eņ a  p u se s  a s in sv ad i: A  — a r tē r i ja s ,  V — v ēn as,
N  — n e rv i, L  — lim fas d z iedzeris .

Virs pupa  k an ā līša  sākas dobums — p i e n a  k r ā t u v e ,  
kas diezgan dziļi iestiep jas p iena dziedzeru audos (skat.
4. att.).

4. a tt . T esm eņ a  p u se  g riezum ā.
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Šīs k rā tuves atzarojum os atvedas vairākas p iena novad
caurules, p a  ku^ām  dziedzeru šūniņās ražotais piens ieplūst 
k rātuvē . Lielās piena novadcaurules tā lāk  sazaro jas un  iz
veido plašu, arv ien  m azāku un tievāku cauru līšu  tīk lu , kas 
izp la tītas k a tra  dziedzera audu m asā (skat. 5. att.).

5. a tt . A lv eo las  a r  p ie n a  n o v a d c a u ru lite m .

Tievās cauru lītes nobeidzas m ikroskopiski sīkos pūslīšos 
je b  a l v e o l ā s .  A lveolu lielum s un veids ir  dažāds a t
k a r īb ā  no tā, vai dziedzeri darbo jas, vai nē. D ziedzeru  d a r
b ības la ik ā  alveolas ir  lielākas (caurm ērs ap 0,1 mm), bet 
cietstāvēšanas la ik ā  daudz mazāks.

A lveolas sedz elastīga bezstruk tū ras ādiņa, ku^as v irsa  
nok lā ta  tieviem  asins vadiem  — a riē r iju  un vēnu kap ilā 
riem , k ā  a r ī vistievākiem  nerv u  vadiem  un lim fas vadu 
tīk liņ u . A lveolu iekšpuse izk lā ta  a r  epitēla šūniņu k ārtu , 
k u fu  lielum s un veids m ainās a tk a rīb ā  no dziedzeru  d a r
bības.

P iena  a tdalīšanas la ik ā  šūniņas ir  augstas, p ieb riedušas 
un diezgan dziļi iestiep jas alveolu telpā. Kad dziedzeri n e 
darbojas, šūniņas ir  zemas un plakanas. K atrā  alveolā v i
d ē ji p ien īgai govij ir  ap 700 tādu  šūniņu, b e t v isā tesm enī 
ap 3,5 b iljoni.

A lveolu ep itē la  šūnas ir  īstās darbnīcas, ku fās  piens da
rinās. P iena izstrādāšanai vajadzīgās v ielas šūniņas ņem 
no asinīm , ko pieved a r tē r iju  kap ilāri. M inūtes la ik ā  cau r 
dziedzeru audiem  iziet 3—4 1 asiņu.

Jo lie lāk ā  skaitā  govs tesm enī atrodas alveolas a r  epi
tē la  šūnām  un jo  bagātāk  tās apgādātas a r  asins vadiem,



jo  va irāk  p iena govs spēj ražot. I r  tom ēr vajadzīgs, lai asi
nis bagātīg i p iegādātu  p iena darināšanai nepieciešam ās iz e j
vielas.

A lveolu ep itē la  šūniņu veids, lielum s un d arb īb a  stāv 
ciešā sak arā  a r  g rūsn ību  un dzem dībām .

Jaunām  telēm  pirm s dzem dēšanas un aizlaistām  govīm  
šūniņas ir  mazas un plakanas. A rī pašas alveolas ir  m a
zākas. G rūsnības beigās šūniņas un a rī alveolas paliek  lie
lākas; tesm ens k ļūst lielāks un  cietāks. Pēc dzem dēšanas 
alveolu šūniņas ir  vislielākās, un  tās a ttīsta  rosīgu darb ību .

A lveolu skaits jaunākām  govīm pie labas ēdināšanas, 
kopšanas un slaukšanas pakāpen isk i pieaug. P ieaugšana 
parasti tu rp inās līdz 3.—5. teļam. S akarā a r to pavairo jas 
a rī p iena  izslaukum i.

T urp retim  vecākām  govīm, sākot a r  8. vai 10. teļu, d a r
bīgo šūniņu un alveolu skaits pakāpen isk i sam azinās, tās 
pārvēršas un  nav vairs spējīgas pienu izstrādāt. Līdz a r to 
m azinās a r ī govs pienīgum s.

P IE N A  D ZIED Z ER U  D A R B ĪB A  U N  P IE N A  A TD A L ĪŠA N Ā

Piena dziedzeru darb īgās ep itēla  šūniņas ir  spējīgas iz
lasīt no asinīm  un  lim fas p iena ražošanai vajadzīgās vielas 
un  tās p ā rs trād ā t p iena sastāvdaļās. D ziedzerus uz šādu d a r
b ību  ierosina īpašas v ielas — horm oni. H orm onus izstrādā 
iekšējās sekrēcijas dziedzeri. A r asinīm  horm oni nokļūst 
p iena dziedzeros un izsauc alveolu šūniņās īp a tn ē ju  ķ ī
misku ka irinā jum u .

Tūliņ pēc dzem dēšanas asinis lie lākā daudzum ā sāk 
ieplūst tesm enī, horm oni sāk  dziedzerus s tip rāk  k a irin ā t 
un ierosina tos izstrādāt teļam  piem ērotu  b arīb u  — pienu. 
Savas darb ības sākum ā dziedzeri atdala tā  saukto pirm - 
pienu jeb  kolostrum u, kas a r savu ķīm isko sastāvu un īp a 
šībām  m anām i atšķ iras no norm āla piena, kādu dziedzeri 
a tdala  vēlāk.

P iena izstrādāšanai vajadzīgās vielas — ūdeni un saus- 
nas sastāvdaļu elem entus — dziedzeru šūniņas ņem  no asi
nīm  un limfas un  īp a tn ē ji p ā rs trād ā  a r enzīm u palīdzību . 
N evajadzīgās vielas a izplūst p a  vēnu vadiem . Pie veseliem  
dziedzeriem  un to norm ālas darb ības nevar iek ļū t p ienā 
ne k au t kādas liekas vielas, ne asinis, ne a r ī sīkbūtnes. T ā
pēc p iena sastāvs v isvairāk  a tkarīgs no dziedzeru šūniņu 
darb ības un to nevar ietekm ēt a r  b arīb u  vai citiem  kādiem  
ārē jiem  līdzekļiem .
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D arb īgās dziedzeru šūniņa», pienu izstrādājo t, pamazām 
piebriest un dziļāk iestiep jas alveolas telpā, k u r  tas a r ī a t 
dala  gatavu  pienu. Pēc tam  šūniņas saplok, sāk a tka l uz
ņem t no asinīm  p iena izstrādāšanai noderīgās vielas un p ā r
strādā tās pienā. K ad atdalīta is piens ja u  p iep ild ījis  alveo
las telpu, tad  īpašas m uskuļu šūniņas, kas atrodas alvĢola> 
apvalkā, sāk izspiest to sīka jās piena novadeauru lītēs. No 
šejienes piens zem jau n a td a līto  piena daļu  spiediena lēnām  
virzās uz lie lāk a jām  piena novadcaurulēm . Pēdējās stiep
ja s  cau ri dziedzeru audiem  ļoti līkum ain i, tām  ir  daudzi 
a tzaro jum i un niecīgs kritum s, tāpēc ir  va jadzīgs diezgan 
liels spiediens, la i daļu p iena no novadcauru ļu  tīk la  iz
spiestu krātuvē.

Ja  p ienu no dziedzeriem  neizvada, tas ra d a  arv ien  lie
lāku  pretsp iedienu , saspiež asiņu kap ilā ru s un sam azina 
asiņu piep lūšanu  dziedzeru audos, līdz a r to šūniņas sam a
zina vai pavisam  p ā rtrau c  savu darb ību  un izbeidz p iena 
atdalīšanu. Tāpēc lak tācijas periodā dziedzeri ka tru  dienu 
no te ik tā  la ikā  k ā rtīg i un piln īg i jā a tb rīv o  no saražotā 
piena. P re tē jā  gad ījum ā dziedzeru darb ība  tiek  traucēta , 
sam azinās p iena izslaukum i un dziedzeru audos var izcel
ties iekaisum i.

Tesm eņa tukšum u tilpum s ir tik  liels, k a  tas var uzņem t 
ap  90% no tā  p iena daudzum a, ko izslauc v ienā slaukša
nas reizē. Pastāv uzskais, k a  daļu piena, apm ēram  10%' 
izslaukum a, dziedzeri izstrādā slaukšanas la ikā, bet p ā rē jo  
s ta rp la ik ā  starp  divām  slaukšanas reizēm  90—95 %. Šis 
sta rp la ik s ilgst parasti 8 stundas, ja  govis slauc 3 reizes 
dienā, vai a r ī 12 stundas, j a  govis slauc divas reizes dienā. 
Šajā  la ik ā  dziedzeru  šūniņu d arb ība  norit pam azām , to ro 
sina un uz tu r neliels ķīm isks kairinājum s, ko izsauc asinīs 
atrodošās p iena izstrādāšanai noderīgās vielas. A tdalītais 
piens p iep ilda alveolu telpas, tievās p iena novadeauru lītēs 
un cauru les un  tad  rad a  pretspiedienu, kas sam azina asiņu 
p iep lūšanu  un pakāpenisk i ap tu r a r ī tā lāko  p iena a td a lī
šanu, kam ēr dziedzerus atb rīvo  no u zk rā tā  p iena. īsi pirm s 
slaukšanas, kad  sāk tesm eni tīr īt ,  tāp a t slaukšanas sākum ā, 
kad  staipa un ie rie tin a  pupus, rodas nevien  m eclianisks, 
bet a r ī  spēcīgs sekrēto risko  nervu  ka irinā jum s, kas tūliņ 
izsauc s tra u ju  asiņu p ieplūšanu dziedzeros. No alveolām  
un novadcauru lītēm  piens tiek  izspiests k rā tuvē , tesmens 
ā tri „p ierie t“, pup i k ļūst stingri, garāk i un a tie t viens no 
o tra. Ievēro jo t to, k a  alveolas slaukšanas la ik ā  ā tri no 
piena a tb rīv o jas  un dziedzeru šūniņām  var netraucēti pie
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plūst asinis, šūniņas v a r  a ttīs tīt visai in tensīvu  darb ību  un 
sam ērā īsā la ik ā  a td a līt diezgan daudz piena.

In tensīvā d a rb īb a  tom ēr ā tri nokausē dziedzeru šūniņas, 
sekrētorisks nerv u  ka irin ā ju m s d rīz  pārie t, m azinās asiņu 
pieplūdum s, tesm ens un pupi paliek  m azāki un  sāk  k ru n 
koties, p iena a td a līšan a  apstājas un slaukšana beidzas.

Jo spēcīgāku un  govij patīkam āku  k a irin ā ju m u  a ttīs ta  
slaukšanas la ikā, jo  in tensīvāk  darbo jas dziedzeri un atdala 
va irāk  piena. Tādēļ a r ī p iena izslaukum s zinām ā m ērā a t
karīg s  no slaucē ja : cik d raudzīg i un  m īlīg i viņš p ro t ap
ieties a r  govīm, cik pareizi un spēcīgi v a r  un  p ro t slaukt, 
nedaro t govīm  sāpes a r pārm ērīgu  pupu  staipīšanu. R u p ja  
apiešanās a r govīm  slaukšanas la ikā, kliedzieni, sitieni, ne
pare iz i slaukšanas paņēm ieni un dažādi uztraukum i iz jauc 
spēcīgo un labvēlīgo nervu  ka irinājum u, nomāc dziedzefu 
šūniņu d arb ību  un sam azina p iena atdalīšanu . Pēc prof. 
H enkeļa m ēģinājum a labs slaucējs no kādas govs izslauca
8,1 kg p iena a r 4,2% tauku, bet slikts slaucējs ieguva tikai
5,6 kg p iena a r 2,7% tauku . D aži pētn iek i tom ēr tu ras pie 
tāda  uzskata, ka  p iena darināšana dziedzeros n o rit v ien
m ērīg i la ik ā  no vienas slaukšanas reizes beigām  līdz o tras 
slaukšanas reizes beigām.

Liela nozīm e ir  rūp īg a i tesm eņa m a s ā ž a i  tū liņ  pēc 
slaukšanas, jo  a r  tās palīdzību  v a r p iln īgāk  a tb rīv o t a l
veolas un tievās, līkum ainās novadcauru lītes no tu r  pa li
kušā  piena. Tievo cau ru līšu  līkum os un sazaro jum u vietās 
aizķeras un sadam bējas a r ī lielākās tau k u  lodītes, kas ne
pieciešam i jā d ab ū  ārā. Ja pie nem ākulīgas vai nepareizas 
slaukšanas daļa p iena paliek  dziedzeru  audos, tad  lielā 
m ērā traucē dziedzeru šūniņu darb ību . N ovadcaurulēs p a 
likušā p ienā v a r sākties sadalīšanās procesi, kas var veicināt 
d z i e d z e r u  i e k a i s u m u s  un dažādas tesm eņa sli
mības.

Biežāk a tk ā rto ti slaukšanas k a irin ā ju m i a rī paceļ p iena 
dziedzeru darba  in tensitā ti. Tādēļ govis, kas atnesušās 
pirm o reizi feb t. s. pirm pienes, jāslauc  biežāk, 5—6 reizes 
dienā, lie to jo t a r ī rūp īgu  tesm eņa masāžu, la i paceltu  vēl 
m azdarbīgo un v ā ji a ttīs tīto  p iena dziedzeru  darba  spējas. 
A rī vecākas govis pirm o nedēļu  pēc atnešanās jāslauc b ie
žāk, lai v iņu p iena dziedzeru darb a  spējas paceltu  augstākā, 
iespējam ā pakāpē. K ad tas sasniegts, dziedzeri lab i darbo
ja s  a r ī tad, ja  govis slauc re tā k  — 2—3 reizes dienā.

P iena dziedzeri darbo jas apm ēram  300 dienas je b  10 mē
nešus pēc ka tra s  atnešanās. Šo la iku  sauc p a r l a k t ā c i j a s
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je b  slaukšanas p e r i o d u .  Kad govs apgājusics un sākas 
ja u n ā  augļa a ttīstība, iestājas konkurences laikm ets starp  
p iena dziedzeriem  un dzem di; pēd ē jā  arv ien  lie lākā dau
dzum ā sāk p a tē rē t asinis augļa  uztu ram  un atvelk  tās piena 
dziedzeriem . Tāpēc līdz a r  augļa spēcīgāku a ttīs tīb u  sam a
zinās piena dziedzeru  darb ība, un kādu  laiku pirm s dzem dē
šanas tā  p iln īg i ap stā jas; govs top aizlaista.

C ietstāvēšanas la iks v id ē ji ilgst 6—8 nedēļas jeb  50—60 
dienas. Ilgāka p iena a tda līšana  p ārpū lē  dziedzepus, kaitē  
govs veselībai un  augļa norm ālai a ttīstībai.

P IE N A  RA ŽO ŠA N A

K atrs lauksaim nieks, kas ražo pienu, cenšas pacelt sava 
ganām pulka p iena izslaukum us. Bet ne k a trs  zina, no kā  
a tk arīg s  p iena daudzum s un  kas īsti jā d a ra  tā pacelšanai.

Izslaukum s je b  p iena daudzum s, kādu  spēj ražot atse
višķas govis, ir  ļoti dažāds un s tip ri svārstīgs: no 3—4 līdz 
30—40 un v a irāk  litriem  dienā. R augoties no piensaim niecī
bas ienesības viedokļa, ir  izdevīgi tu rē t tika i tādas govis, 
kas spēj ražot daudz laba  un lē ta  piena. V isizdevīgākās ir 
tās govis, kas dod lielu  p iena izslaukum u a r  pietiekam i 
augstu  tau k u  sa tu ru  un uzrāda labu  barības  izm antošanas 
spēju .

P iena daudzum u ietekm ē dažādi apstākļi. V islielākā no
zīm e te tom ēr ir  govs īpa tn ībai — viņas iedzim tām , indivi
duālām  spējām . Svarīgs ir  a r ī govs vecum s un veselības 
stāvoklis, atnešanās la iks un  lak tāc ijas  mēnesis, tāp a t p a 
re iza  un vienm ērīga ēdināšana, laba  kopšana un k ā rtīg a  
slaukšana. A rī dažādiem  gad ījum a apstāk ļiem  v a r bū t zi
nām a loma, kā, piem., kustībām , darbam , la ik a  un citiem  
aostākļiem . D ažk ārt lielu  vērīb u  p iegriež lopa šķ irnei un 
ek s te rjē ram  vai dažādām  pienīgum a ā rē jām  pazīm ēm . Ne
reti domā, ka, j a  govis pi.eder kādai slavenai šķ irnei un  ta i 
ir  labs ekste jērs  un ja  to labi ēdinās, tad  tā  a r ī dos lielus 
izslaukum us. T ādi uzskati tom ēr bieži neatta isno jas, jo  
k a tra s  atsevišķas govs p iena daudzum u un  tau k u  procentu 
p ienā noteic viņas individuālās, fizioloģiskās īpašības, ie
dzim tas, no cilts priekštečiem  m antotas p iena un tauku  ra 
žošanas spējas. To apstip rina  ja u  tas, ka  pie govīm, kas 
p ieder pie vienas un tās pašas šķirnes, atrodas v ienā ganām 
pulkā, pie vienādas kopšanas, ēdināšanas un citiem  piln īgi 
līdzīgiem  ārē jiem  apstākļiem , var sastap t k ā  ļoti pienīgus, 
tā  a r ī m azpienīgus īpatņus.
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Piena devība stāv vislielākā a tk a r īb ā  no govs p iena  dzie
dzeru  a ttīs tības un  darb īgo  elem entu — alveolu daudzum a, 
no ep itē la  šūniņu  ak tiv itā tes  un to spējām  asinīs c irk u lē jo 
šas vielas ā tri pārvērs t p iena sausnas sastāvdaļās, īpaši 
piena taukos. Svarīgi te asins vadu — sm alko kap ilāru  
tik la  bagatīga attīstība , kas darb īgām  šūniņām  piegādā 
p iena ražošanai nepieciešam ās vielas, un  sekrētorisko  nervu  
iz turība, kas regulē šūniņu darb ību . Ļoti lie la  nozīm e arī 
govs spējām  ā tr i un  pilnīgi izm antot pasniegto b a rīb u  un

parvērst to asinīs resp. p iena ražošanai nepieciešam ās vie- 
as. Visas ag rāk  m inētās īpašības un  spējas ir  p iln īg i ind i

viduālas dabas, tās pa lielākai daļai iedzim tas no govs 
priekštečiem  un a tka l v a r tik t iedzem dētas pēcnācējos. A r 
b arīb u  un dažādiem  ārē jiem  līdzekļiem  šīs iekšējās, d au 
dzās paaudzēs izveidotās un a r iedzim tību nostip rinātās fi
zioloģiskās īpašības var m ain īt un ietekm ēt ļoti m azā m ērā, 
j a  v ien īpa tn i pareizi ēdina, p ienācīg i kopj un  tu r  labos ap 
stākļos. Trūcīgos vai nepiem ērotos tu rēšanas un  ēdināšanas 
apstākļos a r ī v islabākā p iena govs nevarēs u zrād īt savas 
teicam ās, iedzim tās spējas.

P ie  augstražīga ganām pulka izveidošanas v islielākā vē
r īb a  jāp ieg riež  atsevišķu īpa tņu  izlasei pēc p iena ražošanas 
spējām . T ādu izlasi nevar pareizi izd arīt pēc k au t kādām  
ārē jām  pazīm ēm , bet tikai sistēm atiski a r p iena svariem  
pārbaudo t ka tra s  govs ražoto p iena daudzum u. Liela no
zīme ir a r ī tau k u  saturam  pienā, īpaši tādās vietās, k u r

Eienu p ā rs trād ā  sviestā un sam aksā to pēc tau k u  vai sviesta 
ilogram iem . Bez p iena daudzum a tu r  periodiski jānosaka  

a rī tau k u  saturs k a tra s  atsevišķas govs pienā.
V ienīgi sistēm atiska p iena un tau k u  ražošanas spēju  

kontro le  dod pareizu  m ērauklu  labu  p iena govju  izlasei. Tā 
dod a r ī  iespēju  la ikā  izmest no ganām pulka m azražīgas go
vis, kas neatm aksā b arīb u  un kopšanu. No m azpienīgām  
govīm n ed rīk st šķ irt teļus audzināšanai, tādēļ k a  pēcnācēji 
a rī nebūs pienīgi. Vaislas teļus, īpaši bullīšus, ieteicam s 
šķ irt tikai no augstražīgākām  piena govīm, kūpu priekšteči 
ja u  vairākās paaudzēs uzrād īju ši augstu ražību.

Liela nozīm e piena ražošanas spēju  uzturēšanā ir  p a re i
zai slaucamo govju  ēdināšanai. Pareizi sastādītas barības 
devas un pienācīgā daudzum ā pasniegta laba b arīb a  var pa
celt ikvienas govs p iena un  tau k u  ražošanas spējas līdz 
augstākai, fizioloģiski iespējam ai pakāpei. Visa tā  barība , 
ko pasniedz virs va jadz īgās norm as, vairs neizm antojas 
p iena ražošanai, bet gaļas un miesas tauku  pavairošanai. Ja
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b arīb u  pasniedz nepietiekam ā daudzum ā, — sam azinās 
p iena  izslaukum i, be t tau k u  saturs pienā gandrīz  nem ainās.

Lai uz tu rē tu  p iena ražas pienācīgā augstum ā, slaucam ās 
govis pastāvīgi, bez pārtraukum iem  jāēd in a  bagātīgā  m ērā 
un tik a i a r labu, nebo jā tu  un  piem ērotu barību . Lopbarībā 
n ed rīk s t atrasties k au t kādas kaitīgas vielas. P iena lopu 
ēdināšanā nav ieteicam a vienpusība, īpaši spēkbarības iz- 
ēdināšanā. Piem., eļļas raušus v islabāk  izēdināt v a irāk  šķ ir
nes kopā — m aisījum ā, jo  citād i tie  v a r  nelabvēlīg i ietekm ēt 
p iena  tau k u  un a r ī sviesta īpašības, sevišķi konsistenci.

Jāgādā, la i p iena lopu b a rīb ā  bū tu  visas organism am  ne
pieciešam ās uzturv ielas — olbaltum s, ogļhidrāti, tauki, m i
nerālv ie las un a r ī u z tu ra  papildvielas — vitam īni. No m i
nerālv ielām  sevišķi svarīg i ir  k a lc ija  un fosforskābes sāļi. 
Ja  p ienu ražo patēriņam  svaigā veidā, ieteicam s izēdināt 
govīm tādus barības līdzekļus, kam  daudz vitam īnu. No 
tādiem  b a rīb a s  līdzekļiem  m inēsim  zaļbarību , labu sāb- 
barību , k u ltiv ē tu  p ļavu  sienu, āboliņu, burkānus, kāļus, k li
ja s  u. c. V itam īni no barības  līdzekļiem  pārie t govs asinīs, 
tad  p ienā un  p ad ara  to fizioloģiski p ilnvērtīgāku . Novērots, 
k a  vasarās, kad  govs p ā rtiek  no zaļas zāles un  zaļbarības, 
v itam īnu  satu rs p ienā ir  daudz augstāks nekā ziemā pie 
sausās barības.

B arības līdzek ļi jāpasn iedz slaucam ām  govīm tādos dau
dzumos, ka  to p iln īg i p ie tiek  ne vien dzīvības procesu uz
tu rēšana i (uztura barība), bet a r ī  p iena  ražošanai (ražojošā 
barība). Nepieciešamo daudzum u u z tu ra  barības ap rēķ ina  
pēc govs dzīvsvara, bet ražojošās barības daudzum us ap rē 
ķ in a  pēc p iena daudzum a un  tau k u  satura. G rūsnām  go
v īm  zināms uztu rv ie lu  daudzum s vajadzīgs a r ī augļa n o r
m ālai a ttīstībai. Sastādot barības  devas slaucam ām  govīm, 
jā rēķ in ās  a r  sagrem ojam o uz tu rv ie lu  daudzum u atsevišķos 
lopbarības līdzekļos, pie kam  lie lākā vērīb a  jāp ieg riež  ol
baltum am  un m inerālvielām , kam  p iena ražošanā ievēro
jam a nozīme.

Mūsu lopkopība un  p iena ražošana jād ib in a  galvenā 
k ā r tā  uz pašu saim niecībās ražoto lopbarību , lab i koptām  
pļavām  un  ganībām , āboliņa, sakņaugu un  tauriņziežu  
m istra laukiem .

Labas, ku ltivētas ganības un  tauriņziežu  m istra  lauk i 
noganīšanai nodrošina augstus p iena izslaukum us un in ten 
sīvu p iena ražošanu vasaras periodā. G anības sadalām as 
8—10 aplokos, un  tie noganām i pēc kārtas. Tauriņziežu 
m istrs sējam s vairākos paņēm ienos, un govis sienamas uz
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sazaļojušiem  sējum iem . A rī spēkbarību  jācenšas ražot pašu 
saim niecībās, paplašinot tauriņziežu  — zirņu, v īķu , lauku  
pupu  un dažādu m istru  sējum us.

Sēkbarību, kas jā p ē rk  no ārienes, a tm aksājas izēdināt 
tikai augstražīgām  slaucam ām  govīm un  vienīgi pie lab 
vēlīga  sam ēra starp  iepērkam ās spēkbarības un  pārdodam ā 
sviesta cenām.

Lēta un laba p iena ražošanai ziemas periodā nepiecie
šams labs ku ltivē tu  p ļavu  siens un āboliņš, laba  skābbarība  
un lopbarības saknes —■ burkān i, kāļi, runkuļi. Jāpiešķip 
a r ī m inerālvielas — lopbarības kaļķ is un p lūdinātais k rīts.

P ā re ja i no vienas barības uz o tru  jā b ū t pakāpeniskai, 
tā  n ed rīk s t bū t s trau ja . P iena ražošanu ļaun i ie tekm ē slau
camo govju  nevienm ērīga ēdināšana. Ja  dažos periodos 
slaucam ām  govīm jācieš barības trūkum s, p iena ražas stipri 
samazinās, un vēlāk  tās grū ti pacelt pat a r  bagātīgu  ēdinā
šanu. Tāpēc vērīg i jāseko lopbarības krājum iem , un tie 
la ikus jāpap ild ina , la i govīm p ie tik tu  m a teriā la  piena da
rināšanai.

Ūdenim slaucamo govju  dzirdināšanai jābū t ļoti tīram  
un labam  pēc ķīm iskā sastāva. Kā b o jā ta  lopbarība, tā  a rī 
slikts dzenamais ūdens nelabvēlīg i ietekm ē govju  lab sa jū tu  
un p iena dziedzepu darb ību . Bieži vien tādos apstākļos go
vis dabū cau re ju , pienā lielos vairum os iek ļūst ka itīgas sīk- 
bū tnes un  izsauc pienā dažādas nevēlam as pārm aiņas jeb  
p iena kaites.

Savas dabiskās p iena ražošanas spējas govs v a r p iln ībā  
p a rād īt tikai tad, ja  tās ne vien lab i un pareizi ēdina, bet 
a r ī  tu r  piem ērīgos, veselīgos un  labos mitekļos.

P iena lopu kūtīm  jā b ū t tīrām , gaišām, sausām  un p ie
tiekoši siltām  (12—16° C). K ūts gaisam  vienm ēr jābūt_ t ī 
ram, jo  tāds vajadzīgs elpošanai un a r ī t ī r a  p iena iegūša
nai, tāpēc kū tīs  nepieciešam a k ā rtīg a  vēdināšanas ietaise.

Lopu guļas vietām  arv ien  jā b ū t sausām  un tīrām , la i 
govs ķerm enis, īpaši tesmens, nekad  nenāk tu  tiešā saskarē 
a r šķidriem  vai cietiem  izkārn ījum iem . P ēdējie  ap lip ina 
govs ādu a r piensaim niecībai kaitīgām  m ēslu (koli-aeroge- 
nes) bak tērijām , kas bo jā  pienu un pad ara  m azvērtīgus 
p iena produktus. Vēlamā tīr īb a  g rū ti uztu ram a mušu ta 
gadējās dziļās kūtīs, kas izpilda a r ī mēslu k rā tuves vietu. 
Tāpēc dziļās kūts maz piem ērotas piena lopu tu rēšanai un 
tīra , veselīga piena iegūšanai. K ur p iena lopi tom ēr uz
tu ras  dziļās kūtīs, tu r lielākos vairum os lie to jam i labi,
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sausi pakaiši, kas spēj vircu uzsūkt. Ie  ļoti ieteicam i sausi 
kūdras pakaiši. Tos nepieciešam s sagatavot ja u  vasarā, tie 
labi jā izkaltē  un jā sa k ra u j zem jum ta. Pēc mēslu izveša
nas kūts klons jā n o k lā j ar sausas kūdras ķ ieģeļu  k ārtu  v is
maz pāris pēdu biezum ā. Šī k ā r ta  labi uzsūc v ircu  un  p a
dara  lopu guļvietas sausākas. P ēdējās biežāk jā k a isa  ar 
sausu, p lucinātu  kūdru , p ā rk lā jo t to  sausiem, tīriem  sal
miem.

Pakaiši nedrīkst būt m itri un sapelējuši, jo  tādi nevar 
uzsūkt vircu, bet no bojātiem  pakaišiem  pienā lielos dau 
dzumos iekļūst pelējum u sēnītes. Sausi kūd ras pakaiši uz
sūc nevien daudz m itrum a — vircas, bet saista a r ī dažādas 
no pūstošiem  mēsliem rodošās gāzes, konservē kūts mēslus 
un paceļ to vērtību . Tāpēc kūd ras pakaišu  lietošana se
višķi ieteicama.

Lielas priekšrocības iīra  piena iegūšanā ir seklām  kū tīm  
a r  necaurlaid īgu  grīdu , īsām  stāvvietām  un  v ircas notekas 
renēm, kas v ircu  novada speciāli vircas akā. A rī cietos iz
k ārn ījum us k a tru  dienu izmēž no kūts, kādēļ gaiss te daudz 
tīrāks. G ovju  guļas v ietas te sausākas un tīrākas, lai gan 
a rī seklā k ū tī nav jāskopo jas a r labiem  pakaišiem .

Slaucamās govis jā tu r  ļoti tīr i un viņu āda k a tru  dienu 
jā t ī r a  ar piem ērotām  sukām. K ārtīga  ādas tīr īša n a  un kop
šana veicina asins riņķošanu, pastip rina  vielu m aiņas p ro 
cesus, pasarga tās 110 dažādām  ādas slim ībām  un iznīcina 
parazītus, kas d ara  govis nem ierīgas.

M ēģinājum i apstiprina, ka  a r govs ādas kārtīgu  tīrīšan u  
piena izslaukum i dažkārt pacelti p a r 5—8%. No govs, k u 
ras ādu netīra , kas aplipuši mēslu piciņām  vai n o v ārtīta  
vircā, nav iespējam s iegūt tīru , veselīgu p ienu un labus, iz
tu rīgus p iena produktus.

Piena dziedzeri netraucēti un ražīg i var darboties ti
kai tad, ja  govs vesela un labi jū tas. Dažādas lopu slim ī
bas, drudzis, cau re ja , p iena dziedzeru iekaisum i un citi ve
selības traucējum i arv ien  pam azina izslaukum us. P iepeša 
p iena daudzum a sam azināšanās parasti ir  p irm ā slim ības 
pazīme. Tāpēc vienm ēr jā rū p ē ja s  p a r lopu labu veselību 
un jāzina, ka ir izdevīgāk pasargāt govis no saslimšanas, 
nekā tās ārstēt. Visos lopu slim ību gadījum os nekavē jo 
ties jāgriežas pie veterinārārsta .

D ažādi nelabvēlīgi apstākļi irauoē un nom āc p iena ra
žošanu. Svarīgākie no tiem  trūc īga  un nepiem ērota barība , 
gaismas un svaiga gaisa trūkum s, aukstum s, slapjum s un
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pakaišu  trūkum s, caurvējš, s trau jas  tem eprātūras m aiņas, 
lopu ādas n e tīrīb a , dažādi paraz īti, kukaiņ i un mušas, lieks 
troksnis, sitieni, uztraukum i, m eklēšanās, dažādas slim ības 
un citi traucējum i.

Mērenas kustības un viegls darbs p iena ražošanu ļauni 
neietekm ē, bet stipras, ilgākas kustības un smags darbs iz
slaukum us samazina. M ērenas kustības svaigā gaisā se
višķi vēlamas, ja  govis novietotas kūtīs, jo  tādas kustības 
veicina vielu m aiņu, uz tu r lopu veselību un piena ražošanas 
spējas.

Govs vecums a ri ietekm ē ražotā piena daudzum u. Jau 
nākās govis, īpaši pirm pienes, izdod m azāk piena, jo  tām 
nav vēl pietiekam i a ttīs tīti p iena dziedzeru darb īg ie  ele
m enti un tie nav sasnieguši augstāko ak tiv itā tes  pakāp i 
piena darināšanā. Bez tam  jau n o  govju  ķerm enis vēl aug 
un  šai vajadzība i pa tērē  zinām u daudzum u uzturv ielu  un 
enerģijas.

Pēc ka tras  turpm ākās atnešanās pieaug piena dziedzeļu  
darbīgo elem entu skaits un ak tiv itā te , līdz a r ko va iro jas
a rī piena izslaukum i. Izslau 
4.—6. teļam. Līdz 8.—10. te 
stākā līm eņa, bet pēc tam  sā

tum i palielinās apm ēram  līdz 
am izslaukum i tu ras uz aug- 
c slīdēt uz le ju . Ilgāk kā līdz

12. teļam vai 14. dzīvības gadam reti kad  atm aksajas govis 
tu rēt.

Kā svārstās piena izslaukum i dažādos gados pēc govs a t
nešanās, rāda  šāds piem ērs, k u r piena daudzum s minēts 
kilogram os un indeksa skaitļos, pieņem ot v idējo  izslau
kumu (4000 kg) p a r 100.

P ie n a  d au d zu m s P ie n a  d au d zu m s
kg in d ek sa

kg
in d ek sa

ska itlo s sk a itļo s
i'C 1. te ļa 2 805 70, i Pec 6. ie la 4 409 110,2

o 5 552 83,3 7. .. 4 441 111,0
5 776 94,4 8. .. 4 400 110,0

.. 4. .. 4 087 102,2 <). .. 4 295 107,4
5. 4 295 107.4 .. 10. .. 4 139 103,5

\ ieus lak lācijas periods turpinās v idēji 500 dienas vai 
10 mēnešus. Šī perioda atsevišķos mēnešos ražotais piena 
daudzums ir  dažāds. P irm ajos pāris mēnešos pēc atnešanās 
p iena izslaukum i ir augstākie lak tācijas  periodā. Laktāci- 
ja s  perioda vidū izslaukum i pakāpenisk i samazinās. Beigu 
mēnešos, sakarā  ar jau n u  grūsnību, p iena daudzum s s trau ji 
samazinās un beidzot, apm. 50 dienas pirm s jaunas  atne-
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šūnās, govs jāaizlaiž, l.aktācijas beigās ražotam pienam, 
t. s. vecpienam , parasti ir sāļi rūg ta  garža. kas m azina iā 
vērtību.

A rī cietstāvēšanas la ikā  govis labi ēdinām as, lai tās va
rētu uzk rā t en erģ iju  in tensīvai piena ražošanai nākam ā 
lak tācijas periodā.

Laktāeijas periodā ražota p iena daudzum u ietekmē govs 
atnešanās laiks. D audzi novēro jum i liecina, k a  saim nieciski 
visizdevīgāk iekārto t govju  atnešanos rudens beigās un 
ziemas sākum ā, laikā no novem bra līdz februārim . Šinī 
la ikā atnesušās govis izdod lielākus p iena daudzum us nekā 
pavasarī un vasarā atnesušās. D ān ijā  govis, kas atnesu
šās ziemas mēnešos, izdevušas ap 4000 kg piena gadā, bet 
pavasaya mēnešos atnesušās govis tikai ap 3300 kg. Pēc ci
tiem novērojum iem  decem bri-janvāri atnesušās aovis de
vušas ap 4300 kg piena fcbruārī-m ariā  atnesušas devušas 
ap 4000 kg, bet ap rīlī-m a ijā  atnesušās devušas tikai ap 
3600 kg p iena gadā.

Iekārto t govju atnešanos aprādītos mēnešos izdevīgāk 
a rī tādēļ, k a  ziemā piena un piena p roduktu  cenas parasti 
augstākas kā vasarā. A rī p a r labu sviestu un  sieriem  zie
mas mēnešos m aksā ievērojam i augstākas cenas kā vasaras 
mēnešos.

Rudens un ziemas mēnešos atnesušās govis pavasari, no
kļūdam as su līgā zālē, pavairo  piena izslaukum us. Tādas 
govis karsta jos vasaras mēnešos var slauk t tika i divas re i
zes dienā - ritos un vakaros. Tas ievērojam i sam azina un 
atvieglo govju  slaukšanas darbus vasaras nevaļas la ikā un 
padara  daudz vienkāršāku  piena apkopšanu, jo  tad vienīgi 
vakarā  izslauktais piens labi jānodzesē un vēsā vietā j ā 
uzglabā līdz rītam , kas dod iespēju pasargā t p ienu no sa- 
skābšanas un bojāšanās.

D iezgan lielā m ērā kā piena sastāvu, tā ari īpašības 
ietekm ē pareiza slaukšana un sevišķi p iln īga gov ju  izslauk
šana. V islielākā nozīm e te labam  slaucējam , kas labi prot 
šo svarīgo darbu, kas spēj un grib to apzinīgi izpildīt. Ne
m ākulīg i un neapzinīgi slaucēji nereti saniailā labākās un 
pienīgākās govis. Lai novērstu zaudējum us, kas ceļas, govis 
nolaid īgi slaucot, ir nepieciešam a pasiāvīga slaukšanas uz
raudzība un apm ācība pareizā slaukšanā.

L ietderīg i jā a tris in a  a rī jautajunis. cik reizes d ienā g o 
vis jāslauc — divas vai trīs?  Ir noskaidrots, ka jo b ie/ak  
govis slauc, jo  % aii-āk iegūst piena un t auku.  Slaucot iri«
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reizes dienā, parasti iegūs 4—6% p iena vairāk, kā slaucot 
divi reizes. Slaucot govis trīs  reizes dienā, jā p a tē rē  vairāk 
d arba  slaukšanai, p iena apkopšanai un trau k u  tīrīšanai, 
kādēļ bieži v ien  va irāk  iegūtais piens neatm aksā p ielik to  
darbu. Tāpēc a rī vecākās piensaim niecības zemēs — Ho
landē, Šveicē, D ā n ijā  u. c. govis parasii slauc divi reizes 
dienā — rītos un vakaros, lai gan tu r govis ir daudz p ie n ī
gākas kā mums. T ur atrasts, ka slaukšana divi reizes d ienā 
ir nevien lē iāka. bet arī vieglāk un ē rtāk  iekārto jam a un 
daudz parocīgāk  izdarām a, īpaši j a  darba spēks ir dārgs. 
S tarp laikus starp  abām  slaukšanas reizēm  tad var ie tu rē t 
v ienādus — 12 stundas, izdarot slaukšanu k ā  rītos, tā  v a 
karos ap pīkst. 5. Tad abās slaukšanas reizēs iegūst apm ē
ram  vienādus p iena daudzum us ar apm ēram  vienādu tauku 
satu ru , vai a rī vak ara  slaukum ā tauku saturs ir nedaudz 
augstāks. Īsti parocīgi govis divi reizes slauk t tām saim 
niecībām , kas rītos pienu ved uz koppienotavu. k re jo tav u  
vai staciju , jo  tad a tk rīt rūpes p a r pusdienas p iena dzese- 
šanu un uzglabāšanu aukstum ā; p re tē jā  gad ījum ā pusdie
nas piens bieži vien otrā r ītā  ja u  ir stip ri ieskābis, sevišķi 
k a rs tā  la ikā, un vairs neder pārsirādāšanai.

D audzās mūsu saim niecībās iesakņojusies paraža slauk t 
govis 3 reizes dienā, neraugoties uz dārgo darb a  spēku, 
govju  sam ērā mazo pienīgum u un citām  neērtībām , kas 
a r šo paražu  saistītas. Visām tām  saim niecībām , kas nodod 
pienu pienotavās un īpaši sieroiavās, govju slaukšana pus
dienās jāa tm e t kā  mūsu tagadējiem  apstākļiem  nepiem ē
ro ta  un novecojusi paraža. T ikai p irm a jā  la ikā  pēc a tne
šanās, kā  ja u  aizrādīts, govis jāslauc biežāk. T āpat b iežāk 
var slauk t govis a r izcili augstiem  (piem.. pāri p a r 20 kg 
dienā) izslaukum iem .

Slaucot govis trīs  reizes dienā, grū ti ie tu rē t vienādus 
starp la ikus starp  atsevišķām  slaukšanas reizēm. Ja s ta rp 
laiks īsāks, tad  tan ī reizē p iena izslaukum s būs mazāks, 
bet ar k rie tn i augstāku tauku saturu . Pēc gafākā  la ika  iz
slaukum s būs lielāks, bet tauku saturs zemāks.

Jācenšas pēc iespējas ie tu rē t vienādi gaļ'us starp laikus 
starp  atsevišķām  slaukšanas reizēm. K atrā  ziņā slaukšanai 
jāno tiek  k ā rtīg i noteik tās stundās.

Lai gūtu no piena ražošanas lielākus un drošākus ieņē
mumus, saim niecībām  jācenšas ražot labu, tī ru  un lētu  
pienu daudz lielākos vairum os nekā līdz šim. Šī m ērķa sa
sniegšanai ku ltivējam as labas ganības un pļavas, jā ražo
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tīrum os daudz labas lopbarības un jā ieaudzē augstražīgi 
piena lopi a r labam  barības izm antošanas spējām .

V ieglāk un ātrāk  saim niecības var sasniegt šos m ērķus 
tad, ja  iās piedalās par biedrenēm  lopkopības p ā rrau d z ī
bas biedrībās. Šis b iedrības gūst arvien lielāku p iek ri
šanu zem kopju — piena ražo iā ju  starpa, par ko labu lie
cību dod to skaita pieaugum s: 1957. g. 1. IV lopu p ā rra u 
dzībā atradās 18 279 saim niecības ar 143 330 slaucamām 
govīm, bet 1938. g. 1. IV šis skaits pieaudzis uz 23 282 saim 
niecībām  un 178 238 slaucam ām  govīm. i\'o slaucamo govju 
kopskaita 1938. g. sākum ā lopu pārraudzībā  atradās: Vid
zemē 30.9%. Zemgalē 23,5%. K urzem e 18:2 % un Lai- 
galē 4,4%.

Lopkopības pārraudzības b ied rību  darb ības veicināšanai 
ir liela valstiska nozīme. Jo neraugoties uz to. ka  dažas 
mūsu saim niecības p iena ražošanā jau  sasniegušas ļoti la 
bus panākum us, tom ēr lie lākā  daļā saim niecību p iena ra 
žošana vēl līdz šim nostād īia  sam ērā vāji. Tām ir nep ie
tiekam s slaucamo govju  skaits, mazi piena izslaukum i no 
govs gadā, p iena visvairāk 3 vasaras mēnešos, ganīšanas 
laikā, bet ziemā piena ļoti maz. Pienotavām  1936. gadā 
58.293 saim niecības no 345.694 slaucam ām  govīm nodevu
šas kopā 555.121.805 kg piena, vai caurm ērā no govs 1606 kg 
piena, kam ēr D ān ijā  saim niecības nodod pienotavām  cau r
m ērā 3000 kg piena no govs gadā.

C aurm ērā piena raža no vienas slaucam as govs gadā 
D ānijā  un H olandē 3200 kg. bet Latvija 1933.36. s. gada 
(ikai 2036 kg. pie kam Vidzemē 2448 kg, Zemgalē 2034 kg, 
K urzem ē 1806 kg un Latgalē 1635 kg. No 1 ha lauksaim 
nieciski izmantojumus zemes pla tības ražo piena: L atv ijā 
410 kg, D ān ijā  1670 kg, Holandē 1820 kg.

P iena ražošanas pacelšanā mums vēl daudz jāstradā . lai 
tuvotos tam stāvoklim, kāds ja u  tagad sasniegts vecākas 
piensaim niecības zemēs. Lai varē tu  pienu kārtīg i izvērtēt, 
nepieciešam a v i c u r n  ē r ī g ā k a p i e n a r a ž o š a 11 a p a 
g a d a  1 a i k i e m. T agadējais stāvoklis, kad galveno piena 
daudzum u saim niecības saražo nedaudzos vasaras m ēne
šos. bet rudens un ziemas mēnešos piena ir pavisam maz. 
piena rūpniecībai ir ļoti neizdevīgs. Sev išķi neizdev īgs tas 
ir sviestu ražotājam  pienotavām , tādēļ ka lielā piena dau
dzuma parstradasanai vasaras perioda tām nepieciešamus 
lielas m ašīnas, daudz traukti, p iederum u, a rī lielāks per
sonāls, ko ziemas perioda, kad piena loti maz. nevar p ie
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nācīgi nodarbināt. Ziemas laikā krējum s jā k rā j vairākas 
dienas, lai varētu  lo sakult sviestā. Vienīgi šī iemesla dēļ 
.sviests bieži vien iznāk kļūdains, neizturīgs. P iena trūkum a 
dēļ daudzas pienotavas spiestas ziemās pilnīgi p ā rtra u k t 
darbību. No 294 pienotavām  1936. gadā visu cauru  gadu 
darbojās tikai 241. bet 1937. gadā no 272 pienotavām  visu 
gadu darbo jušās 242. Dažas pienotavas darbo jas inazāk par 
6 mēnešiem gadā. T urpretim  D ānijā  pienotavām  nodotais 
piena daudzum s pa mēnešiem visu cau ru  gadu ir apm ēram  
vienāds. D āņu sviestnieks kuļ k rē jum u sviestā k a tru  dienu 
kā vasarā, tā ziemā, un sviests viņam visu cauru  gadu iznāk 
vienāda labum a. Tāpēc saim niecībām  govju atnešanās un 
citi piena ražošanas apstākļi jānokārto  tā, ka visu cauru 
gadu ka tru  mēnesi varētu nodot pienotavām  apmēram 
vienādus piena daudzum us ar vienādu sastāvu un īp a 
šībām.

PIENA ĶĪMISKAIS SASTĀVS

Pienam ir ļoti sarežģīts ķīm iskais sastāvs, jo  ta jā  a tro 
damas daudzas un ļoti dažādas vielas. Pie tam  atsevišķo 
Vielu saturs pienā var stipri m ainīties a tk a rīb ā  no govju 
īpatnībām , šķirnes, lak tācijas laika, slaukšanas reizes, ve
selības stāvokļa un daudziem  citiem  apstākļiem .

Normāls piens, iegūts no vairākām  veselām, labi k o p 
tam, piem ēroti ēdinātām  un labi slauktām  govīm, kas a t
rodas norm ālā lak tācijas laikā, caurm ēra uzrāda šādu ša
is i ā \ n :

... , , , V idē ja is  sa tu rs
sn s tav d a ļu  ....... ļ)ionū'. p ro re n io s

l d c n s .................................................... 87,2
T a n k i .......................................................  3,8

ļ K u /o ln . '  2,8
O lb a ltu m v ie la s  A lbm nīns ļ „ _

1 GlobulTns I
P i e n a  c u k u r s ...................................
M i n e r ā l v i e l a s ..................................  0.7
D ažādas l i e l a s ........................... 0Л

Atsevišķu govju piens var stipri atšķirties no m inētā 
vidējā sastāva. Sevišķi lielas starp ības var b ū t tau k u  sa- 
t urā.

koppiens no vairākām  govīm un dažādiem  dienas slau
kumiem uzrāda m azākas sastāva svārstības.
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Govju piena vidējais sastavs dažadas zemes 1111 apgabalos

P ien a  sa s ta v d a ju  s a tu rs  p ro cen to s

P i e n s
Saiisna la u k i Olbaltum

vie las
P ien a
c u k u rs

M ine
rāl

vielas

PSRS ap g ab a lo s : 
C e n trā lā  a p g a b a lā  . . . 12,80 3,90 3,40 4,65 0,71

Ziem eli! ap g ab a lā  . . . . 1 ‘3,20 4,10 3,50 4,72 0,72

R ie tu m -S ib ir ija s  a p g ab a lā 13,80 4,30 3,60 4,80 0,73

L a tv ija s  P S R ........................... 12,80 3,80 3,40 4,80 0,80

H o l a n d ē ..................................... 11,80 3,10 3,30 4,60 0,80

Z i e m e ļ v ā e i j ā .......................... 12,00 3,20 3,40 4.60 0,80

Šveicē ................................ 12,50 3,70 3,50 4,60 0,70

D ā n i j ā ..................................... 12 50 3,60 3,30 4,70 0,80
Z v ied rijā  (v ie tē jie ) . . . 12,40 3,60 3,30 4,70 0,80

A n g lija s  s a l ā s ..................... 11,-SO •5,20 3,90 4,80 0,90

ŪDENS SA TU R S U i\ N OZĪM E PIEN A

"Ūdens saturs pienā var svārstīties no 84—90%. Piens ar 
augstāku  ūdens saturu, ir m azvērtīgāks nevien ka  uztura 
līdzeklis, bet a rī kā  izejv ie la  p iena rūpniecība.

Liela nozīme piena izm antošanas un pārstrādāšanas tech- 
nikā p ie k rīt tām fizikālām  attiecībām , kādās atrodas ūdens 
ar piena sausnas dažādām  sastāvdaļām . Piem ēram , piena 
cukurs un apm ēram  puse m inerālv ielu  atrodas ūdenī p il
n īg i izšķīdušā veidā. To daļiņas (molekulas, ioni) ir  ā r 
k ā rtīg i sīciņas un tāpēc g rū ti no ūdens atdalām as. Lai šīs 
vielas iegūtu, jā iz tva icē  ūdens. D ažas citas p iena sausnas 
sastāvdaļas, pirm ā v ietā olbaltum vielas, nav ūdenī p iln īg i 
izšķīdušas, bet tikai stip ri uzbriedušas un atrodas k  o - 
l o i d u  s t ā v o k l ī .  To daļiņas (ultram ikroni) ir ja u  lie 
lākas un tādēļ no ūdens v ieg lāk  atdalām as.

Tauki ūdenī nešķ īst un a rī neuzbriest, bet atrodas pienā 
e m u l s i j a s  s t ā v o k l ī .  T auku  daļiņas (mikroni) ir  ja u  
k rie tn i lielākas, tās peld ūden ī kā  atsevišķas tauku  lodītes 
1111 ir viegli atdalām as no ūdens.
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Ja no piena a tda la  em ulģētos taukus, tad  paliek  piena, 
p l a z m a ,  ko parasti sauc p a r vājp ienu . P iena plazm a sa
tu r  ūdenī uzbriedušas un izšķīdušas vielas, tā saukto b e x - 
t a u k u  j eb p l a z m a s  s a u s n u .

A tdalot no piena plazm as koloidās o lbaltum vielas un 
m inerālvielas, paliek  caurspīdīgs dzeltenzaļgans šķidrum s
— piena s ū k a l a s  j eb s u l i ņ a s ,  kas satur ūdenī izšķī
dušas vielas, tā  saukto piena sūkalu  jeb  šķīstošo s a u s n u .

P ienu ilgāk karsējo t, ūdens pie 100° С izgaist un pa liek  
p iena kopsausna.

PIE N A  SA USN A

Piena sausna paliek  kā dzeltenīga masa, kad ūdeni p il
n īgi iztvaicē un atlikum u žāvē līdz nem ainīgam  svaram  
pie 100—105° C. Līdz ar ūdeni izgaist a r ī piena gāzes.

P iena v ē rtīb a  a tk arīg a  no sausnas daudzum a: jo  v a irāk  
p ienā sausnas, jo  vērtīgāks un noderīgāks piens būs uztu 
ram  un citiem  izmantošanas veidiem.

Norm ālā pienā atrodas v idēji:
s a u s n a s ...........................................12,8%
f id e n s ................................................87,2%

Sausnas saturs pienā пал' pastāvīgs, bet var m ain īties 
a tk a rīb ā  no dažādiem apstākļiem . Sausnas svārstības pienā 
visvairāk  ietekm ē govs īp a tn īb a  un šķirne, lak tāc ijas  pe
riods, slaukšanas reize un c iti apstākļi.

N orādīto  iemeslu dēļ sausnas safurs atsevišķas govs 
pienā v a r svārstīties no 10—16%.

Lopu šķ irne diezgan lielā m ērā ietekm ē sausnas dau 
dzum u pienā. Piem ēram , L atv ijas PSR biežāk sastopam o 
govslopu šķ irņu  pienā v idē ji atrodam s šāds sausnas saturs:

m eln ra ib o  g o v ju  p ien a  . . . . 11,5— 12,2%
b r ū n o .......................................................... 12,2—13,0%
s a r k a n r a ib o ................................................ 12,6—13,4%

Л(sevišķas vienas šķirnes govis a tk arīb ā  no viņu īp a t
nējām  spējām  var uzrād īt lielas starp ības attiecībā uz saus
nas daudzum u pienā.

Visvairāk sausnas saturu  pienā ietekm ē lak lācijas pe
riods. Laktācijas sākum ā un beigās pienam ir daudz aug
stāks sausnas saturs nekā lak tācijas vidus mēnešos. Pirm - 
pienā sausnas daudzums ap 25—30%, vecpienā 14—16'^. 
Laktācijas sākum ā sausnas pieaugumu izsauc augsiāks ol-
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balunnvielu  saturs piena, bet. lak tāc ijas  beigas angstaks 
lau k u  saturs.

Sausnas sa tu ra  m aiņas pienā atsevišķos lak tāc ijas  m ē
nešos paskaidro  zem āk m inētie, au iora pētījum os iegūtie 
skaitļi:

L a k tā c ija s  rnčneši 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11
S au sn as % p ie n ā  13,6 12,7 12.5 12,4 12.6 12,7 13,0 13,3 13,8 14.7 15,1

"Vienas dienas dažādos slaukum os iegūtā pienā nav v ie
nāds sausnas saturs. Ja govis slauc trīs reizes dienā, tad 
pēc au to ra  iegūtiem  v idē jiem  skaitļiem  sausnas saturs uz
rāda šādas m aiņas:

r ī ta  p ie n ā  v i d ē j i ...........................12,79% sausnas,
p u sd ie n as  p i e n a ...........................13,35%
v a k a ra  p i e n ā ................................ 13,01%

Piena sausna sastāv no taukiem , olbaltum vielām , piena 
cukura minerālvielām un dažādām  citām vielām.

Šo vielu saturs p iena sausnā var diezgan stip ri m ain ī
ties. Sevišķi tas jā sak a  par tauku  daudzum u sausnā, kas 
svārstās no 25—33%.

Piena sausnas v idējais sastāvs procentos no kopsausna*:
T a u k u  sa tu rs  s a u s n ā ..................................... 30,0%
O lb a ltu m v ie lu  s a tu rs  s a u s n a ..................... 25,0%
P ien a  c u k u ra  s a tu rs  s a u s n ā ..................... 38,0%

M in e rā lv ie lu  s a tu rs  s a u s n ā .....................  5,0%
D ažād u  v ie lu  s a tu rs  s a u s n ā .....................  2,0%

K o p a .  . . 100 %

Sausnas sa tu ra  svārstībās p ienā galvenā k ā r tā  a tkarīgas 
no tauku daudzum a, pa daļai a rī olbaltum vielu sa tu ra  
m aiņām . Pēdējās p iena sausnas sastāvdaļas - p iena cu 
kurs un m inerālvielas svārstās daudz mazākos apm ēros.

D audzi p ē tījum i liecina, ka  pie augstāka tauku  sa tu ra  
pienā būs arv ien  v a irā k  sausnas. Piem.. A m erikā dažādu 
šķ irņu  govju pienā a trasts v idē ji šāds tauku uti sausnas. 
saturs:

L o p u  š ķ i r n e s  
H o lš te in a s  A irš ira s  D ev o n as  D ž e rse ja s

T a u k u  s a tu rs  p ie n ā  %% 3,42 3,66 4,60 5,35
S au sn as „ „ %% 11,85 12,61 14.50 14,70

fada paii sakarība  novērojam a a rī Latvijas govslopu 
šķirņu pienā.
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Piena beztauku sausna
Piena plazm as jeb  beztauku sausnu dabū. atņem ot piena 

kopsausnai taukus (piem., 12,8—3,8—9.0).
N orm ālā pienā beztauku sausnas saturs v idēji ap 8,8 līdz 

9,2%. S atu ra  svārstības norm ālā pienā nav lielas, no 8,5 
līdz 9,5 % un reti pārsniedz 1 % robežas. B eztauku sausna 
sastāv no olbaltum vielām , p iena cukura, m inerālvielām  un 
dažādām  vielām.

Piena b e z t a u k u  s a u s n a s  vidējais sastāvs:
o lb a l tu m v ie la s ...........................37,0%
p ie n a  c u k u r s ...........................53,0%

m i n e r ā l v i e l a s .....................  8,0%
dažāda«  v i e l a s .....................  2.0%

K o p ā . . . 100 %

Bezlauku sausnas saturs pienā ir pastavīgāks un uzrāda 
daudz m azākas svārstības nekā sausnas kopdaudzum s. Bez- 
tauku  sausnas daudzum u maz ietekm ē govs šķ irne un īp a t
nības. V airāk  to ietekm ē lak tācijas  periods: pašā lak tāc ijas  
sākum ā un a rī beigās beztauku sausnas saturs ir augstāks, 
bet lak tāc ijas  perioda vidus mēnešos tas maz mainās.

Piena sūkalu sausna
Piena sūkalu jeb  š ķ ī s t o š ā  s a u s n a  sastāv no tām 

vielām, kas paliek sūkalās pēc tauku un kazeīna a td a lī
šanas. T ā sasiādās no piena cukura  vidēji ap 76%, albu- 
niīna —- ap 9fv. m inerālvielām  un dažādām vielām — 
ap 15 °i,.

Normālā pienā šķīstošās sausnas saturs v idē ji ir ap 6.2%. 
Tās saturs ir ievērojam i pastāvīgs un svārstās visai šaurās 
robežās, no 6.0—6.4%. To maz ietekm ē govs šķ irne un īp a t
nības. L ak tācijas sākum ā šķīstošo vielu saturs ir  nedaudz 
paaugstināts, bet turpm ākos lak tācijas  perioda mēnešos tas 
uzrāda m azas svārstības.

šķīstošām  vielām, kas saslāda gandrīz  pusi no visas piena 
sausnas. ir ļoti maza nozīm e parasta jos p iena p ā rs trād ā 
šanas procesos (sviestnieeībā. sierniecībā), jo  techniski tās 
ļoti g rūti a tdalīt no ūdens, un lielais to vairum s pārie t a t
liekās.

šķīstošās sčuisnas maz m ainīgo saturu  bieži izm anto 
piena analizē: 1) a tk lā jo t viltojum us. Ja pienam  pieliets 
ūdens, sausnas saturs sūkalās no k rīt zem 5.8% un attiecīg i 
m ainās a r ī sūkalu  fizikālās īpašības. 2) nosakot anorm ālu,
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piem.. slimu govju pienu. Ja p iena dziedzeri iekaisuši vai 
saslimuši, sūkalās m ainās nevien sausnas saturs, t. i.. vielu 
koncen trācija , bet a r i vielu attiec ības: sam azinās piena cu
k u ra  un k a lija  saturs, pavairo jas  n ā tr i jā  un chlora saturs, 
līdz ar ko m ainās a rī sūkalu fizikālās īpašības.

PIE N A  TA U K I 

T auku nozīm e un sa tu rs pienā
Taukus uzskata par vērtīgāko  p iena sastāvdaļu. To sa

tu rs v isvairāk  ietekm ē galveno p iena produktu  — krējum a, 
sviesta un siera iznākum u. No p iena a r augstāku  tauku  sa
tu ru  var iegūt lielāku  daudzum u m inēto produktu . P iena 
tauku  sastāvs un īpašības lie lā  m ērā noteic a r ī sviesta īp a
šības, jo  tauki ir sviesta galvenā sastāvdaļa (sviestā ir ap 
83—85% piena tauku).

P iena taukiem  ir  augsta fizioloģiska un baro joša vērtība, 
kas izskaidrojam a ar to, ka: 1) tie ir viegli sagrem ojam i, 
un organisms tos ļoti labi izm anto: 2) ar taukiem  ir sa istīt' 
svarīgi, taukos šķīstoši. A, D un E vitam īni, kas pārie t a rī 
k rējum ā, sviestā un sierā; 3) a r  taukiem  ir saistītas a r ī ci
tas fizioloģiski svarīgas vielas — fosfatīdi un s te rīn i; 4) tau 
kiem ir lielas siltum spējas: organism ā sadegot, tie  dod daudz 
va irāk  siltum vicnību (kaloriju) kā  pārē jās  p iena sausnas 
organiskās sastāvdaļas. 1 g tauku  dod 9,2 kal., 1 g o lbal
tum vielu dod 4,1 kal. un 1 g p iena cukura  dod 4,0 kal. 1 kg 
p iena a r v idēju  ķīm isko sastāvu (3,8% tauku) sadegot dod 
6S0 lielās ka lo rijas  (Kal.). No tām tauk i dod 350 kal., bet 
olbaltum vielas un p iena cukurs kopā 530 kal. Bez tam 
piens ar augstāku tauku  procentu sa tu r va irāk  olbaltum 
vielu un nešķīstošās sausnas. Tādēļ pienu parasti sam aksā 
pēc tauku satura, un sakarā a r to saprotam a piena ra 
žo tāju  cenšanās iegūt pienu ar iespējam i augstu (auku pro 
centu.

Tauku saturs pienā ir visai svārstīgs. D ažādos slauku
mos no atsevišķām  govīm las var svārstīties plašās robe
žās: no 2—3% līdz 8—10%. Koppienā no vairākām  govīm 
svārsiības parasti m azākņs — no 3—6%. T auku sa tu rs  kop
pienā no liela govju  skaita  ja u  tuvojas v ie tē jam  caurm ēra 
tauku  procentam  pienā.

L a tv ijā  v idējais tauku saturs pienā pēc koppienotavās 
un lopkopības pārraudzības b iedrībās izdarītām  analizēm  
ir 3,6—3,8%. Lai gan koppienotavas saņem pienu no dau
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dzām saim niecībām, tauku sa tu ra  svārstības pēc caurm ēra 
skaitļiem  tom ēr izrādās prāvas; piem., 1928. gadā atsevišķos 
mēnešos caurm ērs b ijis : augstākais 5.03%. zem ākais 2.87%. 
sta rp īb a  2,16%'. G ada caurm ērs: augstākais 4,00%, zem ā
kais 3,10% ; gada caurm ērs pa visām koppienotavām  3,63%.

T auku procenta  svārstības noteic daudzi un dažādi ap 
stākļi. no tiem minēsim šādus:

1. G o v s 1 o p u š ķ i r u  e. Pienu ar zemu tauku p ro 
centu dod H olandes un citas t. s. līdzenum u lopu šķirnes. 
K alnāju  lopu šķirnēm  tauku  saturs pienā augstāks. Sevišķi 
augsts tauku saturs ir džersejas un eitām  A nglijas salu 
govju  šķirnēm .

Sam ērā liesu pienu ar 2,7—3,5% tauku  dod m elnraibie 
Holandes, r ītfrīžu , oldenburgas, rītp rū šu  un angelnas lopi.

V idēji tauku  pienu a r 3,5—4,3% dod: simes. švices. al • 
gavas. airširas. dāņu brūnie un dažādu apgabalu  v ie tē jie  
lopi.

T reknu pienu ar 4,5—5.5% tauku dod: džersejas, gern- 
zejas, šorthornas, devonas un dažas PSRS v ie tē jās šķirnes.

Latvijas govslopu šķirnēm  ir šāds tauku  saturs pienā:
m eln ra ib ie m  l o p i e m ................................ 2.8—3,5%
b rū n ie m  lo p i e m ...........................................3.5—4,2%
.sa rk an ra ib iem  l o p i e m ...........................3,7—4,4%

Dažām šķirnēm  a r neatla id īgu  un sistēm atisku izlasi 
tauku procents ir ievērojam i pacelts. Piem., D ān ijā  b rū 
niem lopiem 30 gadu la ikā  pacelts tauku  saturs pienā no
3.3% uz 3,9%.

2. L o p u ī p a t n ī  b a. A tsevišķi īpatņi, kas p ieder pie 
vienas šķirnes, var dot gan liesu, gan treknu  pienu, a tkarībā  
no piena dziedzeru uzbūves un iedzimtām fizioloģiskām 
spēj ām.

Mūsu brūno lopu kopā sastopami īpatņi ar 4,5—5% 
tauku pienā, un daudzas I.a tv ijas m elnraibās govis dod 
pienu a r 4,0 -4.5% fauku. V ācijā no 16.917 m elnraibām  
govīm 171 go\ ij t auku saturs pienā bijis zemāks par 2,5%. 
bet 7 govīm tas bijis augstāks p a r  4.4%. No 11.460 angel
nas govīm divām tauku saturs pienā bijis zem 2,5%, bet 
12 govīm starp  4.4—4.6%. Tas liecina, ka vienas šķirnes 
atsevišķiem īpatņiem  \ a r  būt ļoti dažāds tauku % pienā.

3. L a k t ā c i j  a s p e r i  o d s. P irm ajos pāris mēnešos 
pēc atnešanās tauku saturs pienā slīd. un laikā no 2 .-4 .  m ē
nesim tas ir viszemākais. No 5. lak tācijas  mēneša tas sāk
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celties, un celšanās turpinās lidz lak tācijas beigām. Pēc 
au to ra  novērojum iem  tauku  saturs p ienā lak tāc ijas  perioda 
dažādos mēnešos m ainās šādā k ā rtā :

L a k tā c ija s  m ēn eš i: 1 2 3 4 5 6 7 S 0 ) 0 ) 1
T a u k u  %  p ie n ā : 3,87 3,73 3,74 3,72 3,88 3,92 4,13 4,32 4,80 5,39 5,59

L aktacijas beigās tauku  saturs p ieuā ir vienm ēr aug
stāks nekā sakumā. Mūsu koppienotavu statistika uzrāda 
šādas tauku  sa tu ra  m aiņas p ienā p a  atsevišķiem  mēnešiem 
gada la ikā :
G a d a  m ēn eš i: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
T a u k u  %  p ie n a : 3,70 3,53 3,46 3,36 3,39 3,57 3,54 3,66 3,85 4,09 4,15 3,89'

Zemākais tauku procents ir  ap rili-m aijā , bet augstākais 
oktobrī-novem brī. A ugstāks par gada v idē jo  (3,63%) tas 
ir la ikā  no augusta līdz februārim , bet zem āks no februāpa 
līdz augustam .

4. S l a u k š a n a s  r e i z e .  Novērots, k a  pēc īsāka s ta rp 
la ik a  izslaukts piens sa tu r v a irāk  tauku . Ja  govis slauc 
divas reizes dienā un sta rp la ik i ir līdzīgi, tad  v a k a ra  pienā 
ir  va irāk  tauku, piem., r īta  p ienā 3,6%, v ak ara  — 4% tauku. 
Slaucot govis tr īs  reizes dienā, piens uzrāda  šādas tauku  % 
m aiņas: pusdienas piens ir taukāks p a r  v a k a ra  un r īta  
pienu. R īta  piens sa tu r vism azāk tauku . A utors a trad is 
šādus v idējus skaitļus atsevišķās slaukšanas reizēs: r īta  
pienā — 3,6%, pusdienas — 4,3% un v a k a ra  — 4.0%.

5. L a b s  s l a u c ē j s .  Ja slaukšanas la ikā  a r govīm 
lab i apietas un pareiziem  slaukšanas paņēm ieniem  izsauc 
govīm  patīkam u sekrētorisko  nervu k a irinā jum u , tad piena 
dziedzefu  d arb īb a  norit in tensīvi, tie a tdala  va irāk  piena 
a r augstāku tauku  %. S likta apiešanās a r govīm  un nepa
reiza slaukšana, nodaro t govīm  sāpes, nomāc dziedzeru 
darb a  spējas, tie a tdala  m azāk un liesāku pienu.

Kādā m ēģinājum ā no vienām  un tām  pašām  govīm iegūts 
piens a r šādu tauku  % :

L abs s la u c ē js  S lik ts  s la u c ē js  P roc . s ta rp īb a
r ī ia  s l a u k u m o s .....................  3,68% 2,83% 0,85%
▼ akara s lau k u m o s . . . .  4,25% 3,43% 0,82%

Pēc te ik tā  būs sapro tam a labu slaucēju  nozīme.
6. S 1 a u e ē j  u m a i ņ a .  Govis p ierod labām  slaucē

jām , bet no jaunām  un svešām slaucējām  vairās, uztraucas 
un  ne ļau jas labi slaukties. Tādēļ s laucēju  m aiņas parasti 
izsauc tauku  % krišanos pienā. K ādā m ēģinājum ā iegūti 
šādi skaitļi p a r tauku  sa tu ru  pienā:
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D i e n a s  
1. 2. 3. 4.

p a ra s tā  s la u c ē ja  . . . 4,2l)% — —
ja u n ā  .. . . .  ...  2,1S° „ — —
p a ra s tā  .. . . .  - - — 4,05%
ja u n ā  .. . . .  —• — — 2,10°/0

Tāpēc; saim niecībās, k u r bieži m ainās slaucējas, tauku  
% pienā stipri svārstās un  visum ā ir pazem ināts.

7. P i l n ī g a  i z s l a u k š a n a .  P iena dziedzeru sīkās 
novadcaurulītes. pa kuyām piens no alveolām  virzās uz 
piena k rātuv i, ir  ļoti līkum ainas, ar daudziem  a tzaro ju 
miem un sam ērā mazu kritum u: Tādēļ tauku lodītes, it se
višķi lielākās, viegli aizķeras, rad a  sastrēgum us, kuyus var 
likv idēt tikai ar k ā rtīg u  un spēcīgu slaukšanu, tesmens m a
sāžu un p iln īgu piena izslaukšanu. Ar to a rī izskaidrojam s, 
ka ikka tras  slaukšanas sākum ā izslauktais piens sa tu r maz 
tauku, ap 0,5—l,5°/o, slaukšanas vidū ap 2—4%, bet beigās 
ap 8—10%. Beigu pienā, ko izslauc pēc rūp īgas tesmens 
masāžas, atrod pat 10—12% tauku . K ādā m ēģinājum ā, slau
cot divas govis, ik  pēc vienas m inūtes m ain īja  slaucenes, un 
iegūtā pienā iz rād ījās šāds jauku saturs:

Mi n ū t e s  
1. 2. 3. 4. 5. 6.

I govs . . . .  0,7% 1,9% 4,1% 6,2% 8,8% 10,6%
I t ' ....................... 1,2% 2,4% 3,7% 5,8% 8,1% —

Tāpēc govis ka tru  reizi pilnīgi ja izslauc 1111 tesm ens rū 
pīgi jām asē, bez kā nav iespējam s dabūt ārā  no tievajām  
dziedzeru  cauru lītēm  taukāko  beigu pienu a r lie la jām  
tauku lodīiēm . Ja to nedara, tau k u  % pienā būs zem āks un 
var izcelties a rī bīstam i piena dziedzeru iekaisum i.

S. G o v s  v e c u  11) s. N ovērojum i liecina, ka augstākais 
tauku saturs pienā ir pēc govs pirm ās atnešanās, un tad  ar 
katru nākošo lak tāeijas  gadu tas samazinās.

L ak t ā c i j as gadi  
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

, T . D ā n ijā  I 3,49 3,42 3.36 3,38 3.36 3,34 3,32 3,31 3,31 3,t0
l\o  v ē ro ju m i V āc ijā  ļ 4.15 4,09 4,05 4,01 3,99 3,97 3,95 3,94 3,93 3,92

9. L o p u  s l i m ī b a s .  Slimību gadījum os tauku % 
p ienā samazinās. Pat viegli tesmens iekaisum i var izsaukt 
tau k u  sajiura pazem ināšanos uz 1.5—2.0%. bet smagākos ga
dījum os pat līdz 0,5%.
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10. N o g u r d i n o š s d a r b s  u n  s p ē c ī g ā k a s  k u s 
t ī b a s  parasti sam azina tauku  sa tu ru  pienā. Ja ganībās 
govis daudz tren k ā  vai tās. dunduru  mocītas, daudz skraida, 
tau k u  % p ienā pazem inās. Labāk govis jū ta s  aplokos, k u r 
tās veltīgi netraucē, tad  a rī tauku  % pienā ir m azāk svār
stīgs.

11. D a ž ā d i  u z t r a u k u m i :  teļa atņem šana, buļļa 
m eklēšana, slik ta  apiešanās, sitieni, lopu pārv ietošana kū tī, 
mēslu līdzināšana un citas s trau jas  pārm aiņas govs dzīves 
apstākļos parasti izsauc pēkšņas un diezgan lielas (līdz 1%) 
tauku % maiņas. T raucējum iem  pārejo t, tauku % piena a t
kal izlīdzinās.

12. L o p b a r ī b a s  l ī d z e k ļ i  nevar m anām i pārm ai
n īt p iena tauku saturu . Ja  tādas m aiņas dažkārt ir  novē
rotas, ta d  tikai uz īsu la iku  un mazos apm ēros (0,1—O.V.v). 
D ažām  eļļas raušu  šķirnēm , kā  palm u kodolu, kokosa, saul
griežu, kokvilnas sēklu un linsēklu  p iem īt tauku  °/c pa
celšanas tendence. C itām  raušu šķirnēm  (magoņu, sēžamas 
un  rapšu) p iem īt tauku  % pazem inoša tendence. Ja piena 
govis pietiekam i ēdina un to p iena dziedzeri darbo jas n o r
māli, tad, k ā  daudzie m ēģinājum i liecina, ne eļļas rauši, 
ne cita sp ēkbarība  nespēj m ain īt p iena norm ālo tauku  sa
tu ru . N ovērojum i A m erikā p ierāda, k a  stip ri nepietiekoša 
ēdināšana nedaudz pazem ina tauku  % pienā.

P ā re ja  no sausās b arīb as  kū tīs  uz sulīgo zaļbarību  ga
nībās, ja  tā  nav p ā rāk  s trau ja , netraucē lopu labsajū tu  un 
veselību, jū tam i nem aina p iena tauku  saturu . D ažkārt šā
dos gadījum os novēro nelielu  tauku  % celšanos, bet ta i par 
iemeslu uzrāda saules gaismu un brīvās kustības svaigā 
gaisā. Ja to pašu za ļbarību  pasniedz kū tīs  vai govis ga
n ībās padotas nelabvēlīg iem  la ika  apstākļiem , tad  nekādas 
tau k u  % m aiņas nenotiek. Lietus un  auksti, asi vēji ganību 
sākum ā var pat izsaukt tauku  sa tu ra  krišanos.

Lai izzinātu pareizu vidējo  tauku  % pienā pa zināmu 
laiku, piem., mēnesi, tad  nepieliek , ka šai la ikā  tika i dažas 
reizes noņem piena paraugus un tos analizē, bet paraugi 
jāņem  k a tru  dienu proporcionāli p iena daudzum am , kā  to 
tagad dara mūsu koppienotavas. j^cmot vērā tauku sa tu ra  
lielās un biežās svārstības, jā saka , ka  v id ē jā  tauku % ap
rēķ ināšana pēc nedaudzām  analīzēm  var dot k ļūdainus re
zultātus. Šeit a r ī m eklējam s iemesls tām  nesaskaņām , k ā 
das nereti vērojam as tau k u  procentos, kas note ik ti pieno
tavās un uz vietas saim niecībās.
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Augstākā tauku % nozīme. Pienam  a r augstāku tauku  
sa tu ru  ir lie lāka  saim nieciska un fizioloģiska vērtība. T ādā 
pienā ir vairāk  sausnas, tas baro jošāks un a rī izdevīgāks 
pārstrādāšanai sviestā, jo  dod lie lāku  sviesta iznākum u un 
mazākus tauku zudumus. Teikto paskaidro  minētie sa lī
dzinošie skaitļi.

K op sau sn as % . . .....................  .....................
B ez tau k u  sau sn as  %  ' .....................................................
šķ īs to šā s  „ % ...........................................................
N ešķ īs to šās  sau sn as % .....................................................

P ie n a  b a ro jo šā  v ē r t īb a :
( i ,___• > . I s iltu m a  v i e n ī b u ...........................1 k g  p ie n a  dod , c ie te s  v ē f t ī b u ................................

S v iesta  izn āk u m s: <
a) no  100 k g  p ien a  ieg ū s t sv ie s ta  k g ...........................
b) u z  1 k g  sv ie sta  v a ja g  p ie n a  k g ...........................
100 k g  ta u k u  nodošanai jā n o v e d  p ie n o ta v ā  kg

p i e n a ................................................................................

No k a tr ie m  100 kg  tau k u , p ien u  p ā r s tr ā d ā jo t  
sv iestā :

a) zūd  a r  a tlie k ā m  (v ā jp ien u , pan iņām ) k g  . . .
b) p a lie k  sv ie stā  k g ...........................................................
c) ieg ū s t sv iesta  k g .............................................................

A prādītās taukāka piena priekšrocības sviesta izgatavo
šanā m udina ražotājus a r  apzinīgu vaislas lopu izlasi p a
lielināt tauku  % pienā, jaun lopus labi kop jo t un spēeīgi 
ēdinot, sasniegt lielākus piena izslaukum us un augstāku 
tauku satu ru  pienā. Šādā k ā r tā  dažām  piena lopu šķirnēm  
vidējais tauku  saturs p ienā ir  ja u  ievērojam i pacelts.

T auku lodītes
lauk i atrodas pienā mikroskopiski sīku lodīšu veidā, kū 

to jau 1673. gadā konstatējis holandiešu pētnieks Leven- 
liuks. A pskatot svaigu pienu m ikroskopā, var redzēt, ka 
tauku lodītes peld  piena plazm ā gan atsevišķi, gan saķē
rušās ar savu lipīgo virsu dažāda lielum a kopiņās (ska*.
6. ait.). Pienā, kas stiprāk  k ra tīts , maisīts, separēts, paste
rizēts vai novārīts, kopiņas sairušas un atsevišķas lodītes 
izkaisītas pa visu plazmu kā  v ienm ērīga tauku  em ulsija 
(skat. 7. att.).

T a u k u  sa tu rs  p ie n a : 
5% 4% 5% 
11,6 13,0 14,3 
2,6 9,0 9,3 
6,1 6,2 6,3 
5.5 6,8 3,0

590 700 800 
144 171 196

3,4 4,6 5,8 
29,4 21,7 17,2

3553 2500 2000

4,5 3,3 2,7 
95,5 96,7 97,3 

115,0 116,5 117,2
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T auku lodītes saskatīt, no teik t to lielum u un skaitu  p ienā 
var a r  m ikroskopu. Lodīšu lielum u izteic m ikronos; viens 
m ikrons jeb  =  0,001 mm. P ienā tau k u  lodīšu lielum s ir 
dažāds, no 1—12 p, v id ē ji ap 3 /*.. N elielā ska itā  lodītes mēdz 
būt a r ī  mazākas par 1 /*, tāpa t lielākas par 12 ij.. N orm ālā 
lak tācijas la ikā v isvairāk saskatām as v id ē ja  lielum a lod ī
tes, no 2—5 fi.

6. a tt. T a u k u  lo d īte s  sv a ig ā  p ien ā . 7. a tt. T a u k u  lo d īte s  k a r s ē tā  p ie n ā .

Tauku lodīšu apjom u izteic kubikm ikronos (/j.3). P aras
tais lodīšu apjom s no 20—40 Lodīšu skaits 1 cm3 no r
māla piena ap 2—4 m ilja rd i.

Tauku lodīšu skaits un lielum s p ienā v a r m ain īties a t
karībā  no lopu šķirnes un īpatnības, lak tāc ijas  la ika, lopu 
slimībām, piena piln īgas vai nepiln īgas izslaukšanas, apkop
šanas un apstrādāšanas paņēm ieniem .

Līdzenumu lopiem, piem., Holandes, r ītfrīzu , angelnas
u. c., ir sam ērā sīkākas iauku  lodītes a r  v idējo  caurm ēru
2,5—3,5 ļi. K alnāju  lopiem, piem., simes, švices u. c., tauku  
lodītes lielākas a r vietējo caurm ēru  3,0—4,0;«.. Vēl lielākas 
tauku lodītes a r vidējo caurm ēru 4,0—4,5 ir džersejas 
un gernzejas lopu pienam . Jaunāk ie pē tīju m i pierāda, ka 
dažu līdzenum u lopu šķ irņu  pienā, sak arā  a r īpa tņu  izlasi 
pēc tauku  % un sistēm atisku v id ē jā  tau k u  sa tu ra  celšanu 
cēlies a rī v idējais tauku  lodīšu lielum s. Saskaņā a r ag rā
kiem pētījum iem , piem., H olandes m elnraibo lopu p ienā vi
dējais tauku lodīšu lielum s b ija  pieņem ts 2,58 n, bet tagad 
pēc jaunāk iem  pētījum iem  tas izrādās ja u  3,30 /*.

Jaunākā la ikā  lielu vērību  p iegriež tauku  lodīšu sada-
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lī j  umam pa dažada lielum a grupām , kas pare izak  rak stu ro  
atsevišķu govju  šķ irņu  īpatnības. R aksturīg i m inēt skaitļus 
p a r  divām dažādām  piena lopu šķirnēm :

L o d ī š u  l i e l u m s :
No k a tr ā m  100 ta u k u  m azās v id ē jā s  lie lā s  L od īšu

lo d ītēm  p ie n ā : 1—3 ļt 3—6 |t 6— 12 n ap jo m s
an g e ln a s  lo p iem  . . . .  60 38 2 20 p.3
v ie tē jie m  „ . . . .  30 64 6 40 |iJ

T auku  l o d ī š u  l i e l u m s  un s k a i t s  vienā laktāci-

as periodā m ainās šādā k ā rtā : lak tāc ijas  sākum ā lodītes ir  
ielas, bet to skaits mazāks. L ak tācijas beigās lodītes m a

zas, bet to skaits pienā daudz lielāks, kā tas redzam s no 
m inētiem  skaitļiem.

T a u k u  lo d īšu : L a k tā c i ja s  p e rio d a
sāk u m s v idus b e ig as

1) lie lum s m i k r o n o s ...........................4— 6 3— 4 1— 3
2) ap jom s k ub . m ik ro n o s . . . .  50—80 20—40 10—25
3) sk a its  1 cm 3 m ilja rd o s  . . . .  1— 3 2— 4 4— 8

Liela nozīme pilnīgai izslaukšanai ir a rī tādēļ, k a  sā
kum ā izslauk tajā  p ienā ir sīkas lodītes, tu rp re tim  slaukša
nas beigās iegū ta jā  pienā — lielas. Sevišķi lielas (8—10 
un lielākas) atrodas beigu pienā, kas izslaukts pēc rūpīgas 
tesmens masāžas. Lielās lodītes viegli aizķeras un sadam- 
bējas piena vados, un bez pam atīgas tesmens masāžas nav 
iespējam s tās dabūt laukā.

D ažādi nelabvēlīgi apstākli, kas atsaucas uz lopu lab 
sajū tu  un veselību, piem., slikts laiks, slimības, nogurd i
nošas kustības, parasti izsauc tauku  lodīšu samazināšanos.

Tauku lodīšu lielum a nozīme. T auku lodīšu lielum am  ir 
svarīga nozīme piena technoloģijā, sevišķi pienu p ārs trā 
dājo t sviestā. Lielās lodītes var v ieglāk un p iln īgāk  a tšķ irt 
no plazmas un sakult sviestā nekā sīkās lodītes. Tādēļ vee- 
pienu, k u r pārsvarā  sīkās lodītes, nevar tik  p iln īg i nok re jo t 
kā jaunp ienu  a r lielām  tauku lodītēm. No vecpiena iegūto 
k rē jum u  daudz g rū tāk  sakult sviestā nekā k rē jum u  no nor
m āla piena. L īdzīgas parādības vēro jam  pie ik k a tra  piena 
un krējum a, k u fā  tauku  lodītes ir p ā rāk  sīkas vai nepare i
zas rīcības dēļ stipri sasmalcinātas.

Sīkās tauku lodītes, kas mazākas p ar 1 pienu sepa- 
rējot, nepadodas centrbēdzes spēkam un visas paliek  vāj- 
pienā.

K rējum u kuļo t sviestā, sīkās tauku  lodītes, kas m azā
kas p ar 1 /(, nepievienojas sviesta graudiņiem  un paliek  pa
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niņas. N epilnīgi izvērtē jas  ari tauku  lodītes a r caurm ēru 
1—2 fi.

Pienu p ā rs trād ā jo t sviestā, no dažāda lielum a tauku lo
dītēm  neizvērtē jas un  pa liek  atliekās:

L odīšu  lie lu m s V ā jp ie n ā  P a n iņ ā s
m a z ā k a s  p a r  Ī p . ..................... 100% 100%
no 1—2 0 ...................................... 50% 60%
„ 2—5 ...................................... 10% 30%
lie lā k s  p a r  3 J t ...........................  0,5% 5%

P ārstrād ā jo t sviestā pienu a r sīkām  tauku  lodītēm, būs 
mazāks sviesta iznākums, tādēļ k a  lielāks tauku  daudzums 
iet zudum ā a r  atliekām . T auku  saturs atliekās, vājp ienā 
un paniņās, būs toties lielāks, kas nodara pienotavām  ievē
rojam us zaudējum us.

Tādēļ piens a r  lielām  tau k u  lodītēm  būs noderīgāks pār
strādāšanai sviestā. T urpretim  p ar noderīgāku  tiešam  pa
tēriņam  uzskata pienu a r  sīkām  tauku  lodītēm , kas vieglāk 
padodas kuņģa un  zarnu  sulu un to  enzīm u iedarbībai. 
Tādā gad ījum ā organism s spēj taukus vieglāk un piln īgāk 
izmantot. Šī iemesla dēj p ienā un krējum ā, kas domāti tie 
šam patēriņam , nereti lielās tau k u  lodītes sīk i sasmalcina 
(homogenizē) a r speciālu m ašīnu — hom ogenizātoru (sk.
8. att.). Pie hom ogenizācijas karstu  pienu (65—85° C), kurā

3*

8. a tt. H om ogen iza to rs .
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tau k i lodītēs ir  šķ id ras eļļas veidā, a r  spēcīgiem  sūkņiem  
zem lie la  (200—300 atm.) spiediena spiež cau ri šaurām  me- 
ta lla  spraugām , k u r  no tiek  lodīšu  sasm alcināšana. H o m o 
g e n i z ē t ā  p ienā tau k u  lodītes ir  ļoti sīciņas, no 0,1—0,8 m 
(sk. 9. zīm.). T ik  sīkas tau k u  lodītes a r  p iena plazm u dod 
ļoti stabilu  em ulsiju, jo  tās nevar a tšķ irt no plazm as ne a r 
separātoru , ne nostādinot. P ienam  m ierīg i stāvot, tādas sī
kas tauku  lodītes 24 stundu la ikā  var pacelties tika i pa r

0,1 mm, t. i., to pacel
šanās sp ē ja  ir  gandrīz  
p iln īg i iznīcināta. T ā
dēļ a r ī hom ogenizē
tam  pienam  un k rē ju 
mam virsū  nekad  n ea t
rodas tauku  resp. k rē 
jum a k ā r ta  kā  paras
tam  pienam.

Ja  siltu pienu, k u r 
tauk i lodītēs ir  šķ id
ras eļļas veidā, stip ri 
maisa, k ra ta , kuļ, a r 
sūkņiem  vai ap arā tu  
spārniem  dzen pa  cau
rulēm  vai citād i ap 
strādā, tad  lielās ta u 
ku  lodītes stip ri sa
smalcinās, un no tām  
rodas liels skaits sīku 

lodīšu. Tādos gadījum os piens ir  ja u  lie lākā vai m azākā 
m ērā homogenizēts. Lielo tau k u  lodīšu sasm alcināšanās 
novērojam a, k ad  siltu, nedzesētu pienu nepilnās transport- 
kannās p a  sliktu, g ram bainu ceļu ved uz p ienotavu vai 
kre jo tavu . L īdzīga p a rād īb a  vēro jam a a rī pienotavās, ja  
kars tu  p ienu a r  šķ idriem  taukiem  stip ri maisa, kuļ, ja  
pasterizāto ru  spārniem  — m aisītā jiem  dod lie lāku  apg rie 
zienu skaitu, la i p ienu vai k rē jum u  augstāk paceltu  cau 
rulēs, j a  a r  spēcīgiem  sūkņiem  zem lie lāka  sp ied iena 
pienu dzen pa gafām  caurulēm  vai cau r m oderno p lākšņu  
un cauru ļu  pasterizā to ru  — siltum apm ain ītā ju  šaurām  star- 
piņām  un a r ī  citos līdzīgos gadījum os. Kāds R āna m ēģ i
nājum s paskaidro, k a  lielās tau k u  lodītes sasm alcinās 
pienā, kad  to cau r k a rsē tā ju  pie 65° C spārn i dzen a r 
200 apgriezienieip. m inūtē. No katriem  100 g p iena tau k u
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iznāk uz dažada lielum a lodītēm  pirm s laišanas pasterizā- 
to rā  un pēc pasterizā to ra  atstāšanas:

v • P irm s  Pc'c
L o d īšu  lie lu m s p a s te r iz ā c ija s  p a s te r iz ā c ija s

m azā k as  p a r  2 |i . . . 2,4 3,6
no 2—3 4,3 6,9
,, 3—6 V . ...........................  57,2 72,6

lie lā k ā s  p a r  6 . . . 36,1 16,8

Pasterizāto ra  spārn i sevišķi stip ri ir  sasm alcinājuši lo
dītes, kas lielākas p a r 6 ju. Ja  spārniem  dod lielāku apgrie
zienu skaitu, lielo tauku  lodīšu sasm alcināšana norit vēl 
s tip rākā mērā.

Pienam  a r  sīk i sasm alcinātām  tauku  lodītēm  ir dažas 
īpatn ības: 1) loti stabila tauku  em ulsija, kādēļ to nevar 
piln īgi n o k re jo t; 2) noteicot tād ā  p ienā tauku  saturu  ar 
G erbera metodi, dabu zem āku tau k u  procentu ; 3) sīkām  
lodītēm  ir ļo ti liela virsm a, šeit viegli iedarbo jas sīkbūtnes 
un enzīmi, īpaši tauku  skald ītā ji, kādēļ piens un krējum s 
ā tri pieņem  sūru, vecu garžu, ja  enzīm i nav nobeigti, uz
k a rsē jo t p ā ri 85° C. Jo s īkāk  sasm alcinātas lodītes, jo  spilg
tāk  parādās m inētās īpašības. Šīs parād ības pienam  daudz 
nekaitē, j a  tas lemts tiešam, ātram  patēriņam , bet tās ir se
višķi kaitīgas sviestniecībai.

Gluži p re tē ja  p arād ība  novērojam a pienā un krējum ā, 
kad  tauku  lodītes ja u  piln īgi sacietējušas. Ja  tādu aukstu 
pienu stipri maisa, kuļ, k ra ta , tad  no sitieniem  un  triecie
niem sacietējušās tauku  lodītes k ļūst stūrainas, plakanas, 
saķeras kopā un dod sīkus sviesta graudiņus. Ilgāk kuļot, 
sīk ie sviesta g raudiņ i k ļūst arv ien  lielāki, līdz beidzot tos 
ja u  v a r saskatīt a r  neapbruņotu  aci. Uz sacietējušo tauku  
lodīšu savienošanos dibinās k rē ju m a sakulšana sviestā. 
Vieglāk un ā trā k  sakuļas lielās tauku  lodītes. T āda lodīšu 
savienošanās v a r no tik t a r ī citos gadījum os, piem., kad 
aukstu  pienu vai k rē jum u  nepilnās transportkannās ved 
pa izb rauk tu  ceļu. Ja  piens un  k rējum s kannās stip ri k r a 
tās, rodas sīk i sviesta graudiņi, kas, vēlāk  pasterizātoros 
karsējot, izkūst un dod lielas, no apvalkiem  brīvas tauku
Ēiles; tās var b o jā t sviesta izskatu  un konsistenci, bet, nā- 

ot sakarā a r  gaisa skābekli, tāpat a r vapu vai dzelzi ne
pietiekoši alvotos pasterizātoros, caurulēs, skābētājos, tās 
viegli oksidējas un pieņem  speķim  līdzīgu resp. vecu tauku  
garžu. Lodīšu savienošanās var no tik t a r ī  pienotavās, kad 
aukstu  pienu dzen a r  sūkņiem  vai citādi stip ri k ra ta , kuļ,
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A u k stā p ie n a K a rs tā p ie n a
P irm s sū k ņ a P ēc  sū k ņ a P irm s  sū k ņ a P ēe  sūkņi

2,7 0,9 1,3 2.4
8,2 3,4 6,4 8,8

73,6 52,7 58,7 64,4
15,5 43,0 33,6 24,4

maisa. Pamācošs ir šāds R āna m ēģinājum s: aukstu  (14— 
314,5° C) p ienu a r sūkni dzenot, notiek  sīkāko  tauku  lodīšu 
savienošanās, bet, a r  to pašu sūkni dzenot kars tu  p ienu 
(57,5—62,5° C) notiek  p re tē ja  p a rād īb a  — lielāko lodīšu  sa 
sm alcināšanās. No ka triem  100 g p iena tau k u  iznāk uz da
žāda lielum a lodītēm :

L odīšu  lie lu m s

m azā k as  p a r  2 ļi 
no 2 līd z  3 n . .
» 3 ļ, 6 . 

lie lā k a s  p a r  6 |i.

Skaitļi norāda, ka  aukstā pienā sam azinājies sīko lodīšu 
daudzum s, bet lielo lodīšu daudzum s ievēro jam i pieaudzis, 
jo  notikusi lodīšu savienošanās. T urp retim  k a rs tā  pienā no
tikusi lielo  lodīšu sasm alcināšanās un sīko lodīšu skaita  p a 
vairošanās. Tas p ierāda, k a  tauku  lodīšu  lielum u var m ai
n īt  a r  dažādiem  term iskiem  un m echaniskiem  paņēm ieniem . 
Šie divi p re tē jās  dabas procesi dažos apstākļos v a r  b ū t no
derīg i, bet citos atkal nevēlam i, kādēļ piensaim niecības 
techn ikā  tiem  jāp ievērš lie la  vērība .

T auku  lodīšu virsm a pienā ir  ievēro jam i liela. Jo s īkā
kas lodītes, jo  lielāka to virsm a. Visa tau k u  lodīšu virsm a 
1 kg p iena a r 3,4% tauku p ie dažāda lodīšu lielum a būs 
kvadrātm etros (m2) apm ēram  šāda:

ta u k u  lod īšu  lie lu m s . . 1,6 M- 3 tl 10 H 
„ „ v irsm a  m 2 . 137 109 22

T auku  lodītes ar lielo virsm u pienā un k rē ju m ā viegli 
saista gaistošas, aromatiskas vielas. Šim apstāklim  ir  liela 
nozīm e k rē ju m a skābēšanā, k ad  tau k u  lodītes cieši saista 
vēlam ās arom atiskas vielas, ko plazm ā a ttīs ta  a r tīrk u l-  
iū ras  ieraugu ievestās sīkbūtnes. D audzas arom atiskas un 
garžas vielas tauki šķīdina un saista tik  cieši, ka  tās vēlāk, 
skalo jo t sviesta graudus 2—3 reizes a r ūdeni, nev ar izska
lot. T ikpat viegli tauku  lodītes saista a rī dažādas sliktas 
sm akas, piem., mēslu, dūmu, tabakas, petro lejas, trāna , 
ziv ju , siera  u. c. Tādēļ ne pienu, ne k rē ju m u  n ed rīk s t tu 
rē t kopā a r dažādām  smirdošām vielām. Kā piens, tā  k rē 
jum s v ienm ēr jāg labā  tīrās  telpās a r  tīru  un svaigu gaisu.

Kā ja u  aizrādīts, sīkās lodītes a r  savu lielo virsm u vieg
lāk  padodas b ak tē riju  un enzīm u iedarb ībai, kādēļ tauk i 
ā tr i  sāk bojāties, pieņem  vecu, asu sm aku un sūru  garžu. 
Lai to novērstu, nepieciešam s šādu k rē ju m u  karsē t vismaz
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līdz 90° C, kāda tem peratū ra  nobeidz enzīm us un lielo vai
rumu sīkbūtņu.

T auku  lodīšu segas. T auku  lodītes a r savas virsmas 
en erģ iju  koncentrē, sabiezina ap sevi p iena plazm u, lie
lāko tiesu koloidālās olbaltum vielas, kas kā  šķ id ra  sega
Ēā rk lā j lodītes un ne ļau j tām  saplūst kopā ne pienā, ne 

rējuniā. Pēc dažu z inātn ieku  aprēķ in iem  šīs segas bie
zums ir 0,003—0,02 ļj.. Plazm as sega ap g rū tin a  lodīšu pār
vietošanos pienā un  a rī to sakulšanos sviestā. T ā sarga ta u 
kus lodītēs no gaisa, k u fa  skābeklis viegli oksidē taukus, 
sarga a r ī no sīkbū tņu  un  enzīm u iedarbības. Ja k au t kādi 
m eclianiski vai ķ īm iski iemesli sabo jā  resp. ievaino, sa
plosa vai noārda lodīšu  segas, tauk i ā tri sāk bojāties. No
sakot tauku  % pienā, lodīšu atbrīvošanai no plazm as jā 
dod ķ īm ikālijas  (stipra sērskābe vai a lkalijas), kas plazm u 
šķīdina.

Svaigā p ienā lodīšu segas ir  m īkstas un lipīgas, tādēļ 
lodītes viegli saķeras kopā un  rodas lielākas vai m azākas 
(no 10—800 /a) lodīšu kopas, kas a r  savu veidu dažkārt at
gādina ķekarus. I r  a r ī uzskats, k a  tauku  lodīšu sega resp. 
apvalks sastāv no īpašas olbaltum vielas, kas atšķ iras no 
parasta jām  p iena olbaltum vielām . D aži pētn iek i atraduši, 
ka tau k u  lodīšu apvalks sastāv no olbaltum a un fosfa- 
tīdiem .

T auku  em ulsijas nestab ilitā te . T auku em ulsija  nav sta
bila, un svaigā, norm ālā p ienā tauku  lodītes, īpaši to ko
pas un kopiņas, viegli atdalās no plazmas, ceļas uz augšu 
un  nostājas uz p iena virsm as, k u r  rodas k rē ju m a kārta . 
Tāda lodīšu celšanās spē ja  izskaidro jam a ar to, k a  tauk i 
ir  vieglāki p a r  plazm u: pie 15° C p iena tauku  īpa tnē ja is  
svars ir 0,930, bet piena plazm as — 1,036—1,038.

V isātrāk  paceļas lodīšu  kopas, kopiņas un lielās tauku  
lodītes, bet visgausāk mazās tauku  lodītes, jo  tām  g rū tāk  
pārv a rē t plazm as p re testību . Piem ēram , 24 stundu la ikā  
tauku  lod īte  a r  10 p. caurm ēru  v a r pacelties p ienā p a r 25 cm, 
lod īte  a r  5 caurm ēru  p a r  7 cm, bet lod īte ar 2 m caurm ēru  
var pacelties tikai p a r 1 cm. Sīko lodīšu pacelšanās spē
ja s  ir vēl niecīgākas. Tādēļ a r ī pienam  a r sīkām  tau k u  
lodītēm , piem., vecpicnam , tauku  em ulsija ir  stabilāka. P a
visam stab ila tā  ir hom ogenizētam  pienam , kuya sīko lo
dīšu celšanās spējas p rak tisk i līdzinās nullei. S tab ilāka 
em ulsija  būs a r ī pienam , kuļ’ā tauku  lodīšu kopas un ko
piņas sairušas, kas notiek, j a  p ienu augstāk  uzkarsē (pāri 
65° C), ja  to s tip rāk  k ra ta , maisa, spiež cau r filtriem  vai
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centrifuge. Pec kopiņu sairšanas atsevišķas tau k u  lodītes 
ceļas gausāk, un  tāds piens nostādinās slik ti.

N estabilāka em ulsija  būs pienam  a r lielām  tauku  lod ī
tēm un daudzām  lodīšu kopiņām . Zināma nozīm e te  ir  
a r ī plazm as īpašībām . Ja tā  biezāka, lip īgāka  (auksts, ve
cāks, ieskābis, novārīts  piens), tauku  lodīšu celšanās būs 
v a irāk  apgrū tināta , bet. ja  plazm a p lānāka  (svaigs, silts, a r 
ūdeni a tšķa id īts  piens), lod ītes v a r a tdalīties ā trā k  un p il
nīgāk. T auku  lodīšu p iln īgāku  atdalīšanos no plazm as 
sekm ē a r ī šaurāks p iena slānis, kad  lodītēm  jā p ā rv a r  īsāks 
ceļš plazm ā. Tādēļ separato ru  spolēs šķ īv īšu  s tarp iņas ir 
tika i 0,05 cm platas.

P ienu  m ierīg i nostādinot seklos traukos, apm ēram  
24 stundu la ik ā  pie 15° C var no plazm as a tšķ irt 80—85 % 
tauku. Izm anto jo t centrbēdzes jeb  centrifugālo  spēku, kas 
ir  apm. 5000 reizes lielāks par zemes pievilkšanas je b  g ra 
v itācijas spēku, a r  labu  separāto ru  nedaudzās (3—5) sekun
dēs v a r  a tšķ irt no silta  (45—55° C) p iena plazm as līdz 98,5% 
tauku . N o k re jo jo t p ienu a r  labu  separātoru , sīkākās tauku  
lodītes tom ēr paliek  plazm ā — vājpienā. Lodītes, m azākas 
p a r  1 fi, paliek  visas (100%) vājp ienā. Lodītes no 1—2 {jl a r ī 
p a  lie lākai daļai paliek  v ā jp ienā  (ap 50—80%). P iln īg i a t
šķ iras no plazm as un pārie t k rē ju m ā tauku  lodītes, kas lie
lākas p a r 3 /h.

Kā ja u  noskaidrots, pienam  un k rē jum am  m ierīgi stā
vot, tauku lodītes n ep ārtrau k ti ceļas uz augšu, un  sakarā  
a r  to augšējie  slāņi k ļūst arvien  taukāk i, bet apakšējie  
liesāki. Tādēļ ka trre iz , kad  jānoņem  v idējais p iena vai k rē 
ju m a  paraugs analizei, pirm s p arau g a  ņem šanas šie šķ id
rum i a r  piem ērotu maisāmo rūp īg i jā izm aisa, vairākas re i
zes laižot maisāmo no šķidrum a virsm as līdz tra u k a  dibe
nam. Jo ilgāk piens stāvējis, jo  rūp īgāk  tas jāizm aisa.

Atstatums starp lodītēm v id ē ji ta u k ā  pienā ir  ap 7,0—
7.2 fi. K rē jum ā lodītes ir tuvāk  viena otrai, un  atstatum i 
starp  tām būs toties m azāki, jo  augstāks būs k rē ju m a  tau k u  
saturs. Lodīšu atstatum s k rē ju m ā  a r  20% tau k u  būs ap
2.2 n, a r 75% tauku  lodītes ja u  cieši p ieslejas v iena otrai. 
S akarā  a r tau k u  lodīšu m azākiem  atstatum iem  k rē ju m u  
ir  daudz vieglāk sakult sviestā nekā pienu. V ieglāk un 
ā trā k  sakuļas krējum s a r augstāku  tau k u  satu ru , k u rā  
tau k u  lodītes stāv  tuvāk  v iena otrai.

Tauku konsistence lodītēs v ar bū t dažāda — no cietas 
līdz p iln īg i šķ idrai a tk a rīb ā  no p iena tem pera tū ras un
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tau k a  ķīm iskā sastāva. Siltā p ienā virs 35—36° C tauki lo
d ītēs ir  p iln īg i šķidri, dzidras eļļas veidā. Tādā veidā a rī 
tie  atrodas pēc izslaukšanas, jo  govs miesas tem pera tū ra  
(38° C) ir  augstāka p a r p iena tau k u  kušanas tem peratū ru  
(28—35° C).

A uksta piena, atdzeseta zem 10° C, tauk i lodītes ir pa
rasti sacietējuši. A tdzesējot siltu  p ienu a r  šķ idrām  tauku 
lodītēm , to sacietēšana sākas ja u  p ie 20°—18° C un n o rit ļoti 
pakāpen isk i a tk a rīb ā  no lodīšu lielum a un tau k u  sastāva. 
Ja  lodītes sīkas un tauku  sastāvā v a irāk  cieto tau k sk āb ju  
g licerīdu, sacietēšana n o rit ā trā k  un beidzas pie augstākas 
tem perātū ras. Ja  lodītes lielas un taukos va irāk  šķidro 
tau k sk āb ju  g licerīdu, sacietēšana no rit lēni un beidzas p ie  
zem ākas tem perātū ras. Tādēļ pie vienādas tem perātūras, 
12—13° C, tauk i lodītēs v a r b ū t vēl p iln īg i šķidri, pus- 
cieti vai ja u  pavisam  cieti a tk a rīb ā  no ķ īm iskā sastāva, kas 
noteic tauku  dabīgo konsistenci. T auki a r norm ālu  dabisko 
konsistenci p ienā un k rē ju m ā sacietē ja u  pēc dažām  s tu n 
dām pie 10° C.

Sildot aukstu  p ienu  a r sacietējušām  tau k u  lodītēm , 
tauk i paliek  cietā stāvoklī līdz 28—30° C, tad  tie sāk kust 
un p iln īg i izkūst ap  34—35° C, pieņem ot dzidras eļļas veidu. 
Tādēļ pienā, kad  to pirm s separēšanas uzkarsē apm. līdz 
45° C, tāp a t k rē jum ā, k ad  to uzkarsē līdz pasterizācijas 
tem peratū rai, tau k i būs šķ idras eļļas veidā. A trodoties 
šādā veidā, tau k u  lodītes no stip rāk iem  triecieniem  un si
tien iem  v a r m a in īt savu lielum u — lielās lodītes v a r sasm al
cināties, bet m azās v a r a r ī sap lūst kopā. K ad tauk i lodītēs 
sacietējuši, tās no stip rāk iem  triecien iem  un sitieniem  var 
tika i savienoties, dodot sviesta graudiņus.

Lodīšu savienošanās no rit vieglāk, j a  tau k i atrodas opti
m ālā cietēšanas pakāpē. Ja tie par daudz cieti, lodītes k u 
ļot ilgi nesavienojas, bet, j a  tie p a r  m īkstu, lodītes no si
tieniem  sašķaidās un saplūst kopā kā m īksta, ziedīga, ta u 
kaina masa. Šie apstākļi jā ievēro , k rē ju m u  ku ļo t sviestā, 
un  kulšanas tem perātū ras izvēlei jāp ievērš  liela uzm a
nība.

PIENA TAUKU SASTAVS

T īri p iena tau k i sastāv no šādiem  elem entiem : ogleklis 
75,25%, ūdeņradis — 11,86% un skābeklis — 12,89%. Šie 
elem enti neaprobežotā daudzum ā atrodas gaisā un ūdenī.
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Tādēļ sviesta ražošana, pārdošana un izvešana neatņem  
augsnai, augiem  nepieciešamos elem entus (fosforu, slāpekli, 
kā liju ), kā tas vērojam s pie labību, sēklu, linu  un olu iz
vešanas.

P iena taukus īp a tn ē ji darina  p iena dziedzeru  šūniņas. 
Tiem ir  ļoti sarežģīta  ķ īm iska uzbūve. T auki a r  līdzīgu  
uzbūvi n ek u r c itu r dabā nav sastopami.

P iena tauku  sastāvā atrodam i šādi savienojum i: glice
rīns, deviņas taukskābes, cholesterīns, lecitīns, kefalīns, 
A, D un E vitam īni, krāsu, smaržas un garžas vielas. G al
venās tau k u  sastāvdaļas ir  g licerīns — ap 5% un  taukskābes 
ap 94,6%. P ārē jo  vielu nav  daudz, kopā ap 0,3—0,4%, bet 
tam  ir  lie la  fizioloģiska nozīme. Tās ir taukos šķīstošas, un 
to saturs v a r m ainīties.

T īri tauk i ir g licerīna  un  tau k u  skāb ju  ne itrā li esteri 
jeb  taukskāb ju  glicerīdi. G licerīns — C 3H 5(OH)3 ir trīs- 
vērtīgs alkohols. Tā m olekulā ir  tr īs  h idroksilgrupas, ku- 
pas var aizstāt dažādu ta u k sk āb ju  paliekas. Šādus sav ie
nojum us sauc p a r jau k tiem  trig licerīd iem . V alda uzskats, 
k a  " p i e n a  t a u k i  lielāko tiesu s a s t ā v  no j a u k t i e m  
t r i g l i c e r ī d i e m .

Jauk tu  trig licerīdu  veidā  p iena taukos atrodas šādas 
deviņas taukskābes: sviesta. Kaprona, kap rīla , kap rīna , 
lau rīna , m iristīna, palm itīna, s tea rīn a  un oleīna skābe. 
D aži pētn iek i šo sarakstu  pap ild ina  a r b u tīn a  jeb  arach īn a  
skābi, bet citi a r d ioksistearīna  skābi. Pēc viņu uzskatiem  
piena taukos ir nevis 9, bet 10 dažādas tauku  skābes. Uz
skatu dažādība izskaid ro jam a a r to, ka  izdalīt no jau k tiem  
trig licerīd iem  atsevišķas skābes un iegūt tās t ī r ā  veidā ir  
ļoti grūti. S akarā ar to dažādi pētn ieki a r ī uzdod savādus 
skaitļus par atsevišķu tau k sk āb ju  sa tu ru  p iena taukos. 
T auku  skāb ju  saturs a r ī nav pastāvīgs, bet v a r m ainīties 
diezgan plašās robežās a tk a rīb ā  no lak tāc ijas  mēneša, lop
barības, lopu veselības u. c. apstākļiem .

P iena taukos sastopam ām  taukskābēm  ir dažāds sastāvs 
u n  īpašības. Pēc īpašībām  tās mēdz iedalīt vairākās g ru 
pās. P arasta jā  istabas tem peratū rā  4 no tām  ir šķid
ras. bet pārē jās 5 cietas. Dažas tauku  skābes pārdes- 
tillē jas  ar ūdens tvaikiem , nesadaloties, tās sauc par gais
tošām skābēm. Citas ir  negaistošas skābes. Pēdējās ne
šķīst ūdenī, bet no gaistošām skābēm  lielākā daļa ir 
ūden ī šķīstošas.
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G aisto šas  un  ū d e n i N eg a is to šas  un  ū d en ī
šķ id ra s c ie ta s šķ īs to šas n ešķ īs to šas

s v ie s ta k a p r īn a sv ie s ta  šķ is t v ieg li la u r īn a
k a p ro n a la u r īn a k a p ro n a  šķ īs t v ieg li m iris tīn a
k a p r ī la m ir is tīn a k a p r ī la  šķ īs t g rū ti p a lm itīn a
o le īn a p a lm itīn a k a p r īn a  šķ is t m az s te a r īn a

s te a r īn a o le īn a

Gaistošām  tau k u  skābēm, k ad  tās a tbrīvotas no glice
rīna, p iem īt asa, nepatīkam a sm aka: sviesta skābei — veca, 
b o jā ta  sviesta smaka, bet p ārē jām  — pre tīga  sviedru 
sm aka. Negaistošās skābes ir  bez smakas. T īri, ne itrā li tri- 
g licerīd i ir  bez sm akas un garžas.

P iena tauku  konsistence ir sam ērā m īksta, salīdzinot ar 
miesas taukiem . Tā a tk a rīg a  no šķ idro  un cieto tauku  
sk ā b ju  daudzum a attiecībām . Jo taukos būs v a irā k  šķidro 
skāb ju , tiem  būs m īkstāka konsistence. No šķ idrām  skā
bēm  piena taukos v isvairāk  sastopam a o le īna  skābe, tādēļ 
tā  v isvairāk  ietekm ē p iena tauku  un sviesta konsistenci. 
O le īn a  skābes saturs p iena taukos a tk a rīb ā  no lopbarības 
un  citiem apstākļiem  stip ri svārstās, un  līdz a r to m ainās 
a r ī sviesta konsistence, tauku  kušanas un sasalšanas tem 
peratū ras.

O leīna skābe atšķ iras no citām  tau k u  skābēm  a r to, ka  
tā  nav p iesātināta. Tās m olekulā trū k s t divu ūdeņraža (H) 
atomu. Šo v ie tā  o le īna skābe v a r p iesaistīt divus atomus 
joda , broma, ko izlieto o leīna skābes daudzum a noteikšanai 
taukos. P iev ieno jo t divus atomus ūdeņraža (augstā tem 
p e ra tū rā  dažu kata liza to ru , piem., niķeļa, p a lad ija  u. c. 
k lā tbūtnē), šķ idrā, nep iesā iinā tā  o le īna skābe pārie t (hidrē- 
jas) p iesātinātā  un cietā s tearīna  skābē. Tas dod iespēju  
sacietināt sviestu s tearīnam  līdz īgā  cie tā  masā. Iedarbo jo 
ties saules stariem  un gaisam, o le īna  skābe p iesaista skā- 
bek li (oksidējas) un  dod dioksistearīnskābi. Līdz a r p ē
dējo  var rasties a r ī peroksīdi, ozonīdi, aldehīdi u. c. sa
vienojum i, kas veicina sviesta tauku  bojāšanos. O leīn- 
skābes oksidēšanos var izsaukt a r ī enzīms oleināze dažu 
ka ta liza to ru  (dzelzs, cinka, vafa) k lātbūtne, kas šo en- 
zīm u aktīvē.

D ažas tau k u  skāb ju  īpašības kā a r ī  a tsevišķu  skāb ju  
satu rs p iena taukos atzīm ēts šādā tabulā.
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Saturs piena taukos, procentos

vidējais
svars tības

līdzno

S v ies ta  . . . C 3 H 7 C O O H 88 —8,0 4,3 2,9 5,6
K a p ro n a  . . C 5 H n C O O H 116 — 1,5 1,6 1,3 2,3
K ap rīla  . . . C 7 H 15C O O H 144 16,5 1,2 1,0 1,9
K ap rīn a  . . . C 9 H i»C O O H 172 31,3 1,2 1,0 1;5
L a u r īn a  . . . C nH asC O O H 200 43,6 5,0 3,6 6,5
M iris tīn a  . . C 13H 27C O O H 228 53,8 18,0 10,4 20,1
P a lm it īn a  . . C uH mC O O H 2.56 62,5 24,4 11,8 29,5
S te a r īn a  . . C ijI I mC O O H 284 69,2 3,4 1,0 5,9
O le īn a  . . . C ,7II3sC O O H 282 14,0 35,5 23,0 48,0

V isvairāk p iena taukos atrodas negaistošās un ūden i ne
šķīstošās tauku  skābes — no 85—89%, v id ē ji 86,3%. To d au 
dzum u piena taukos nosaka pēc H  ē n e r a metodes. P iena 
tauku  saiurā, kas v idē ji ap 3,80%, šo skāb ju  triglice- 
rīd i aizņem  apm. 3,46%, bet gaistošo skāb ju  trig licerīd i 
tikai 0,34%.

Gaistošo tau k u  skāb ju  saturs svārstās no 6,6 līdz 10,6%, 
v idē ji ap 8,3%. N o tām  ūden ī šķīstošas v id ē ji ap 7% (no
5,7 līdz 7,7%), be t ūden ī nešķīstošas v id ē ji ap 1,3% (no 
0,9—3,2%). P a r m ērogu gaistošām un ūden ī šķīstošām  
tauku  skābēm  pieņem ts R e i e h e r t - M e i s s l a  skaitlis, 
kas piena taukos svārstās no 22—33, v id ē ji ap 26—28. P ā 
rējiem  taukiem  šis skaitlis ir  ievērojam i zemāks, kādēļ to 
lieto visos gadījum os, kad jāuzzina, vai sviesta taukiem  nav 
p ie jau k ti kādi sveši tauk i vai eļļas. V ienīgi p iena taukiem  
ir  tik  augsts gaistošo un ūden ī šķīstošo tauku  skāb ju  saturs. 
P a r m ērogu gaistošām, ūden ī nešķīstošām  tau k u  skābēm  
noder P  o 1 e n s k  a skaitlis, kas p iena taukos svārstās starp  
1,2—3,5, v idē ji ap 2,0.

P a ra s ta jā  tem perā tū rā  eieto tau k u  skāb ju  saturs v id ē ji 
ap  52,0%, bet svārstīties var starp  30—60%. Šķidro tauku  
skāb ju  saturs p iena taukos v id ē ji ap 42%, bet v a r  sv ārs tī
ties plašās robežās starp  30—60%. Svārstības noteic o le īna 
skābe, kas šķidro tauku  skāb ju  sa tu rā  ieņem  galveno vietu . 
O leīnskābe a r ī v isvairāk  ietekm ē tauku  konsistenci. O leīn- 
skābes sa tu ru  taukos izteic H ū b ļ a  j o d s k a i t l i s ,  kas 
p iena taukos ir  ap 30—40, v id ē ji 35, bet v a r svārstīties no 
20 līdz 50. Zems jodskaitlis  (zem 30) no rāda uz tau k u  cietu 
konsistenci, bet augsts (virs 40) no rāda  uz tau k u  m īkstu  
konsistenci.
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P ētīju m i p ie rād īju ši, k a  tauku  ķīm iskais sastāvs dažāda 
lie lum a tauku  lodītēm  ir  vienāds.

P iena tauku  ja u k tie  trig licerīd i nav  iz turīg i, tie  viegli 
šķeļas g licerīnā  un brīvās tau k u  skābēs. Tādēļ parasti ja u  
gluži svaiga, tikko  pagatavo ta sviesta taukos var a tra st b r ī
vas, a r g licerīnu  nesaistītas taukskābes. T aukus ilgāk  uz
g labājo t, b rīvo  skāb ju  daudzum s vairo jas, sak arā  a r  to p ie
aug  tauku  skābes grāds. To nosaka ti trē jo t taukus a r  0,1 
norm ālu  n ā tr i jā  sārm u feno lftale īna k lā tbū tnē , un  tas no
rada, cik cm3 tāda  sārm a va jadzīgs b rīvo  tau k u  skāb ju  
neitrā lizēšanai 10 gram os tauku.

Iemesli, kas izsauc un  veicina tau k u  šķelšanos, var būt 
fiziski, ķ īm iski (skābes, sārm i, ūdens tvaiki) un  bioloģiski 
(enzīmi). K a lija  u n  n ā tr i jā  sārm i, sašķeļot (apziepējoi) 
taukus, dod a r  tau k u  skābēm  ūden ī šķīstošas sālis — ziepes.

P iena taukiem  lielu fizioloģisku v ē rtīb u  p iešķ ir a r tiem 
sa istītie  fosfatīd i ((lecitīns, kefalīns), s te rīn i (eholesterīns) 
un  v itam īn i (A, D  un  E). A r fosfatīdiem  piena tauk i ir  se
višķi bagāti lak tāc ijas  perioda sākum ā, be t a r  v itam īniem  — 
ganīšanas la ikā. Niecīgos daudzum os p iena taukiem  parasti 
piesaistītas a r ī k rāsu , sm aržas un  garžas vielas. Visas šīs 
v ielas kopā sastāda tauku  neapziepējam o daļu  (0,3—0,5%), 
tādēļ k a  tās a r sārm iem  neapziepējas.

T aukus viegli šķ īd ina  ēteris, p e tro le ja s  ēteris, benzīns, 
«•hloroforms, acetons, benzols, sērogleklis u. e. Ū denī tauk i 
nešķīst.

P IE N A  T A U K U  ĪPA ŠĪB A S

P iena tau k u  īpašības ir a tkarīg as  no tauku  ķ īm iskā sa
stāva. T auku  sastāvam  m ainoties, lie lā  m ērā v a r  m ainīties 
a r ī  to īpašības.

Izskats je b  k rāsa . V asarā no zaļbarības p iena taukiem  
ir  dzeltena, reizēm  a r ī ie sarkana  krasa, bet ziem ā no sau
sās barības b a lta  vai bālgana. Taukos šķīstošās krāsvielas, 
kas p ā rie t taukos no zaļiem  augiem , sauc p a r l i p o c h r o -  
m i e m. Ziemas la ikā  sviestu paras ti k rāso  a r nekaitīgām  
augu krāsām , lai tā  izskats b ū tu  līdzīgs vasaras sviestam.

G arža un sm arža. T īri, n e itrā li trig licerīd i, kam  nav 
b rīvas tauku  skābes, ir  bez garžas un  smaržas. īp a tn ē ju , 
p a tīkam u sm aržu taukiem  v a r dot brīvās, gaistošās tau k u  
skābes, ja  tās sastopam as nelielos daudzum os. T u rp re 
tim  lie lāk i to daudzum i dod taukiem  asu, nepatīkam u 
sm aku un sūru  garžu. P iena taukiem , kā  ja u  aizrād īts, ir
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ievēro jam a spēja, pateicoties tauku  lodīšu lielai virsm ai (ap 
109 m2 uz 1 kg), saistīt un šķ īd inā t dažādas sm aržas un garž- 
vielas. P arasti šādu vielu daudzum s taukos ir pavisam  nie
cīgs, un a r ķ īm isku  analizi tās p a t g rū ti konstatēt, bet ar 
ožu un garžu  tās v a r viegli noteikt. No dažādiem  lopba
rības augiem  taukos var pārie t niecīgos daudzum os ē teris
kas eļļas, a lkaloīdi, terpeni, gaistošas skābes, kas var 
dot p iena tauk iem  kā vēlamas, tā visai nevēlam as (sīpolu, 
ķiploku, vērm eļu  u. c.) sm akas un piegaržas. D ažk ārt šā
das sm akas un  piegaržas pienā, k u r maz tauku, sajū tam as 
vāji, bet sp ilg tāk  ja u  k rē ju m ā  un sviestā, k u r tauku  daudz 
vairāk . Skābēta k rē ju m a  sviestam  patīkam o arom atu 
dod d iacetīls un acetoīns, ko dažas b ak tē rija s  darin a  no  
citronskābes.

R eakcija  svaigiem  taukiem  n e itrā la  vai v ā ji skāba 
(1,0—1,6 skābes grādi). Veciem taukiem  reak c ija  skāba. Jo 
vecāki tauki, jo  augstaks to skābes grāds.

īpa tnē ja is  svars 15° C tem perā tū rā  p iena taukiem  vi
dēji 0,93. Pie lOO^C tas ir  no 0,864 līdz 0,868. Vecpiena ta u 
kiem  īpa tnē ja is  svars parasti zemāks, pat līdz 0,861. īp a t
nējais svars m ainās līdztekus gaistošo skāb ju  daudzu
mam —■ taukiem  a r augstu Reichert-M eissla skaitli būs aug
stāks īpa tnē ja is  svars un otrādi. Svaiga, tikko  izslaukta 
p iena taukiem  īp a tn ē ja is  svars ir d rusku  zemāks. P ie 15"C 
tas ir 0,91, pēc apm ēram  6 stundām  tas sasniedz norm ālo 
līm eni — 0,93. To izskaidro a r tauku  sabiezēšanu, tiem  lod ī
tēs sacietējot.

K alo riju  je b  siltum vērtība. 1 g tīru  p iena tauku, kalo ri- 
m etrā  sadegot, dod no 9,215 līdz 9,318, v id ē ji ap 9,231 lielās 
k a lo rijas  (Kal.).

P iena taukus organism s sagremo un izm anto ļoti labi. 
No 3,8 g piena tauku, kas atrodas 100 g piena, organism s 
izmanto 3,7 g.

V iskozitāte. D ažādās tem peratū rās piena tauku  v isko
zitāte  (ja  ūdens viskozitāte —- 1) būs apm ēram  šāda: 25° C 
_  44; 40° C — 26; 100° C — 4,7.

R efrakc ijas skaitlis p iena taukiem  40° C tem perātū rā  
svārstās starp  40—46, parasti starp  42—44, kas atb ilst gais
mas staru  laušanas koeficientam  1,453—1,455. Šis skaitlis 
v isvairāk  a tkarīgs no oleīnskābes sa tu ra  taukos. P arasti 
tas svārstās līdztekus H iibļa jodskaitlim .

Kušanas tem perātū rā. U zm anīgi sildot iepriekš lab i sa
saldētus piena taukus, tie zinām ā tem perātū rā  top dzidri,
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caursp īd īg i, šķ idrai eļļai līdzīgi. Šo tem peratū ru  sauc p a r  
tau k u  kušanas tem pera tū ru  je b  kušanas punktu . T auku 
kušanas tem p era tū ra  svārstās no 28—35® C a tk arīb ā  no to 
sastāva.

Sasalšanas tem pera tū ra  svārstās starp  23—16° C, kad 
šķ id ri tauk i pārie t cietā stāvoklī.

Pēc H ēnera metodes iegūtas negaistošas un  ūdenī ne
šķīstošas piena tau k u  skābes k ūst 40—42® C un sasalst 
35—38° C tem perātū rā.

T auku  kušanas un sasalšanas tem perātū ras var svārstī
ties a r ī a tk a rīb ā  no metodēm, ar kādām  šīs tem perātū ras 
noteic.

K onsistence p iena taukiem  p a ra s ta jā  tem perā tū rā  no r
m āli ir  m īkstāka nekā miesas taukiem . Tic kūst pa r ap
m ēram  15° C zem ākās tem perātū rās kā  liellopu tauki. Kā 
ja u  aizrādīts, p iena tau k u  konsistence v isvairāk  atkarīga  
no p a ra s ta jā  tem perā tū rā  šķ idrās oleīnskābes sa tu ra  tau 
kos, kas v a r s tip ri svārstīties, un  līdz a r to m ainās a r ī 
tauku  konsistence no pavisam  m īkstas līdz stip ri cietai. T ā
dēļ, nosakot p iena taukiem  H ūbļa jodskaitli, v a r iegūt no
rād ījum us p a r to m īkstāku  vai cietāku konsistenci. D audzi 
p ē tījum i liecina, k a  lielākas oleīnskābes sa tu ra  un  reizē 
a r  to p iena tauku  konsistences m aiņas v a r izsaukt daži lop
barības līdzekļi, j a  tos izēdina govīm  vienpusīg i un lie lā
kos daudzum os.

P iena taukus a r m ī k s t u  konsistenci un augstu jo d 
skaitli (38—48) dod: linsēklas, saulgriežu rauši, linsēklu 
rauši, kaņep ju  rauši; auzu milti, linsēklu  pelavas, kaltētas 
drabiņas, k u k u ru za ; āboliņa, lucernas un sulīgs zālā ju  
atāls; svaiga, su līga zāle ganību  sākum ā un  zaļbarība.

C i e t u s  taukus, cietu  un  d rupanu  sviestu a r zemu jo d 
skaitli (20—30) dod: cukur- un lopbarības biešu lapas,' cu
kurb iešu  g raiz ījum i, melase, kartupe ļi, rudzi un rudzu k li
jas, pākšaugu (zirņu, pupu, pelušķu, v īķu) m ilti un  salmi, 
ziem āju  salm i un pelavas, kokosa rauši, palm u kodolu rauši 
un m ilti, sojas pupu  milti.

P iena taukus a r n o r m ā l u  konsistenci un  v idē ju  jo d 
skaitli (33—38) dod: sojas rauši, rapšu rauši, zem esriekstu 
rauši, saulgriežu sēklu milti, kviešu k lijas, gaļas milti, b u r
kāni, kāļi, m iežu m ilti, labs p ļavu siens, auzu un miežu 
salmi.

V asarās ganību  zāle un v ispār za ļbarība  dod m īkstākus 
p iena taukus nekā sausā b a rīb a  ziemas periodā. Ļoti cieti
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tauki, tāpa t ciets, d rupans sviests novērojam s rudeņos, kad  
govīm  lielākos daudzum os izēdina biešu lapas un cu k u r
rūpniecības atliekas. Šo k ļūdu  v a r novērst vai m īkstināt 
linsēklu  (250 g dienā), linsēklu  raušu  un  m iltu, kukuruzas 
un auzu m iltu  piedevas (1 kg  uz galvas dienā).

Lai iegūtu  sviestu a r  norm ālu konsistenci, p iena govīm 
n ed rīk s t izēd ināt v ienpusīgu barību . T āpat b a rīb u  ned rīk st 
s tra u ji m ain īt, īpaši pavasaros. Pēc izlaišanas ganībās uz 
svaigu, su līgu  zāli govīm  k ū tī vēl jāpasn iedz sausa ru p jā  
barība . Ja  govis nodomāts gan īt uz āboliņa vai lucernas 
atāla, tām  iepriekš k ū tī jāpasniedz siens vai salmi.

s v ā r s t ī b ā  p i e n a  t a u k u  s a s t ā v a  u n  ī p a š ī b a s

K ā no iep riekšē jā  apskata redzams, svārstības var bū t 
ievēro jam i lielas. Tam p a r iemeslu v a r  bū t: lak tāc ijas  pe
riods, lo pbarība  un barības m aiņa, slim ības, spējas la ik a  
m aiņas ganību  periodā, lopu vecums un viņu īpatības. Jā
atzīm ē, k a  daudzie pē tījum i bieži ir  p re trun īg i. Tom ēr no
skaidrots, k a  v islielākā nozīme te ir  lak tācijas periodam , 
lopbarībai un  lopu veselības stāvoklim.

Laktācijas sākum ā piena taukos ir  augstākais gaistošo 
un  ūden ī šķīstošo tau k sk āb ju  saturs, tā tad  a rī augstākais 
Reichert-M eissļa skaitlis. Uz lak tācijas  beigām  pieaug n e
gaistošo tau k sk āb ju  saturs, a r ī H ēnera skaitlis. R eichert- 
M eissļa skaitlis pam azinās, j a  ganību periodā, īpaši pava
saros un rudeņos ir auksts, vēja ins un lie ta in s  laiks, ja  go
vis m eklējas vai tās saslimušas, j a  govīm  izēdina linsēklu, 
kokosa, palm u kodolu, kokvilnas sēklu un zem esriekstu ra u 
šus. R.-M. skaitlis palielinās, ja  govīm izēdina cukurbietes, 
biešu lapas un graiz ījum us, melasi, kviešu klijas, skāb
b arīb u  un zaļbarību. D ažādu lopbarības līdzekļu  ie
tekm e uz oleīnskābes daudzum u piena taukos ja u  atzīm ēta 
agrāk .

D aži lopbarības līdzekļi, kuros atrodam as īpa tn ē jas  gar- 
žas, sm aržas vai k rāsu  vielas, v a r jū tam ā k ā r tā  pārveido t

{•iena tauku  garžu, sm aržu un izskatu. Piem., cukurb iešu  
apās un  galviņās ir  īpaša  v ie la  — betaīns, kam  nav  ne

kādas smaržas, b e t kas govs organism ā viegli sašķeļas un 
dod trim etilam īnu . P ēdējam  ir  ā rk ā rtīg i s tip ra  ziv ju  trān a  
smaka, kādu  tas var dot a r ī p ienam  un sviestam. T āpat 
cukurbiešu  lapas un galviņas dod p iena taukiem  un svies
tam  stipri dzeltenu krāsu.
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Pārm aiņas, ko izsauc p iena taukos fizioloģiski un paia- 
loģiski iemesli un lopbarības līdzekļi, va r konstatēt jau  per 
izslaukšanas. Vēlāk taukus resp. sviestu uzglabājot, tajos 
v a r rasties dažādas pārm aiņas.

PIE N A  T A L K U  IZTU R ĪB A

P iena taukiem  ir sam ērā m aza iz tu rība, un parastos ap
stākļos tie diezgan ā tri sāk sadalīties, pie kam  m ainās ari 
to sastāvs un īpašības — sm arža, garža, izskats. N eiztu rība 
izskaidro jam a a r p iena tauku sarežģīto  ķ īm isko sastāvu un 
uzbūvi, kas dod iespēju  daudziem  apstākļiem  ierosināt da
žādas pārm aiņas to sastāvā un īpašībās.

A tkarībā  no pārm aiņu  ierosinātājiem  taukos rodas da
žādas jaunas vielas, kas jū tam ā k ā rtā  v a r pārveido t tauku  
īpašības. Ir vairāk i tau k u  bojāšanās veidi, bet no tiem  mi
nēsim  tikai divus galvenos: 1) o k s i d ā c i j a  (skābekļa 
pievienošana) un 2) h i d r o l i z ē  (ūdens pievienošana).

T auku oksidācija  ir ķīm isks process, k ad  nep iesātinātā  
o leīnskābe p iesaista skābekli divu tās m olekulā iztrūkstošo 
ūdeņraža atom u vietā. O ksidācija i nepieciešam s gaisa skā- 
beklis, bet tā  saistīšanu ierosina un veicina g a i s m a ,  pie 
kam  v isā trāk  process no rit sp ilg tā saules gaismā, lēnāk  iz
k la idē tā  dienas un  e lek trības gaism ā un ļoti lēni tumsā, pie 
kam  reiz ievadīts oksidācijas process pēc tam  pats no sevis 
au tom ātisk i tu rp inās. Enzīms o l e ī n ā z e ,  kas pienā p a
rasti atrodas neak tīvā  veidā, a r i v a r veicināt tauku oksi- 
dāciju . O leīnāzi ak tīvē  daži m etalli, piem., vajš, dzelzs, 
m angāns u. c., atrazdam ies p ienā pavisam  niecīgos daudzu
mos (0,01 mg Cu, 0,1 mg Fe 1 litrā). V ieglāk oksidējas tauk i 
lodītēs, kupām b o jā ti vai iz ā rd īti ap v a lk i un no apvalkiem  
p iln īg i a tb rīv o ti tauki. Pateicoties oksidācijai, taukos ro 
das jau n as  vielas: oksitaukskābes (piem., d ioksistearīnskābe 
a r  veeam  speķim  līdzīgu  sm aku un garžu), peroksīdi, 
skudru  skābe, a ldeh īd i (piem., epihidrinaldehīds, anantal- 
dehīds) un  oleidīns. Šīs vielas dod pienam , krējum am , 
sviestam  eļļainu, taukainu , vecam  speķim  vai z iv ju  trānam  
līdzīgu  sm aku un garžu. O ksidācija  p a  daļai nobeidz a rī 
taukos šķīstošos A un E vitam īnus. T auku oksidācijas p a
kāp i izteic t. s. „peroksīdu  skaitlis“, kas rāda, cik daudz 
a k tīv a  skābek ļa tauk i p iesaistījuši.

T auku  h idro lizē n o rit tāda  veidā, k a  taiuku m olekula 
p iesaista  trīs  m olekulas ūdens, pie kam  tauk i sašķeļas gli-
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ceriņ ā  un brīvās tau k u  skābēs. Šo tauku  šķelšanās (apzie-

S ēšanās) procesu var ierosināt dažādi fiziski, ķ īm iski un 
ioloģiski iemesli. A tri un viegli tau k u  trig licerīdus šķeļ 

enzīm s 1 i p ā z e, ko izstrādā dažas bak tē rija s , rau g a  un pē
lē j urna sēnītēs (sevišķi Penicillium  glaucum, O idium  lactis, 
C ladosporium  b u ty ri u. c.). V ieglāki šķeļas gaistošo ta u k 
sk āb ju  g licerīd i, a tb rīv o jo t skābes a r p re tīg u  smaku. Tauki 
sīkākās lodītēs a r ī v ieglāk padodas hidrolizei. T auku  šķel
šanās tom ēr ir  tika i procesa ievads. Tai parasti seko a t
brīvo to  tau k sk āb ju  un g licerīna  tā lāk a  pārveidošana -c- 
oksidācija. red u k c ija  un citas norises, pie kam  rodas a lko
holi, ēsteri un  ketoni, v isvairāk  m etilketoni (m etilam ilke- 
tons, m etillieptilketons u. c.). No šīm  vielām  taukiem  rodas 
asa, n epatīkam a sm aka un skarba, sū ra  garža, kas a r ī 
rakstu ro  vecus, bo jā tus taukus. B rīvo tau k sk āb ju  dau
dzums jeb  tauku  skābes grāds p ie tam  v a r b ū t gan augsts, 
gan zems a tk a rīb ā  no tau k u  sadalīšanās procesa plašum a 
un dziļuma.

Abi m inētie procesi — oksidācija  un hidrolizē var no
ritē t taukos k ā  atsevišķi, tā  a r ī līdztekus.

T auku iz tu rīb a  būs lielāka, j a  pienu, k rē ju m u  un sviestu 
sargās no gaisa, gaismas, dzelzs un  vapa, sīkbū tņu  un en- 
zīm u iedarbības. Enzīm us un  lielāko daļu  sīkorganism u 
v ar nobeigt a r karsēšanu (pasterizāciju) līdz 90° C. V ara 
un dzelzs sk ā rd a  trau k u  v ie tā  jā lie to  a lum īn ija  un nerūsē
jo ša  tē rau d a  trauk i. Piens un tā  p roduk ti sargājam i no 
spilgtas gaismas, sevišķi no saules stariem , un uzglabājam i 
zemās tem peratūrās.

PIE N A  O LBA LTU M V IELA S 

Olbaltumvielu nozīme un saturs pienā
O lbaltum vielas jeb  p ro te īn i ir  o tra  v ē rtīg āk ā  p iena sa

stāvdaļa. Šīm vielām  ir  lie la  fizioloģiska nozīme, jo  tās ir 
ka tra s  dzīvas šūnas protoplazm as galvenais satu rs un bez 
tām  nekādas dzīvības norises nav iespējam as. Citas orga
niskas vielas nevar aizstāt proteīnus.

P iena ohbaltum vielām  ir augsta bioloģiska v ē rtīb a  (to 
pieņem  līdzīgu  100), tādēļ k a  ta jās  atrodam as visas tās am i
noskābes, kādas nepieciešam as dzīvnieku organism a uzbū
vei un uzturam . P iena olbaltum vielas ir  viegli sagrem oja
mas. un organism s tās labi izmanto.
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A rī no saim nieciskā viedokļa olbaltum vielu nozīm e ir 
liela, jo  tās v a r no p iena viegli a tšķ irt un no tām  var izga
tavot dažādus vērtīgus p roduktus: sierus, biezpienu, sausu 
kazeīnu, a lbum īnu u. c.

O lbaltum vielu  satu rs norm ālā p ienā svārstās no 2,8— 
4,0%, v idē ji ap 3,3%. P a r šo vielu svārstībām  un. to iemes
liem pienā nav tik  p lašu novēro jum u un analītisku  m ate
riā lu  k ā  p a r tauku  sa tu ra  svārstībām . Tom ēr noskaidrots, 
k a  olbaltum vielas p ienā svārstās daudz šaurākās robe
žās. O lbaltum vielu  sa tu ra  svārstības v isbiežāk noteic lopu 
īpatība, slim ības un lak tāc ijas  periods. L ak tācijas sā
kum ā, p irm pienā, šo v ie lu  satu rs ir  ļoti augsts (var snieg
ties līdz 20%), tad  s tra u ji pazem inās un ja u  o trā  lak tācijas 
m ēnesī noslīd  līdz v idē ja i norm ai, uz kādas tas ar mazām 
svārstībām  tu ras v isā galvenā lak tāc ijas  laikā. L aktācijas 
1 ' 1s olbaltum vielu  sa tu rs p ienā a tka l pieaug. O lbaltum -

šadi aiutora pētījum os iegūti sk a itļi:
L a k tā c i ja s  m ēn eši . . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
P ro te īn a  s a tu rs  % %  . 4,13 3,44 3,25 3,16 3,28 3,29 3,42 3,4? 3,48 3,88 3,92

S atu ra  paaugstinājum u lak tāc ijas  sākum a noteic albu 
mins un globulīns, lak tācijas  beigās galvenā k ā rtā  kazeīns.

P ienā atrodas trīs  olbaltum vielas: kazeīns, album īns un 
globulīns. A tsevišķo olbaltum vielu daudzum u norm ālā 
pienā rakstu ro  šādi skaitļi:

G lobulīna daudzum s norm ālā p ienā ir  tik  niecīgs, ka  
tam  nav  nekādas p rak tiskas nozīmes. D audzi zinātnieki 
p a t apšauba šādas olbaltum vielas esam ību norm ālā pienā. 
No atsevišķām  olbaltum vielām  pienā v isvairāk  kazeīna. Tā 
satu rs galvenā lak tāc ijas  la ik ā  m ainās maz,, tas paaugsti-, 
nās tik a i lak tāc ijas  beigās. A lbum īna un globulina saturs 
ļoti augsts (līdz 16%) lak tāc ijas  sākum ā — pirm pienā, maz 
m ainās lak tāc ijas  galvenā la ik ā  un nedaudz pieaug la k tā 
cijas beigās — vecpienā. S tipri p ieaug album īna saturs 
slim u lopu pienā, d ažkārt līdz 2—3%. P ie tesmens iekaisu
m iem k aze īna  daudzum s p ienā pazem inās (dažkārt p a t līdz
0,5%), bet album īna saturs ievērojam i pieaug.

procen ta  svārstību  gaitu  lak tac ijas  la ika  rakstu ro

V id ē ja is  s a tu rs  S a tu ra  sv ā rs tīb ā s  
p ro cen to s  no %  līd z  %

No 100 d. 
o lb a ltu m a

K aze īn s . . .  2,8 2,5 3,5
A l b u m ī n s . . .  0,5 0,4 0,7
G lo b u līn s  . . 0,00035 - -  —

85
15
0,009
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N orm āla p ienā a r augstāku  tauku  procentu ir  va irāk  ol
baltum vielu. Tādu sak arīb u  apstip rina  šādi skaitļi, kas 
iegūti, ana lizē jo t daudzus norm āla p iena paraugus:

T a u k u  s a tu rs  O lb a ltu m v ie lu
p ro cen to s  s a tu rs  p ro cen to s

3. 0  2,9—3,1
4. 0  3,3—3.5
5. 0  3,5—3,8
6. 0  3,6—4,0

Govs, kazas un aitas p ienu sauc p a r k a z e ī n a  pieņiem, 
tādēļ k a  no olbaltum u kopsatu ra  lielāko daļu  (80—85%) 
aizņem  kazeīns.

Sievietes, ķēves un kuces pienu saue par a l b u m ī n a  
pieņiem , tādēļ k a  no olbaltum vielu kopsatu ra  lielu  daļu 
(40—70%) aizņem album īns.

Olbaltumvielu sastāvs un īpašības
O lbaltum vielas ir  augstm olekulāri, slāpekli saturoši ko- 

loīdi. O labaltum vielas nedifundē caur organism a plēvēm, 
šķ īst sārmos un stiprās skābēs. O lbaltum vielas šķeļot, dabū 
am inoskābes, no kupām ļoti sarežģ ītā  k ā r tā  uzbūvētas ol
baltum vielu  m olekulas. Tādēļ a r ī  to ķ īm iskā uzbūve vēl 
maz noskaidrota. P iena olbaltum vielu elem entsastāvs p ro 
centos ir  šāds:

K azeīns A lbum īns
o g le k l is . . . 52,96 52,19
ū d e ņ ra d is  . . 7,05 7,18
sJāpek lis  . 15,65 15,77
sk ā b e k lis  . . 22,74 23,13
sē rs  . . . . 0,76 1,73
fosfo rs . . . 0,84 n av

A lbum īna sastāvā fosfora nav, bet va irāk  ir  sēra. No
sakot p ienā kaze īna sa tu ru  pēc K jeldala  metodes, a trasta is  
slāpeklis jā re iz in a  ar 6,45 (kazeīns —-  N. 6,45); a lbum īnu 
atrod, pareizinot atrasto  slāpekli a r  6,34 (album īns =  N . 6,34). 
P iena olbaltum vielu kopsatu ru  atrod, pareizino t a trasto  slā
pekli ar 6,45 (olbalt. =  N. 6,45). D aži zinātn ieki v idē jo  slā-

Sekļa sa tu ru  p iena olbaltum vielās noteic =  15,5; tāda  ga- 
ījum ā atrastais slāpekļa  daudzum s b ū tu  reizinām s a r 6,45 

(jo tad  100 : 15,5 =  6,45).
O lbaltum vielu daļiņas p ienā ir  daudzkārt sīkākas p a r 

tau k u  lodītēm . Tās nevar sask a tīt a r  m ikroskopu. Tās sauc 
p a r ultramikroniem, jo tās pa daļai var saskatīt a r  u ltra-
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m ikroskopu, sevišķi kaze īna  daļiņas, ko sauc par sub- 
mik roniem.

A lbum īna daļiņas ir daudz sīkākas par kazeīna daļiņām. 
Tās sauc p a r  am ikroniem , un tās nav saskatām as pat ar 
ultram ikroskopu.

D aļiņu  lielum s ir  svārstīgs, un tas ir apm ēram  šāds:
K aze īn a  d a ļiņ a s  — su b m ik ro n i: 0,01—0,1 je b  10—100 |'!1.
A lb u m īn a  d a ļiņ a s  — a m ik ro n i: 0,005—0,015 H je b  5— 15 p.fi.

K azeīns ir  suspensoidkoloīds, bet album īns — emulsoid- 
koloīds.

O lbaltum vielu  daļiņas svaigā p ienā tū līt pēc izslaukša
nas ir  sīkākas, bet, p ienu  uzg labājo t, tās palielinās. D aļiņas 
palielinās a r ī no p iena  stip ras un  ilgas k ra tīšanas, ieskābša- 
nas, separēšanas, sasalšanas un  vārīšanas. Līdz a r to pam a
zinās daļiņu  saistīšanās spējas a r  ūdeni. D aļiņu  palie linā
šanās n av  vēlam a sierniecībā, jo  tā  sevišķi ka itē  cieto sieru 
s tru k tū ra i. Tādēļ a r ī siera  p ienu  n ed rīk s t ilgi uzglabāt, 
s tip rāk  k ra tīt,  separēt, sasaldēt un v ārīt. O lbaltum vielu  
daļiņas sasmalcinās, j a  p ienam  p ie le j a lk a lija s  vai ūdeni.

K oloīdās olbaltum vielas stabilizē tauku  em ulsiju  pienā, 
jo  to sīkās daļiņas kavē tauku  lodīšu pārvietošanos un a t 
dalīšanos no p iena plazmas. P iena olbaltum vielas ir  sma
gākas p a r  ūdeni, to īpatnēja i^  svars (15° C) ap 1,46. Tādēļ 
to palielinātām  daļiņām  ir  tieksm e nogulsnēties trau k a  d i
benā, nevis celties uz augšu k ā  tau k u  lodītēm .

P ienu separējo t, centrbēdzes spēks palie linātās o lbaltum 
vielu daļiņas atsviež p re t separ-ātora spoles sienām, k u r tās 
nogulsnējas un sab līvējas k ā  spoles ne tīrum u  jeb  nosēdumu 
lie lākā  sastāvdaļa.

S īkās olbaltum vielu  daļiņas (ultram ikroni) kopā ar 
tau k u  lodītēm  (mikroniem) p iešķ ir p ienam  balto, necaur
spīdīgo izskatu, p ad a ra  to lip īgu  un paaugstina viskozitāti. 
P iena plazm as je b  v ā jp ien a  necaursp īd ību  noteic suspen
dētās kaze īna  daļiņas.

O lbaltum vielas viegli v a r nogulsnēt un tādā  k ā r tā  a t
šķ irt no p iena sūkalām  a r a tšķa id ītām  skābēm, enzīmiem, 
alkoloīdiem , sp irtu , tan īnu , pek tīnu , dažādām  sālīm, augstu 
tem perātū ru  u. c. O lbaltum vielu  daļiņas sadodas kopā, sa
rec, koagulē, a tdalās no sūkalām  un nogulsnējas am orfas 
masas veidā.

P ie koagu lācijas a tk a rīb ā  no koagu lā to ra  iedarb ības 
veida olbaltum u sastāvā un  īpašībās no tiek  dažādas p ā r
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m aiņas, pie kam  tās pa daļai sašķeļas vai denatu rē jas . T ā
dēļ ir ļoti g rū ti iegūt tās tīrā , dab īgā  veidā.

P ilnīgi sadegot, 1 g olbaltum vielu  dod 5,71 kalo rijas. 
O rganism ā tās p iln īg i nesadeg un v id ē ji dod tik a i 4,1 kal.

P iena olbaltum vielas ir  viegli sagrem ojam as. Albu- 
mīns sagrem ojam s vieglāk k ā  kazeīns.

1. K azeīns ir  p iena īp a ta  olbaltum viela un nek u r citu r 
dabā nav sastopams.

K azeīns pēc ķīm iskā sastāva ir nukleoalbum īns. l a  ķ ī 
m iskā uzbūve ir ļoti sarežģ īta  Un vēl maz izpētīta . K azeīna 
ķ īm iskā form ula nav zināma. A ptuveni to uzdod: Ham- 
m arstens CjvaH^N^SPOss, Richmonds C 170H 2e8SPO 5iN42. K a
zeīna m olekulsvars a r ī nav  vēl noteikts, daži to pieņem  
8888, citi 12 800, 20 000 un p a t 192 000.

N orm ālā, svaigā pienā atrodas nuk leoalbuniīna  — ka
zeīna savienojum s ar k a lc iju  (kazeīnkalcijs) vai a r ī k a lc ija  
savienojum s a r  nukleoalbum īnfosforskābi (kazeīnkalcijfos- 
fāts). Šo k aze īn k a lc ija  savienojum u a tšķ irīb ā  no t ī r a  un 
b rīv a  kaze īna  sauc a rī p a r kazeīnogenu, p rokaze īnu  vai 
siervielu.

K azeīna īpa tnē ja is  svars pienā 1,39. T īra , sausa kazeīna 
īp a tn ē ja is  svars 1,259. T īrs  kazeīns ir  balts, irdens pulveris 
bez sm aržas un garžas. Tas nešķ īst t ī r ā  ūdenī, s tip rā  sp irtā  
un ēterī. To var iegūt no svaiga, labi n o k re jo ta  vājp iena.

K azeīnu viegli šķ īd ina  stip ri a tšķ a id īti k a l ija  un n ā tr i jā  
sārm i, karbonāti, b ikarbonāti, c itrā ti un fluorīd i, di- un 
trifosfāti, am onija  n itrāts , chlorīds, acetāts un sulfāts, 10% 
b o raka  šķīdum s u. c. K azeīna šķīdum i neitrā lās  sālīs a r 
fenolfta le īnu  rād a  skābu reakciju , un to neitralizēšanai iz iet 
0,1 n sārm a ap 8,1 cm3 uz 1 g kazeīna.

K azeīna šķ īdum i ir  līm īg i koloidāli šķidrum i. Tiem 
augsta viskozitāte un  tos g rū ti filtrē t. To viskozitāte p ie 
aug līdztekus k aze īn a  koncentrācija i. K azeīna šķīšanas 
spējas p ieaug proporcionāli pielietam  sārm a daudzum am . 
N eitrā lizējo t sārm ainu k aze īn a  šķīdum u a r skābi, kazeīns 
dod pārslas, bet, p ie le jo t v a irāk  skābes, tas a tk a l pā rie t 
koloidālā šķīdum ā. N eitrā lizē jo t skābu k aze īn a  šķīdum u 
a r  sārmu, kazeīns a r ī atdalās un dod pārslas, bet, p ie le jo t 
sārm a vairāk , tas a tkal izšķīst, jo  a r  sārm iem  dod ūden ī 
viegli šķīstošas salis. Šādu kaze īna nogulsnēšanu un šķ ī
dināšanu var a tkārto t bezgala daudz reižu, ko a r ī mēdz iz
lieto t tī ra  k aze īna  iegūšanai. D odot pienam  vai tī ra  k a 
zeīna šķīdum am  dažas neitrālas salis, var kazeīnu  nogulsnēt
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je b  izsālīt, piem.. ar n ā trijā , am onija, m agnija, cinka, vajā  
un a lum īn ija  sulfātiem , k a lija  un n ā tr i jā  chlorīdiem , k a lija  
a lūnu  u. c.

K azeīnam  kā visiem pro teīn iem  ir am foteras, t. i., reizē 
skābes un bāzes īpašības. Tādēļ tas var savienoties k ā  ar 
bāzēm  (sārmiem), tā  a r  skābēm . Tas izskaidrojam s a r  to, 
k a  k aze īna  m olekulas sa tu r b rīvas am inogrupas (NH2), kam  
bāziskās īpašības, un b rīvas karboksilg rupas (COOH), kam  
skābes īpašības. P ē tīju m i rāda, k a  k aze īna  m olekulā 83 b ā 
ziskām  am ino — (NH2) — grupām  atb ilst 144 karboksil -  
(COOH) jeb  skābes grupas, t. i., skābes grupas ir  no teik tā 
pārsvarā . Tādēļ k aze īna  skābes īpašības ir  stiprākas, tam 
ir  no te ik ti skāba reak c ija  un a r sārm iem  tas savienojas 
v ieglāk. No ogļskābes sālīm  kazeīns k ā  skābe spēj izvietot 
ogļskābi.

D aži pētn iek i kaze īnu  uzskata p a r  4-vērtīgu skābi, bet 
citi p a r  6- vai 8-vērtīgu  skābi. Savienojoties a r a lk a liju  
sārm iem  (NaOH, KOH, N H 4OH), kazeīns dod īstas sālīs jeb  
kazeīnātus. T urp retim  k aze īn a  savienojum us a r sārm 
zem ju  (Ca. Mg u. c.) h idroksīdiem  daži z inātn iek i neatzīs:

Ēa r  īstām  sālīm , bet p ieskaita  tos šķīdum iem  vai adsor- 
ātiem.

P astāv  uzskats, k a  svaigā, norm ālā p ienā kazeīns saistīts 
a r  1,55% CaO. Tāds k aze īn k a lc ija  savienojum s šķ īst ūdenī, 
a r  lakm usu rāda neitrā lu , bet a r  fenolftaleīnu — skābu 
reakciju . Ja  p ienam  p ie le j a tšķ a id ītu  skābi (etiķskābi, 
pienskābi, sālsskābi vai sērskābi), ta d  skābe savienojas ar 
k a lc iju , kazeīns a tb rīv o jas  un k ā  ūden ī nešķīstoša viela 
atdalās ba ltu  pārslu  veidā, līdz a r to piens d rīz i vien 
sarec un zaudē savas dabiskās īpašības. V ispiln īgāk k a 
zeīns izpārslo un atdalās no sūkalām  savā izoelektriskā 
punktā , k ad  pH  =  4,6. Pie šādas ūdeņraža  ionu koncen trā
cijas e lek triskais lādiņš kaze īna  m olekūlās izzūd, un zūd 
a r ī  tie spēki, kas tā  sīkās daļiņas (suspensoīdus) atgrūž 
v ienu  no otras. Tādēļ k aze īna  daļiņas savienojas kopā un 
dod pārslas, kas drīz  nogulsnējas trau k a  dibenā. Izoelek
trisk ā  p u n k tā  kazeīnam  ir vism azākās šķīšanas spējas: li trā  
ūdens (25° C) šķ īst tikai 0,11 g kazeīna. Tad kazeīnam  a rī 
vism azākās saistīšanās spējas a r skābēm  un a lkalijām .

Šai p u n k tā  k aze īna  pārslas ir b līvākas un vieglāk a td a 
lās no sūkalām . Ja  ūdeņraža ionu koncen trāc ija  ir aug
stāka vai zemāka, lad kazeīna nogulsnis paliek  m īksis u n  
pie augstākas koncen trācijas tas pārie t ko lo idālā šķīdum ā. 
Jau  neliels daudzum s v a irāk  pielietas etiķskābes šķ īd ina
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kazeīna nogulsni, bet neliels daudzum s v a irāk  pielietas- 
sālsskābes kaze īnu  sašķeļ ■— hidrolizē. N ogulsnējot k a 
zeīnu a r p ienskābi, rodas blīvs nogulsnis, kas lab i atdalās 
no sūkalām  un nešķ īst nelielā  skābes pārp iln ībā . T ikai lie 
lākā skābes p ā rp iln īb ā  kazeīns dod a r p ienskābi savieno
jum us — k aze īna  laktātus.

P iensaim niecības p raksē  kazeīnu  no p iena  a tda la  p a 
rasti a r dabisko skābēšanu (pienskābi) vai a r enzīm u clii- 
m ozīnu (siera raugu), dažkārt a r ī a r pepsīnu vai pek- 
tīnu .

Piens sāk  skābt, ja  ta jā  savairo jas p ienskābes bakiē- 
rijas , kas sašķeļ p iena cukuru  un  pakāpen isk i pārvērš io 
pienskābē. Šī skālie pakāpenisk i atņem  kazeīnam  piesais
tīto  ka lc iju , rodas ūdenī šķīstošais p ienskābais kalcijs , bet 
kazeīns a tb rīvo jas, tā  daļiņas sabiezē, un, kad  pienskābes 
satu rs sasniedz 0,56% vai pTI =  4,89, piens sarec par ga- 
le rtve id īgu  recekli. R eceklī ieslēgtas visas p ārē jās  piena 
sastāvdaļas, receklis sabiezē un savelkas ciešāk (siltuma 
sabiezēšana norit ātrāk) un pam azām  spiež ā rā  skaidru, 
zaļganu šķidrum u — skābas (65° T) sūkalas. Sarecējušu 
p ienu  pasildot un apmaisot, kazeīns tūdaļ atdalās no sa 
kalām  un nogulsnējas, a iz rau jo t sev līdz p iena taukus. 
Šādā k ā r tā  iegūto nogulsni sauc par skābes kaze īnu  jeb  
biezpienu. Tas satur maz m inerālvielu , sevišķi fosfātu, jo  
p ienskābe šīs vielas šķ īd ina un tās p ā rie t sūkalās.

Sarecinot p ienu ar skābēm, augstākā tem p erā tū rā  piens 
sarec no m azāka skābes daudzum a. T em perātū rās no 
15—30° C pienu sarecina 0,5—0,6% pienskābes, bet tem pe
rā tū rās  no 85—100° C to sarecina ja u  0,10—0,15% pienskā
bes. Skābes daudzums, kas nepieciešam s p iena sarecināša- 
nai. ir a tkarīg s a r ī no kaze īna  un fosforskābes sāļu sa
tu ra  pienā. Ja  šo vielu saturs augstāks, v a irā k  v a jag a  sk ā 
bes p iena sarecināšanai.

R akstu rīga  kaze īna  īpašība ir  tā  sarecināšana a r  siera 
rauga enzīm u chimozīnu. Šis enzīm s lie lāk ā  daudzum ā a t
rodam s jaunu , tikai ar pienu dz ird ītu  te ļu  kuņģa daļā  — 
glum eniekā. No izžāvēta un sīkos gabaliņos sagriezta  g lu 
m enieka enzīm u parasti izvelk ar skābām  sūkalām  vai sāls 
ūdeni. Niecīgs daudzum s chim ozīna sašķeļ kaze īna  m ole
kulas divās līdzīgās parakazeīna m olekulās. T em perātūrās 
starp  25—45° C (opt. 39—40° C) parakazeīns k ā ri savieno
ja s  a r šķīstošām  k a lc ija  sālīm, kādas vienm ēr atrodas no r
m ālā pienā, un dod ūdenī nešķīstošu savienojum u — k a l
c ija  parakaze īnā tu , kas sabiezē p a r  sakarīgu , galertvei-
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(ligu recekli. Šis receklis pēc a rē jam  pazīm ēm  ir līdzīga 
pienskābes receklim , lai gan tam  ir pavisam  cits ķīm iskais 
savienojum s. P ienskābes rad īta is  receklis pēc bū tības ir 
no k a lc ija  a tb rīvo ts nešķelts kazeīns, bet chim ozīna rad i- 
fais receklis ir  kazeīna šķeļprodukts — parakazeīna savie
nojum s a r  kalc iju , t. i., parakazeīnka lc ijs .

S iern iecībā šo savienojum u sauc par sierekli, jo, atdalot 
no tā  va jadzīgā  daudzum ā sūkalas un attiecīg i sastrādājo t, 
no tā  v a r izveidot dažādus saldpiena sierus.

G alertveid īgais receklis, kādu  dod norm āls piens, chi- 
m ozīnam  iedarbojo ties, ieslēdz sevī p ārē jā s  p iena sastāv
daļas. Šim receklim  ir tieksm e arv ien  va irāk  sabiezinā
ties un izspiest zaļgandzeltenu šķidrum u — saldas (12° T) 
sūkalas, kas sa tu r p iena šķīstošu sausnu. T auku  lodītes un 
k a lc ija  fosfāti pa liek  receklī. Tādēļ m inerālv ielu  saturs 
s ie rek lī ir  augstāks nekā biezpienā. R ecekļa spējas a tdalīt 
un  izspiest sūkalas sauc p a r s i n e r ē z i .  S inerēzi veicina 
augsta  tem p erā tū ra  (līdz 40—50° C), lielāks skābes un šķīs
tošo k a lc ija  sāļu saturs pienā, lie lāka  virsm a, ko pa
nāk, sagriežot sierekli sīkākos gabaliņos. Sinerēzei tu r 
pinoties, siereklis paliek  blīvāks, cietāks un viegli no
gulsnējas.

P iena recināšanā ar chim ozīnu lie la  nozīm e ir šķīstošo 
k a lc ija  sālu daudzum am  pienā. Ja  no p iena piln īg i atdala 
k a lc ija  sāļus, tad, la i gan chim ozīns k aze īnu  sašķeļ para- 
kazeīnā, pēdēja is tom ēr nesabiezē un neatdalās. D odot šā
dam  pienam  šķīstošu k a lc ija  sāli, piem., k a lc ija  chloridu 
(Ca C l2), piens tū liņ  sarec. Ja  šķīstošu k a lc ija  sāļu pienā 
maz (vecpiens, v ā rīts  piens, j a  lopi slimo vai ganās uz skā
bām pu rv u  pļavām  un ganībām ), a r ī ta d  piens ar ehimo- 
zīnu slik ti sarec un dod m azsakarīgu  recekli vai tikai 
m īkstas pārslas.

Pārslains receklis iznāk a rī pie zemām (ap 20° C) un 
augstām  (ap 50° C) tem perātūrām , bet pie v idējām  (30-- 
40° C) tas ir  stingrs. V islabāk chimozīns iedarbo jas pie 
v ā ji skābas piena reakcijas, k ad  p H 6,0—6,2. S tiprākas 
skābes, alkalijas, alkohols, formalīns, spilgta gaisma u. <•. 
paralizē šī enzīm a darb ību .

P arak aze īn a  elem entsastāvs ir  līdzīgs kazeīna sastā
vam. Tā m olekulsvars ir  divreiz m azāks un tā daļiņas 
d ivreiz sīkākas kā  kazeīnam . Pastāv a rī tāds (Hammar- 
stena nodibināts) uzskats, k a  enzīms chimozīns pienā sa
šķeļ kaze īna  daļiņas divās nevienādās daļās — paraka- 
zeīnā un sūkalu  proteīnā. Šo divu šķeļp roduk tu  iznākum i
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s tip ri svārstīg i: p a rak aze īn a  70—90%, sūkalp ro te īna  10— 
30% no k aze īna  daudzum a. P arakazeīns savienojas a r  k a l
c ija  sāļiem  un  dod recekli, bet ūden ī šķīstošais sūkalpro- 
te īns paliek  sūkalās. Šāds uzskats pēc bū tības neatšķ iras 
no augstāk  m inētā, ja  ņem vērā, k a  chim ozīns ir  proteo- 
litisks enzīms, kas nevien sašķeļ k aze īna  daļiņas, be t ra 
dušos šķeļpoduktus sadala  a r ī tā lāk . Tādēļ tas var h id ro 
lizēt parakaze īnu , sevišķi ja  p ienā pam az šķīstošu k a lc ija  
sāļu, un pie šādas hidrolizēs var rasties dažādas v ien k ār
šākas ūden ī šķīstošas olbaltum vielas, to s ta rp ā  a r ī tā  sau k 
tais sūkalpro teīns.

P ienā k aze īn a  v a r sarecināt a r ī dažādas sīkbūtnes. kas 
ajtdala p ro teo lītiskus enzīm us — proteāzes a r  chim ozīnam  
līdzīgu  iedarbību. Citas bak tērija s  (piem., tesm ens kokki), 
a tdalo t reizē skābi un chimāzi, a r ī spēj sarecināt kazeīnu. 
T āpat iedzerts piens kuņģī sarec tādēļ, k a  sk āb a jā  kuņģa 
su lā  atrodas enzīm i (pepsīns, parachim ozīns), kas sašķeļ 
kaze īnu  līdzīg i chimozīnam.

N ešķīstošais parakaze īnka lc ijs  nogulsnējoties mecha- 
niski ie tver sevī tau k u  lodītes un  p ārē jās  p iena koloidālās 
sastāvdaļas; tādā  k ā r tā  grem ojam o orgānu sulas un to en
zīm i var v ieg lāk  pārveidot un organism s spēj p iln īgāk  iz
m antot vērtīgās p iena sastāvdaļas.

Svaigs, norm āls piens nesarec pie uzkarsēšanas līdz v i l 
šanas tem peratū rai. K arsējo t tādu  p ienu slēg tā  tra u k ā  pie 
135—140° C, kazeīns sarec, pie kam  sarecēšana norit p a 
kāpeniski. Dažas pārm aiņas kaze īna  īpašībās vērojam as, 
ja u  ilgāk k a rsē jo t pienu tem peratū rās starp  88—100° C. 
K azeīns p a  daļai denaturējas, a tdalās fosforu saturošas vie
las un sērūdeņradis (H2S), kas dod pienam  (arī k rē jum am  
un sviestam) viegli iz jū tam u „pasterizāc ijas“ piegaržu.

Form alīns, ko lieto  p iena paraugu  konservēšanai, lai 
pasargātu  pienu no sīkbūtņu  iedarb ības, ievēro jam i paceļ 
p iena skābum gradu un a r kaze īnu  dod savienojum u, kas 
ļoti g rū ti šķ īst skābēs, pa t s tip rā  sērskābē, kādu lieto tauku  
note ikšanai p ienā pēc G erbera  metodes.

K azeīna šķeļprodukti. S tipras skābes, sārmi, enzīm i
u. c. vielas v a r kazeīnu  h id ro lizēt — sašķelt, un tas, p ie
v ieno jo t ūdeni, dod veselu rindu  dažādu šķeļp roduktu  a r  
zem āku m olekulsvaru.

K azeīna sašķelšana v a r no ritē t dažādos virzienos un 
v a r bū t p iln īg a  vai nepilnīga. Iedarbo jo ties skābēm, k a 
zeīns dod skābes album inātus, tad  albumozes un peptonus. 
Tās ir ūden ī šķīstošas olbaltum vielas un. tā lāk  šķeļoties.
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dod am inoskābes. Šķeļot kazeīnu  ar sārmiem, sākum ā ro 
das alkalia lbum ināti, tad  albumozes un peptoni. vēlāk  a rī 
am inoskābes un dažādi b lakus p roduk ti (etiķskābe, propion- 
skābe u. d. c.), beidzot ogļskābe un am onjaks.

K azeīnu šķeļot, iegūst šādas am inoskābes: a lan īnu , se- 
rinu , valīnu , leieīnu, izoleicīnu, asparig īnskābi, glutam īn- 
skābi, lizīnu, arg in īnu , cistīnu, fen ila la īnu , tirozīnu, pro- 
līnu , oksiprolīnu, trip to fanu  un h istid īnu.

K azeīna m olekula nesa tu r glikokolu (am inetiķskābi), 
be t sa tu r  daudz tiroz īna  un lizīna. P ēdējam  ir  liela no
zīm e kā augšanu veicinātājam  faktoram .

2. A lbum īns atrodas p ienā k ā  brīvs, nesaistīts proteīns, 
T ā sastāvā nav fosfora, bet, k ā  ja u  aizrād īts, daudz sēra — 
1,73%. T īrs un sauss album īns ir balts, irdens pulveris bez 
sm akas un garžas. Šķīst tīrā , auksta  ūdenī un dod hidrofilu 
kolo īdu  šķīdum u. Viegli šķ īst a tšķa id ītās  skābēs un sā r
mos. A lbum īnu nogulsnē am onija  un n a ir i ja  sulfāti, tanīns, 
fosforvolfram  skābe.

Recinot pienu a r skābi vai chimoziīiu, album ins n ea t
dalās, bet paliek  sūkalās. U zkarsējo t p ienu  vai sūkalas 
p ā r i 64° C, album īns sāk sarecēt un  dod sīkas pārsliņas. 
V ārot skābas sūkalas (kad pH  — 4.7), album ins atdalās 
ru p ju  pārslu  veidā. P asterizē jo t p ienu  p ā ri 85—90° C. lie
lākā  daļa  a lbum īna izpārslo. A lbum īna sm alkās pārsliņas 
nogulsnējas uz tau k u  lodītēm  un p ad a ra  tās sm agākas, k ā
dēļ tāds piens nostādinās gausāk k ā  nekarsēts. Tādu pienu 
a r ī  nevar ar separato ru  tik  tīr i nokrejo t. Sīkās album īna 
pārsliņas nogulsnējas uz tra u k a  d ibena un sienām, ja  tās 
nav p iln īg i gludas, un pie tā lākas karsēšanas ā tri piedeg, 
ja  p ienu pastāv īg i un  rūp īg i nem aisa. S akarā a r to visos 
aparātos, kupos pienu karsē p ā ri 64° C, nepieciešam i m ai
s ītā ji  (spārni, plāksnes), kas p ienu k ā rtīg i maisa un ne
ļa u j a lbum īna pārslām  nogulsnēties un piedegt. Plēve, kas 
rodas uz k a rs ta  p iena virsm as, sastāv no album īna un k a 
zeīna, k u ri sabiezē, ūdenim  ātri izgarojot. P ienu apmaisot, 
p lēve izzūd. Pirinpiens, kas sa tu r daudz album īna, karsē
jo t sarec un savelkas gabalos.

A lbum īnu p iln īg i h idro lizējo t, a trastas šādas am ino
skābes: alanīns. serīns, valīns, leicīns, glutam inskābe, aspa- 
ragīnskābe, lizīns, arg in īns, cistīns, fenialanīns. tirozīns, 
prolīns, histidīns. T ātad  a r ī album īns sa tu r vērtīgo  lizīnu. 
A lbum īnu organism s izm anto v ieg lāk  p a r kazeīnu . Tādēļ 
sievietes piens, kas sa tu r v a irāk  album īna k ā  govs piens, 
ir zīdainim  v ē rtīg āk a  barība .
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3. G lobulīns. N orm ālā luk tācijas la ikā  g lobulina saturs 
p ienā ir  niecīgs, tik a i ap 0,00035%. V ienīgi pašā lak tāc ijas  
sākum ā — p irm pienā tā  satu rs ir  lielāks — ap 8%. Daži 
z inātn ieki neuzskata g lobulīnu p a r patstāv īgu  norm āla 
p iena sastāvdaļu, b e t par kaze īna  vai a lbum īna no ārd īša 
nas s ta rpproduktu . G lobulīnam  pirm pienā m in iev ē ro ja 
mas bak tēric īdas īpašības.

G lobulīnā ir  0,8% sēra  un  0,24% fosfora. D aži pētnieki 
g lobulīnā sastāvā n ea trod  fosfora, bet v a irāk  sēra  (ap 
1,24%).

G lobulīns nešķ ist t ī r a  udem , bet šķ ist a tšķaid ītas  skā
bēs, a lk a lijā s  un  dažu ne itrā lu  sāļu šķīdum os.

G lobulīns sarec, k a rsē jo t pienu p ā ri 65° C. A r chimozīm i 
globulīns nesarec.

4. D ažādas p iena slāpekļvielas. Pēc kaze īna  un a lbu 
m īna atdalīšanas no p iena  sūkalās vēl pa liek  dažādas slā- 
pek li saturošas vielas, kas sastādās galvenā k ā r tā  no o lbal
tum vielu šķeļproduktiem . To kopdaudzum s svaigā, n o r
m ālā p ienā ir niecīgs. P ienu  uzglabājo t, šo v ie lu  daudzum s 
vairo jas. S tarp  tām  atrastas  album ozes un  peptoni, am ino
skābes, u rīnv ie la , k reatīns, k reatin īns, sark īns, pu rīn skābe  
un karbam īnskābe, purīnbazes, rodanīdi, sūkalu  k rāsv iela  
un ilgāk  uzg labātā  p ienā a r ī  am onjaks.

K rāsviela — laktochrom s jeb  lak toflavīns, kas sūkalām  
dod zaļgani dzeltenu nokrāsu, ir  pastāv īga p iena sastāv
daļa  un nav a tk a rīg a  no lopbarības k ā  p iena ta u k u  k rā s 
vielas — lipochrom i. Sūkalu  k rāsv ie la  — lak to flav īns ir 
ūdenī viegli šķīstoša, slāpekli saturoša v ie la  (C17H 2oN4Oo), 
kas veicina oksidācijas procesa norises. To p ieskaita  B v i
tam īnu  grupai (B2jeb  G vitam īns).

Ņemot v ērā  to, k a  olbaltum vielas viegli šķ īst sārmos, pē
dē jie  a r ī  v islabāk  noder dažādu piensaim niecībā lieto jam o 
tra u k u  un aparā tu  a tb rīvošanai no p iena  atliekām  un  to 
tīrīšan a i. Sārmi, k ā  ja u  aizrād īts, a r ī apziepē taukus un 
tādā k ā rtā  pad ara  tos ūden ī šķīstošus.

PIENA CUKURS

P iena cuk u ra  nozīm e un satu rs pienā
P iena cukurs jeb  laktoze sastopam s vienīgi pienā kā 

p iena īp a ta  sastāvdaļa. N ekur c itu r dabā tas nav sasto
pams. P iena sausnā cuk u ra  satu rs ir  vislielākais. V idēji
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tas par 1% augstāks par tauku saturu un par 1,5% aug
stāks par olbaltumvielu saturu. Piena cukurs ir vērtīga ba
rības viela. Pienam tas dod drusku saldenu garžu. Tā 
saimnieciskā nozīme ir samērā maza tādēļ, ka pienā tas ir

?idā, jāiztvaicē liels ūdens dau
dzums. Pienu pārstrādājot dažādos produkios (krējumā, 
sviestā, sieros, biezpienā, kazeīnā u. c.), lielākā daļa cukura 
paliek atliekās (vājpienā, paniņās, sūkalās), ko parasti iz 
ēdina mājlopiem. Nelielos daudzumos to iegūst sierotavās 
sausā veidā no saldām sūkalām, iepriekš pēc iespējas pil
nīgi atdalot no tām taukus un olbaltumvielas. Vakuum 
aparātos izretinātā gaisā pie 60—70° C sūkalas sabiezina, 
kamēr sausnas saturs viņās sasniedz 65—70%, pēc; tam sī
rupam līdzīgo masu ielaiž metalla traukos un dzesina 
aukstā, caurtekošā ūdenī, kamēr cukurs izkristallizējas. 
Tad to speciālās centrifūgās atdala no piemaisījumiem lī
dzīgi biešu cukuram. Iegūto jēlcukuru vēl rafinē —- dažādi 
tīra, žāvē un sasmalcina, kamēr iegūst pilnīgi baltu, smalku 
pulveri. To lieto dažādu medikamentu un barības prepa
rātu izgatavošanai mazbērniem. Piena cukurs grūtāk šķīst 
ūdenī un ir mazāk salds, bet izturīgāks kā biešu cukurs. 
Bez tam to lieto dažādām techniskām vajadzībām.

Piensaimniecības tcchnikā piena cukuram ir liela no
zīme tādēļ, ka tas viegli un ātri padodas dažādu sīkbūtņu 
un to enzīmu iedarbībai. Silts (25—35° C) piens ātri sāk 
skābt, pateicoties tam. ka parastās pienskābes bakiērijas 
viegli sašķeļ piena cukuru un pārvērš to pienskābē. Jau 
neliels (0,5—0,6%) pienskābes daudzums pienu sarccina un 
pa,dara to nelietojamu daudziem izvērtēšanas veidiem. Pie
notavas parasti pieņem pilnīgi svaigu, neicskābušu pienu, 
sakarā ar to piena ražotāji spiesti lietot dažādus aizsarg
līdzekļus (vislielāko tīrību, zemu temperātāru, stipru dze- 
sināšanu siltā laikā u. c.), lai pasargātu pienu no saskāb- 
•šauas.

No otras puses piena un krējuma skābšana ir ļoti no
derīga un to dažādiem līdzekļiem ierosina un veicina pie 
skābētu piena produktu iegūšanas un izgatavošanas (skāba 
piena ēdieni un dzērieni, skābs krējums, skābēta krējuma 
sviests, skābpiena sieri u. c.).

Piena cukura saturs svaigā, normālā pienā v idēji ir
4.6—4,8%. Tā saturs ir diezgan pastāvīgs un normālā lak- 
tacijas laikā svārstās no 4,5—5,2%. Pašā laktācijas sākumā 
■cukura saturs ir nedaudz zemāks, bet laktācijas beigās tas

atdalīt no ūdens. Lai piena cu-
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var pazemināties līdz 5—4%. Tādēļ vecpienam ir mazāk 
saldena garža, un pēdējās dienās pirms aizlaišanas vecpie
nam ir rūgti sāļa piegarža. Pie dažādām tesmeņa slimībām 
(katars, iekaisumi, tuberkuloze) cukura saturs pienā ir 
stipri zems, ap 0,4— 1,0— 2,%, bet sevišķi grūtos slimības 
gadījumos tas pienā nav gandrīz atrodams.

Novērots, ka visos gadījumos, kad piena dziedzeru dar
bība vājināta vai traucēta, cukura saturs pienā samazinās. 
Tādi apstākļi kā lopu šķirne un īpatība, slaukšanas laiks un 
lopbarība nerada nekādas svārstības piena cukura saturā.

Piena cukura sastavs un īpašības

Piena cukurs pēc sastāva un īpašībām ir ogļhidrāts jeb 
ogļūdenis un svaigā pienā atrodas kā diisacharīds. Piena 
cukurs kristallizējas no šķīdumiem temperātūrās zem 
93° C cietu, bezkrāsainu kristallu veidā ar 1 molekulu 
ūdens C 12H 22O n . H 20 . Šī hidrāia molekulsvars =  360,25.

Piena cukura elementsastāvs procentos ir šāds:
Oglekiis Ūdeņradis Skābeklis Krist, ūdens 

40,00 6,11 48,89 5,00

Hidrolizējot piena cukuru ar enzīmu laktāzi vai atšķai
dītām skābēm, tas sašķeļas divos monosacharīdos: a — g li
kozē un Č — galaktozē, kas arī ņem dalību tā molekulas 
uzbūvē:

+  h „o  =  C8H 12O c +  c gh 12o g.
piena cukura hidrats g l ikoze  galaktozē

Piena j:ukurs reducē Fēlinga Šķīdumu. Spirtā un ēterī 
nešķīst. Ūdenī šķīst grūtāk par parasto biešu cukuru. Da
žādās temperātūrās 100 g ūdens šķīst: 20° C — 19,2 g; 50° C
—• 43, 7 g; 100° C — 157,7 g piena cukura. Uzsildot piena cu
kuru pāri 70° C, tas sāk sadalīties un pieņemt brūnu no
krāsu. Dažu katalizātoru (hidroksilionu, fosfātu u. c.) klāt
būtne sadalīšanos veicina. Uzmanīgi karsējot sausu, tīru 
piena cukuru pāri 87° C, kristalli sāk kust, pāri 110° C tie 
pakāpeniski zaudē kristallizācijas ūdeni, un cukurs no hid- 
rāta pāriet bezūdens anhidrīda (C^H^Ou) veidā, pāri par 
130° C tas kļūst brūns un pāri 170° C pārvēršas laktokaru- 
melē, kam īpatnēja smaka un tumši brūna krāsa.

T īra piena cukura īpatsvars 1,545, bet pienā izšķīduša 
—  1,60.
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Piena cukuru ātri un viegli sadala daudzas sīkbūtnes ar 
īpatnēju enzīmu —■ laktāzi, kas šķeļ cukura hidrātu g li
kozē un galaktozē. Šis enzīms atrodas arī zarnu gļotādā; 
sevišķi bagātīgi to satur jaunpiedziinušu un ar pienu ba
rotu zīdaiņu zarnu gļotāda, kādēļ arī zīdaiņi visvieglāk var 
izmantot piena cukuru.

Piena cukura šķeļproduktus tālāk viegli sadala citi en- 
zīmi, pie kam rodas dažādas skābes, galvenā kārtā pien
skābe, ogļskābe un alkohols. Dažas rauga sēnīšu pasugas 
ar īpašu enzīmu laktozimāzi var tieši saraudzēt piena cu
kuru bez iepriekšējas tā hidrolizēs. Piena cukura sadalī
šanās procesus mēdz saukt par rūgšanu. Atkarībā no do
minējošā rūgšanas gala produkta izšķiļ- vairākus rūgšanas 
veidus.

PIENA CUKURA RŪGŠANA

Piensaimniecības technikā lielāku ievērību pelna šādi 
piena cukura rūgšanas veidi: pienskābes, alkohola, propion- 
skābes un sviestskābes rūgšanas.

Pienskābes rūgšana. To izsauc pienskābes baktērijas, 
kas ar saviem enzīmiem (laktāze, laktacidāze) piena cukuru 
pārvērš pienskābē. Vispirms enzī.mi, pievienojot molekulu 
ūdens, sašķeļ piena cukuru monosacharīdos:

C12H=20 „  +  H 20  =  2CeH lsO„.

Monosacharīdiem tālāk šķeļoties, rodas pienskābe:
C6H 120,! =  2CJĪ80 :,

Tādā kārtā viena molekula piena cukura dod četras mo
lekulas pienskābes:

ClsH 12O u +  HsO =  4CaH «0 =.

Pienskābes rūgšanu pēc pievestiem nolīdzina jumiem 
vistīrākā veidā, tikai ar niecīgu daudzumu dažādu sānpro- 
duktu, izdara īstas, tipiskās pienskābes baktērijas: a) pien
skābes streptokokki (Str. lactis un Sir. cremoris) un b) pien
skābes garstabiņi (Therm obacierium  lactis). Pirmās var at
tīstīt pienā līdz 0,7—0,9% pienskābes vai pH =  4.3— 4,0. 
Otras var attīstīt lielāku skābes daudzumu, līdz 1,5— 2,0— 
3% pienskābes vai pH — 3,0. Lielāks pienskābes daudzums 
pārtrauc pienskābes baktēriju vairošanos un darbību, tās 
flaudē aktīvitāti un pamazām sāk nobeigties. Noskaidrots, 
ka pieaugušais skābes daudzums nelabvēlīgi iedarbojas uz
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baktēriju šūnām, un to vairošanās apstājas jau tad, kad 
piens sarec. Enzīmi tomēr darbojas tālāk, skābes dau
dzums pieaug lēnāk, bet drīz tas pārtrauc arī enzīmu dar
bību, līdz ar ko arī izbeidzas piena cukura šķelšana un pār
vēršana pienskābē. Ja pie rūgšanas radušos pienskābi pa
kāpeniski neitrālizē ar smalku krītu (CaCOs), tad pienskā
bes baktērijas var pārvērst pienskābē visu pienā atrodošos 
cukuru (4,7 c/ o ) .  Raudzējot ar tipiskām pienskābes baktēri
jām, var iegūt ap 98% pienskābes no saraudzētā cukura 
daudzuma. Netipiskas jeb neīstas pienskābes baktērijas at
tīsta lielākos ’ daudzumos dažādus rūgšanas sānproduktus, 
kādēļ pienskābes iznākums ir mazāks.

Pienskābe lielākā koncentrācijā ir baktēriju inde, tā 
darbojas konservējoši, pasarga skābu pienu un skābus 
piena produktus no pūšanas. Labi saskābušu pienu slēgtā 
traukā var bez bojāšanās diezgan ilgi uzglabāt.

Pienskābes rūgšana jeb piena skābšana izsauc lielas pār
maiņas piena sastāvā un īpašībās: pieaug piena skābum- 
grads, piens sāk izdot skābu smaku, tā normāli saldenā 
garža paliek arvien skābāka un šķidrā konsistence top bie
zāka, kamēr beidzot piens pārvēršas par galertveidīgu re
cekli. Tas parasti notiek tad, kad piena skābumgrads sa
sniedz 62—65° T  vai kad pienskābes saturs pienā =  0,56— 
038%, vai kad pH =  4,9—-4,8. Piena sarecēšanu, kā jau aiz
rādīts, izsauc kazeīna daļiņu savienošanās, kas notiek tūliņ 
pēc tam, kad pienskābe atbrīvo kazeīnu no kalcija. Pien
skābes daudzums, kāds vajadzīgs piena sarecināšanai, nav 
pastāvīgs, bet ir atkarīgs no kazeīna, fosforskābo sāļu, pa 
daļai arī tauku satura pienā un no piena temperatūras. Pat 
nedaudz ieskābis piens, kas uzrāda tikai 26—28° T, kad 
skābā garža un smaka parasti vēl nav izjūtamas, pie uz- 
vārīšanas jau dod pārslas, sarec. Šo parādību izskaidro ar 
to. ka augstākās temperātūrās pienskābe iedarbojas stiprāk 
un vieglāk atbrīvo kazeīnu no savienojuma ar kalciju, bet 
kazeīna nogulsnēšanu pa daļai veicina arī pienskābais kal
cijs. Piena sarecēšanai vajadzīgais skābes daudzums da
žādās temperātūrās pēe Orla-Jensena ir šāds:

Piena temperatūra 0 C : 18 30 40 100
Skābes daudzums % : 0,60 0,50 0,25 0,10

Zemākās temperātūrās var sarecēt tikai piens ar aug
stāku skābes saturu. Piena rūgšana ātrāk norit temperātū
rās starp 20—40° C. Pienskābes streptokokki ātrāk raudzē 
starp 25—30° C: zemākās temperātūrās, ap 15—20° C. skā
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bēšana norit gausāk, bet tad streptokokki var attīstīt lielā
kus skābes daudzumus. Pienskābes gajstabiņi ātrāk raudzē 
starp 40— 50° C, bet lielākus skābes daudzumus attīsta tem- 
perātūrās starp 30—35° C. Augstākās temperātūrās pien
skābe ātrāk saindē sīkbūtnes un pārtrauc to darbību.

Zemākās par 10° C temperātūrās pienskābes rūgšanas 
nav. Tādēļ, atdzesējot pienu zem 10° C, var pasargāt to 
no saskābšanas. Augstās, pāri 55° C, temperātūrās pienskā
bes rūgšanas arī nav. Vēl augstākās temperātūrās pienskā
bes baktērijas pavisam nobeidzas: 60—65° C temperātūrās 
nobeidz tās 20—30 min. laikā, bet 80—85° C jau dažās se
kundēs. Tādēļ pasterizācija arī var novērst piena saskāb- 
šanu. Tāpat dažas ķīmiskas konservētājas vielas (forma
līns, kalija bieliromats, ūdeņraža peroksids u. c.) aptur 
piena skābšanu.

Pienskābes saturu pienā var noteikt, titrējot 100 cm! 
piena (parasti iitrē 10 vai 20 cm3 un tad pārrēķina uz

100 cm’) ar 0,1 n sārmu ļ^ N a O J ļj indikātora fenolftaleīna

klātbūtnē līdz paliekošai vā ji sārtai krāsai. Skābes neitrali
zēšanai izlietotos cm3 0,1 n sārma sauc par Ternera skābuni- 
gradiem, pie kam 1 cm3 sārma =  1 skābumgradam. Viens 
skābumgrads savukārt =  1 cm3 0,1 n pienskābes, kas satur
0.009 g skābes, jo  pienskābes molekulsvars =  90. Reizinot 
Ternera skābumgradus ar 0,009, dabū pienskābes procentus. 
Šādā kārtā atrastais pienskābes procents būs augstāks par 
skābes īsto daudzumu pienā, tādēļ ka arī pilnīgi svaigs, nor
māls piens, kur pienskābes nemaz nav, titrējot uzrāda vidēji 
17° T. īstie skābes grādi, kas rāda pienskābes daudzumu, 
būs tikai tie, kas pārsniegs 17° T. Tādēļ, pārvēršot skābum
gradus pienskābes procentos, no skābumgrada, ko iegūst 
titrējot, vispirms jāatskaita 17 un tikai atlikums jeb skā
bes pieaugums jāreizina ar 0,009. Piem., skābu pienu titrē
jot, atrasti 87° T ; piena skābes grādi =  87 — 17 =  70° T ; 
pienskābes saturs procentos būs: 70.0,009 =  0,63.

Ņemot vērā, ka 1 molekula piena cukura hidrāta (ar 
molekulsvaru 560,25) pie rūgšanas dod 4 molekulas pien
skābes ar molekulsvaru 90.4 =  360), var pieņemt, ka 1 g 
cukura dod 1 g pienskābes. Pēc atrastā pienskābes pro
centa tādēļ var noteikt, cik daudz piena cukura baktērijas 
sašķēlušās. Augstāk pievestā gadījumā sašķeltā cukura 
daudzums =  0,63%. Ja svaigā pienā pirms skābšanas cu
kura saturs būtu bijis 4,73%, tad skābā pienā nesašķelta 
cukura vēl būs 4,10%.

5 —  Piens un p iena rūpu. g g



Vistīrākā veidā, bez sānproduktiem, pienskābes rūgšana 
norit tad, kad ar augstu pasterizāciju nonāvē visas pienā 
esošās sīkbūtnes un pēe nodzesēšanas līdz optimālai rau- 
dzēšanas temperatūrai iepotē īsto pienskābes baktēriju 
tīrkultūras. Parastos apstākļos, kad pienskābes rūgšanu 
veic dažādu sīkbūtņu maisījums, blakus pienskābei rodas 
arī citas skābes, gāzes un alkohols.

Alkoholiskā rūgšana. Dažas rauga sēnītes, kas atdala, 
īpašu enzīmu laktozimāzi, spēj piena cukuru saraudzēt al
koholā bez iepriekšējas sašķelšanas monosacharīdos. Pa
rastie vīna un alus raugi to nespēj. Alkoholiskā rūgšana 
norit vieglāk, ja  pienā sadarbojas rauga sēnītes ar pien
skābes baktērijām. Pēdējās ar enzīmu laktāzi sašķeļ piena 
cukura hidrātu monosacharīdos, bet raugi tos pārvērš spiriā 
un ogļskābē:

+  H 20 -> 2 C t-,Il„06 
C6H120 „ =■ 2C2HsOH -T 2CO,..

Šādā kārtā no piena ar speciālu rauga sēnīšu palīdzību 
var iegūt dažādus alkoholiskus dzērienus — kumisu. ke
fīru u. c.

Propionskābes rūgšana. Propionskābes baktērijas var 
sašķelt piena cukuru un tā šķeļproduktus propionskābē, 
etiķskābē un ogļskābā gāzē, pie kam no trīs molekulām 
piena cukura rodas 8 molekulas propionskābes, 4 molekulas 
etiķskābes, ogļskābe un ūdens:

3 0 ^ 0 ^  +  3HsO =  8C3H „02 +  4C,1I„02 - f 4CO, +  4H20.

Propionskābes baktērijas var šķelt arī pienskābi un tā« 
salis (piem., pienskābo kalciju), pie kam rodas propion- 
skābe, etiķskābe un ogļskābā gāze:

3C3H 60 3 =- 2CsH „02 +  C2H 40 2 +  COa - f H20.
pienskābe propionskābē etiķskābe ogļskābe ūdens

Propionskābes rūgšanai pieder ievērojama loma daža 
cieto, sevišķi ementāles un tam līdzīgu sieru nogatavinā- 
šanā. Ogļskābā gāze šo sieru masā izveido apaļus dobu
mus — tā sauktās „acis“, kamēr propionskābē kopā ar ci
tām vielām dod sieriem raksturīgu garžu un smaržu. Lai 
ievadītu propionskābes rūgšanu pareizā virzienā, siernieki 
lieto propionskābes baktēriju tīrkultūras.
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Sviestskābes rūgšana. Dažas anaerobas baktērijas sašķeļ 
piena cukuru sviestskābē, pie kam atdalās gāzes —■ ogļ
skābe un ūdeņradis:

C12H22O n -  lL O -> 2 C #H 1.Oe
C6H12O 0 =- C4Iīs0 2 +  2 C O , +  211,.

A r ī pienskābi un pienskābo kalciju minētās baktērijas 
var pārvērst par sviestskābi. Sviestskābes rūgšanas gaitā 
parasti rodas arī dažādi sānprodukti: etiķskābe, propioti- 
skābe, skudrskābe, dzintarskābe, baldriānskābe, tāpat da
žādi alkoholi (amila, butila u. c.) un lielākā vai mazākā 
daudzumā gāzes.

No minētām skābēm sarecējušā pienā gāzes izurbina ka
zeīna recekli un ceļ to uz augšu, tādēļ kazeīns peld virs 
netīrām sūkalām kā neskaitāmiem gāzes pūslīšiem izur
bināta sūklim līdzīga masa. Gāzes, kas rodas sviestskābes 
rūgšanā, ir ļoti bīstamas sierniecībā, jo  tās bojā sieru 
struktūru un var izsaukt sieru uzpūšanos. Citi sviest
skābes rūgšanas produkti bojā pienu un tā produktu smaržu 
un garžu. Tādēļ šis rūgšanas veids piensaimniecībā ļoti 
nevēlams. Baktērijas, kas izsauc sviestskābo rūgšanu, ir 
plaši izplatītas. Lielākos vairumos tās pienā var iekļūt no 
bojātiem lopbarības līdzekļiem, sevišķi no sliktas skāb
barības. Tādēļ arī sierotavas parasti nepieņem pienu no 
saimniecībām, kas slaucamām govīm izēdina skābbarību. 
Iznīcināt šīs baktērijas ar piena pasterizāciju ir ļoti grūti, 
jo  tās rada izturīgas sporas. Pienā šīs baktērijas nesavai- 
rojas tad, ja  tur pārsvarā ir īstās pienskābes baktērijas, 
kas, izsaucot intensīvu pienskābes rūgšanu, viegli nomāc 
sviestskābes baktērijas, kūjām lielāka skābuma pakāpe 
(zemāka par pH 5,7) ir kaitīga. Kad pH =  5,l—5,2, sviest
skābes baktērijas nobeidzas.

PIENA MINERĀLVIELĀS

Minerālvielu daudzums pienā normālā laktācijas laikā 
v idēji ir ap 0,70% un uzrāda nelielas svārstības no 0,60 
līdz 0,80%. Lopu šķirne un īpatnība maz ietekmē šo vielu 
daudzumu pienā. Lielākas svārstības izsauc laktācijas pe
riods un lopu slimības. Laktācijas sākumā minerālvielu sa
turs pienā ir lielāks, no 1— 1,5%, un tā sastāvā vairāk tādu 
elementu (kalcija, magnija, fosfora u. c.), kas nepieciešami 
mazuļiem kaulu uzbūvei. Laktācijas perioda beigās — vec-
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pienā minerālvielu saturs arī lielāks — ap 0,8—0,9%, bet šo 
vielu sastāvā atrodam vairāk nātrijā un chlora. tādēļ vee- 
pienam parasti ir sāļa piegarža.

Tesmens iekaisumi un eitas lopu slimības atsaucas uz 
minerālielu saturu, kas parasti pieaug, dažkārt līdz \%  un 
vairāk. Lielākas pārmaiņas tad notiek arī atsevišķu ele
mentu un to savienojumu attiecībās: ievērojami pavairo
jas chlora un nātrijā daudzumi, kas pienam dod sāļu pie- 
garžu,, bet samazinās kalija, kalcija, fosforskābes un citron
skābes saturs. Novērots, ka visos gadījumos, kad piena 
dziedzeri saslimuši vai to darba enerģija mazināta, tie ne
spēj normālos daudzumos darināt piena īpatnējās, sarež
ģītās sastāvdaļas (kazeīnu, piena cukuru, citronskābi) un 
pa daļai tie zaudē savu īpatnējo vielu izlases spēju, sakarā 
ar ko mainās piena minerālvielu sastāvs, un tas zināmā mērā 
tuvinās asiņu pelnu sastāvam.

Sastopami aizrādījumi, ka arī lopbarības līdzekļi vai; 
nelielos apmēros ietekmēt kā vispār minerālvielu saturu, 
tā arī atsevišķu elementu daudzumu pienā. Pasniedzot lo 
piem lielākās devās fosforskābe kalciju un krītu, novērots 
CaO un P20 5 pieaugums un arī koppelnu satura pieaugums 
pienā. Tāpat novērots, ka, ēdinot lopus ar sienu, kas ievākts 
no kaļķa bagātām augsnām, pienā atrodas vairāk kalcija 
sāļu, un tāds piens ir noderīgāks sierniecībai nekā tāds. 
kas iegūts, lopiem izēdinot skābu purva vai meža pļavu un 
ganību sienu. Ir aizrādījumi, ka, izēdinot govīm orga
niskus dzelzs preparātus, var mazliet pacelt dzelzs saturu 
pienā.

Attiecībā uz joda saturu pienā ir novērots, ka to var 
pacelt, pasniedzot govīm vārāmo sāli ar joda piedevām. 
Lielāks joda daudzums novērots arī tādu govju pienā, kas 
ganās uz piejūras pārplūstošām pļavām. Dažkārt lauksaim
nieki mēdz piedot rupjai barībai vārāmo sāli. Ir novērots, 
ka, izēdinot šādu barību, pienā ceļas chlora daudzums. Pār
traucot tamlīdzīgu barības līdzekļu izēdināšanu, minēto 
vielu saturs pienā noslīd līdz normālam līmenim.

Minerālvielu nozīme. Neraugoties uz minerālvielu ne
lielo daudzumu pienā, tā nozīme ir ļoti liela. M inerālvie
las nepieciešamas mazuļu organisma attīstībai un vielu 
maiņas norisēm. Minerālvielas lielā mērā ietekmē piena 
īpašības, stabilizē olbaltumvielu koloīdo stāvokli un uztur 
līdzsvarā piena sarežģīto polidisperso sistēmu. Pārmaiņas 
minerālvielu stāvoklī v iegli izjauc šīs sistēmas līdzsvaru, 
nešķīstošas vielas atdalās no sūkalām, nogulsnējas, un līdz
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ar to mainās dabiskā piena īpašības. Sierniecībā liela no
zīme ir šķīstošo kalcija sāļu saturam pienā, uz ko jau agrāk 
aizrādīts. Dažu minerālvielu saturs un attiecības palīdz 
atšķirt normālu pienu no fizioloģiski nenormāla un pato
loģiska piena, piem., kalija un nātrijā attiecības jeb „alka- 
liju  skaitlis“ , tāpat chlora un nātrijā saturs, arī chlora at
tiecības pret piena cukuru jeb „ehlorcukura skaitlis“ (skat. 
slimu lopu piens).

M inerālvielu sastāvs. Norādījumus par minerālvielu 
daudzumu un sastāvu dod piena pelnu sastāvs un saturs. 
Sadedzinot piena sausnu un atlikumu uzmanīgi izkarsējot, 
paliek balts pulveris — piena koppelni.

Pelnu sastāvā ietilpst: kālijs, kalcijs, nātrijs, magnijs 
un dzelzs, kas savienoti ar fosforskābi, chloru, sērskābi un 
ogļskābi. Atsevišķo vielu saturs piena pelnos vidēji šāds:

KoO —  0,170
C aO  — 0,145 
.\'a20  0,070
M gO  — 0,017
Fe20 3 —  0,001
P2O 5 —  0,170
SOs —  0,027
C1 —  0,100

Kopā - - 0,700

Nelielos daudzumos piena pelnos atrodas arī mangāns, 
alumīnijs, fluors, jods u. c. elementi. Kādu savienojumu 
veidā visi šie elementi atrodas pienā pirms tā pārpelno- 
ianas, nav līdz šim vēl noskaidrots tā iemesla dēļ. ka, pār- 
pelnojot pienu, minerālvielu sastāvā notiek lielas pārmai
ņas. Pilnīgi zūd (izgaist) citronskābe, izgaist daļa chlora un 
sēra. Ogļskābe rodas, sadegot organiskām vielām, oksidē
joties ogleklim. A rī sērskābe (S03) rodas, oksidējoties sē
ram, kas ietilpst kazeīna un albumīna sastāvā. Fosforskā
bes saturs minerālvielu sastāvā ir mazāks kā piena pelnos, 
jo daļa fosfora pienā saistīta, ar kazeīnu un lecitīnu. A t
skaitot no koppelniem tās vielas, kas rodas, pienu pārpel- 
nojot (SOņ, SO0 un daļu P20 3), dabū piena t ī r p e l n u s .  
fo  sastāvs apmēram šāds: K^O — 25%: Na-O — 10%; 
CaO — 25%; MgO — 3%; Fe.O« — 0,01%: P20 5 — 23% 
un C1 — 14%.

Šo vielu saturs un attiecības pienā, kā jau aizrādīts, var 
mainīties atkarībā no laktācijas laika, lopbarības un lopu 
veselības stāvokļa. Piem., kalija un nātrijā attiecības
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(N a t ) )  a^ aliju  skaitlis normālā piena svārstās no

2—8, v idēji ap 2,5, bet slimu lopu pienā tas mazāks par 1,0. 
A r ī veepieuā tas mazāks kā normālā pienā.

No augstāk atzīmētā piena tīrpelnu sastāva redzams, ka 
minerālvielas normālā pienā sastādās galvenā kārtā no fos
fātiem. Ņemot vērā arī citronskābes daudzumu (vidēji ap
0,25%) normālā pienā, minerālvielas pienā, pēc van Slyke 
un Bosworth, atrodas šādu savienojumu veidā:

D ik a l i ja  f o s f ā t s .................. ...0,230%
D ik a lc i ja  fo s fā ts .................. 0,175%

Monom agnija  fosfāts . . . 0,103%
N ā tr i jā  c i t r ā t s .......................0,222%
K alija citrāts . . . . . .  0,052%
Kalcija chlorīds . _. . 0,119°/o

Kopā dažādu sāļu . . 0,901%

Lielākā daļa minerālvielu pienā atrodas īstu šķīdumu 
veidā (molekulas, ioni), bet daļa fosfātu ir koloīdu veidā 
(ultramikroni).

Sarecinot pienu ar enzimiem (ehimozīnu, pepsīnu u. c.), 
receklis aiztur koloīdos fosfātus, un tie paliek nogulsnī, bet, 
sarecinot pienu ar skābi, visi fosfāti pāriet sūkalās.

Piens satur vairāk joda kā citas uzturvielas. Litrā piena 
atrodas 30—70 mg joda. Ganību periodā joda saturs pienā 
ir lielāks. Dodot lopbarībai joda savienojumus, iespē
jams joda saturu pienā pacelt par 50— 100%. Tam līdzī
gas piedevas ieteicamas govīm, ja  ražo tā saukto bērnu 
pienu.

Minerālvielu īpatnējais svars pienā 15° C temperātūrā 
ap 3,00.

DAŽĀDAS PIENA SASTĀVDAĻAS

Bez galvenām piena sastāvdaļām pienā nelielos dau
dzumos atrodas vēl dažādas vielas: citronskābe, fosfatīdi 
(lecitīns un kefalīns), sterīni (chlosterīns), gāzes, krāsvielas, 
enzīmi, vitamīni, leikociti, sīkbūtnes, dažkārt arī piena 
dziedzeru šūnu atliekas un pat svešas vielas, piem., ne
tīrumi.

Normālā tīrā pienā dažādo vielu kopdaudzums vidēji 
ap 0,30% un var svārstīties no 0,25—0,40%. Dažu atzīmēto 
vielu saturs pienā ir pavisam niecīgs, un ar parasto ķīmisko 
analizi to nav iespējams noteikt. Tomēr tās spēj ietekmēt
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piena īpašības — krāsu, smaržu, garžu un izturību. Dažas 
no tām piešķij pienam lielu fizioloģiski — bioloģisku vēr
tību.

1. Citronskābe ir īpata piena sastāvdaļa, ko darina 
piena dziedzeri. Nekur citur dzīvnieku organismā tā nav 
atrodama kā vienīgi pienā. Citronskābes saturs normālā 
pienā v idēji ap 0,24—0,27%. Citronskābes saturs pienā ma; 
zinās (noslīd zem 0,20%) visos gadījumos, kad normālā 
piena dziedzeju darbība traucēta (slimības, iekaisumi u. c.). 
L īdz ar citronskābi pamazinās arī kazeīna un piena cukura 
saturs.

Citronskābes sāļus (citrātus) uzskata par bufervielām, 
kas palīdz uzturēt suspensijas stāvoklī kazeīnkalcija da
ļiņas un neļauj tām nogulsnēties. Pienu vārot, citronskābe 
sadalās un pa daļai nogulsnējas kā citronskābais kalcijs. 
Citronskābi viegli sadala arī dažas sīkbūtnes — Betacoccus 
cremoris (arī Strepiococcus citrovorus un Str. paracitrooo- 
rus), kas, sadalot citrātus, attīsta aromatiskas vielas (ace- 
īoinu. diacetilu u. c.), un dod patīkamu smaržu skābēta krē
juma sviestam.

2. Fosfatīdi. Pienā atrodas divi fosfatīdi — 1 e c i t ī n s 
(C 44H8eN P 0 9) un k e f a l ī n s  (C41H 7sNP08). To daudzums 
normālā pienā vidēji ap 0,055%. Laktācijas sākumā, pirm- 
pienā fosfatīdu saturs daudz augstāks, bet vecpienā to pa
visam maz. To sastāvā ietilpst glicerīns, tauku skābesjg. k. 
stearīna un oleīna skābes), fosforskābe un slāpeklis. Ūdenī 
tie nešķīst. Lecitīns viegli šķīst ēterī un alkoholā, bet ke
falīns alkoholā nešķīst. Ī.ecitīnam piemīt ievērojamas bak- 
tēricīdas īpašības.

Fosfatīdi ātri sadalās no gaismas, gaisa skābekļa, alka
ti jām, skābēm un karsēšanas. Sadaloties lecitīns var dot 
trimetilamīnu, kam ļoti stipra siļķu sālījuma smaka. No 
irimetilamīna sviestam parasti rodas zivju  trāna smaka un 
piegarža.

Pienā fosfatīdu lielākā daļa saistīta ar taukiem, tā pāriet 
krējumā un sviestā, bet daļa saistīta ar olbaltumvielām uu, 
sviestu kuļot, aiziet paniņās. Fosfatīdi, īpaši kefalīns, sarga 
taukus no oksidēšanās. Ja to pienā maz, piem., vecpienā, 
tauku oksidācija norit daudz intensīvāk.

Dzīvnieku organisma šūnu darbībā fosfatīdiem ievēro
jama loma. Tie veicina smadzeņu un nervu sistēmas attī
stību. Novērots, ka fosfatīdu daudzums ir lielāks to dzīv
nieku pienā, kam lielāks smadzeņu svars. Sievietes pienā 
to ir vairāk kā govs pienā.
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3. Cholesterins. Pienā atrodas ap 0,015% cholesterīna. 
Cholesterins (C2-H460  . H 20 ) galvenā kārtā saistīts ar tau
kiem (ap 0,1—0,3%). Pirmpiena taukos tā saturs daudz 
augstāks. Ūdenī nešķīst. Viegli šķīst ēterī un chloroformā. 
No minētiem šķīdumiem kristallizējas adatu veidā. Cho- 
lesterīna acetāts kūst 113° C temperatūrā. Augu taukos un 
eļļās atrodas tam radniecīgs fitosterīns, kuļ’a acetāts kūst 
127° C temperātūrā. Tas dod iespēju atklāt augu tauku un 
eļļu piemaisījumus sviesta taukiem. Apstarojot dažus sterī- 
nus (ergosterīnu) ultravioletiem stariem, tie iegūst D-vita- 
mīna īpašības, un tādā kārtā iespējams izgatavot šī vitamīna 
preparātus.

4. Vitamīni. Piens ir pilnvērtīga uzturviela, jo  tas satur 
visus svarīgākos vitamīnus, kādi līdz šim atrasti. Bez vita
mīniem nevarētu augt un normāli attīstīties mazuļi, kuru 
vienīgā barība dzīves sākumā ir mātes piens. Dažu vita
mīnu saturs pienā lielāks, dažu mazāks atkarībā no to sa
tura piena devējas organismā, kas savukārt atkarīgs no 
vitamīnu daudzuma patērētos barības līdzekļos. Piena de
vējas organismā tieši var rasties vienīgi D-vitamīns, ja  to 
apspīd saules stari. Galvenais vitamīuu avots ir augu ba
rības līdzekļi. Lielāks vitamīnu daudzums atrodams augu 
zaļās lapās, svaigā zālē, zaļbarībā un 110 svaigiem augiem 
pagatavotā skābbarībā.

Tādēļ vitamīnu daudzums govju pienā ir lielāks ga
nību periodā, kad govis ēd svaigu, zaļu zāli un tās apsīd 
eaules stari. Ziemā vitamīnu saturs pienā svārstās atkarībā 
no lopbarības sastāva un īpašībām.

A-vitamīna bagāta ir šāda lopbarība: labs āboliņa siens, 
labs pļavu siens, skābbarība, burkāni, ziv ju  milti, lin
sēklu un kokvilnas sēklu rauši u. c.

B-vitamīna — āboliņa siens, burkāni, kartupeļi, bietes, 
klijas, auzas, mieži u. c.

C-vitamīna — skābbarība, biešu lapas, kaceim kāposti, 
svaigas kāpostu lapas, burkāni, bietes, kartupeļi. Turpretim 
saulē žāvētā sienā C-vitamīna daudzums ir pavisam niecīgs.

D-vitamīns rodas saules staru ietekmē. Tāpēc labā 
laikā, saulainās dienās, slaucamās govis jālaiž ārā, lai tās 
apspīd saules stari. Apstarojot pienu ultravioletiem sta
riem, tajā var pacelt D-vitamīna daudzumu (skat. turp
māk — piena apstarošana).

E-vitamīns, kas nepieciešams auglībai un piena darinā
šanai. atrodas labību un pākšaugu graudos, bet sevišķi ba
gātīgi kviešu asnos.
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Pēc Steppa u. c. petnieku novērojumiem vitamīnu dau
dzums vasaras un ziemas pienā uzrāda apmēram šādas star-

Bez vitamīniem dzīvnieki nevar augt un attīstīties. To 
trūkums novājina organismu un izsauc dažādas slimības — 
avitamīnozes. Tās v iegli novērš pavisam niecīgas attiecīga 
vitamīna daudzums, piem., 1 mg D-vitainīna preparāta uz 
1 1 piena.

Vitamīnus iedala divās grupās: taukos šķīstošos (A, D  
un E) un ūdenī šķīstošos (B un C). Pienu pārstrādājot, tau
kos šķīstošie vitamīni līdz ar tauku lodītēm pāriet krējumā 
un sviestā, bet ūdenī šķīstošo vitamīnu lielākā daļa paliek 
vājpienā un paniņās. Tādēļ sviestā ir pavisam maz ūdenī 
šķīstošu vitamīnu.

Pret karsēšanu līdz augstām (100° C) temperatūrām tau
kos šķīstošie vitamīni ir izturīgāki kā ūdenī šķīstošie. Aug
stās temperatūrās dažu vitamīnu aktivitāti stipri pamazina 
oksidācija. Piena uzvārīšana un strauja atdzesēšana mazāk 
kaitīga vitamīniem nekā ilgstošā pasterizācija (30 min. 
pie 63° C), kad aparātu spārni karstu pienu jauc ar gaisu 
un tādā kārtā veicina oksidācijas norises. A r ī sārmu klāt
būtne pamazina dažu vitamīnu izturību pret augstām tem
peratūrām. Skābēšana un saldēšana ļoti maz ietekmē vita
mīnu saturu pienā.

Mākslīgi izgatavotu preparātu veidā tagad jau dabū
jami vairāki vitamīni.

5. Enzīmi. Enzīmi (fermenti) ir sarežģīti organiski sa
vienojumi, kas darbojas kā bioloģiski katalizātori. To ķ ī
miskā uzbūve vēl maz izpētīta. Enzīmi atrodas augu un 
dzīvnieku dzīvās šūnās, kas ar to palīdzību veic un lielā 
mērā paātrina dažādas ķīmiskas reakcijas — hidrolizēs, 
oksidācijas, redukcijas u. e., pie kam pavisam niecīgs en- 
zīmu daudzums var izsaukt citās vielās ķīmiskas pārmai
ņas. Piem., siera rauga enzīms ehimozīns, sašķeļot kazeīna 
molekulas kompleksu, spēj sarecināt pienu, pie kam 1 g 
enzīma var sarecināt 9.000.000 g piena. Enzīmu darbība ir 
stipri atkarīga no: 1) temperātūras un 2) vides pH, pie kam 
dažādiem enzīmiem ir ļoti dažāds temperātūras optimums 
(no 15 līdz 60° C), tāpat arī ļoti dažāds pH optimums. En-

pibas:
V i t a m ī n i  

A  B C  D E

4*
+

Vasaras piens . . . -)—|—ļ- -)—(- -)—(- -f- 
Ziemas piens . . .  +  +  —  —
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zīm i šķist ūdenī. Karsējot enzīmu ūdens šķīdumus līdz 
65—80° C, enzīmi nobeidzas. Turpretim sausā veidā enzīmi 
panes augstākas temperātūras. Enzīmu šķīdumus bez bo
jāšanās ilgāku laiku var uzglabāt glicerīnā, turpretim viņu 
ūdens šķīdumiem pie uzglabāšanas jādod konservētājas v ie 
las, piem., borskābe, tolnols u. c., citādi tie ātri bojājas. Sau
les stari nobeidz enzīmus.

Pienā niecīgos daudzumos atrasti vairāki enzīmi. Ba
gātāks ar enzīmiem ir pirmpiens. Daļa enzīmu, t. s. sekrē
cijas enzīmi, pāriet pienā no dziedzeru epitēla šūnām, kas 
pienu izstrādā un atdala, bet otra daļa enzīmu rodas no 
sīkbūtnēm, kas pienā vairojas un darbojas. Nav iespējams 
šīs divas enzīmu grupas stingri norobežot, jo  daži enzīmi ro
das kā no dziedzeru šūnām, tā no sīkbūtnēm. Pienā atrasti 
šādi s e k r ē c i j a s  enzīmi: 1) proteāze, 2) laktāze, 3) ami- 
lāze, 4) lipāze, 5) salolāze, 6) katalāze, 7) peroksidāze, 8) alde- 
hidkatalāze, 9) fosfatāze.

Peroksidāze ir piena īpatnējs enzīms, kas nav atkarīgs 
no sīkbjltnēm. Sadalot ūdeņraža peroksīdu, tas atbrīvo skā- 
bekli aktīvā veidā: H20 2 H 20  +  O. Dažas vielas (para- 
fenilendiamīns, benzidīns, gvajakols u. c.) oksidējoties 
maina krāsu. Šo enzīmu var konstatēt pēc piena krāsas 
maiņas, dodot pienam šādas vielas un ūdeņraža peroksīdu. 
Pienu karsējot, peroksidāze nobeidzas, un tad piens savu 
krāsu vairs nemaina. Normālā pienā peroksidāze nobeidzas 
augstākās temperātūrās īsākā laikā:

Temperatūras 0 C : 72° 75° 78° 79° 80°
Nobeidzas min. vai sek.: 30 min. 2 min. 15 sek. 6 sek. 2,5 sek.

Jau īslaicīga piena uzkarsēšana līdz 80° С nobeidz pe- 
roksidāzi, kas dod iespēju ar speciālām reakcijām (Storcha, 
Rotenfūsera u. c.) kontrolēt piena un krējuma pietiekošu 
pasterizāciju. Peroksidāzi nobeidz arī augstāks pienskābes 
saturs.

Katalāze л аг rasties kā no dziedzeru šūnām, tā arī no 
sīkbūtnēm. Daudz katalāzes atrodas pirmpienā, vecpienā 
un patoloģiskā pienā. Sadalot ūdeņraža peroksīdu, kata
lāze atbrīvo skābekli neaktīvā veidā: 2H 20 2 >  2H 20  +  0 2. 
Reakcija norit pakāpeniski 1— 2 stundu laikā. Uzkrājot at
dalījušos gāzi un nosakot tās tilpumu cm3, dabū jēdzienu 
par katalāzes daudzumu pienā. Skābes, sārmi, spilgta 
gaisma un dažas sālis traucē enzīma darbību. Karsējot 
pienu līdz 75—80° C, katalāze nobeidzas.
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Aldehidkatalaze ātri atkrāso dažu krāsu (piem., metilen- 
zilā) un aldehīdu (piem., formalīna) maisījumus. Nobei
dzas temperatūrās no 70— 75° C.

Lipāze sašķeļ tauku neitrālos triglicerīdus brīvās tauku 
skābēs un glicerīnā. Šī enzīma sevišķi daudz vecpienā, kam 
tas, skaldot taukus, dod sūru un rūgtu garžu. Lipāzes 
vairāk aukstā ziemas laikā, kad pienu ilgāk mēdz glabāt 
aukstumā un pienā nevar vairoties pienskābes baktērijas. 
Dažas baktērijas un pelējumu sēnītes spēj darināt ievē
rojamus daudzumus lipāzes, izsaucot pienā, krējumā un 
sviestā tauku bojāšanos. Lipāze nobeidzas pie 63° C 20 mi
nūtēs, pie 85° C Vz minūtē.

Amilāze rodas pienā no dziedzeru šūnām. Tā šķeļ po- 
lisacharīdus. Tās daudzumu pienā vērtē pēc sadalītās cie
tes. Normāls piens (100 cm3) min. sadala ap 0,02 g cietes. 
Pirmpienā amilāzes daudz vairāk kā normālā pienā. A rī 
slimu dzedzepu pienā amilāzes vairāk. Karsējot pienu 5 mi
nūtes līdz 58° C, amilāze nobeidzas.

6. Leikocīti un lim focīti atrodami katrā pienā nelielos 
daudzumos (1 cm3 ap 0,5 miljoni). Daudz vairāk to ir pirm
pienā, vecpienā, slimu lopu pienā un visos gadījumos, kad 
notiek spējas pārmaiņas lopu ēdināšanā un turēšanā. Katrā 
pienā sastopamas arī piena dziedzeru un piena vadu epitēla 
šūnu atliekas. Lielāks leikocītu daudzums pavairo piena ka- 
talizējošās un arī reducējošās spējas.

7. Sīkbūtnes. Veselu piena dziedzeru šūnas atdala pienu 
bez sīkbūtnēm. Tomēr jau tūliņ pēc izslaukšanas pienā 
atrodamas sīkbūtnes, galvenā kārtā tesmens kokki, kas no 
ārienes caur piena izvadkanālīti iekļūst pupa kanālī un 
piena krātuvē, kur vairojas un ar pirmām piena strūklām 
izskalojas. Tādēļ arī pirmās piena strūklas parasti satur 
daudz sīkbūtņu, bet beigās izslauktā pienā to ļoti maz. 
Daudzas un dažādas sīkbūtnes var iekļūt pienā slaukšanas 
un uzglabāšanas laikā, tādēļ arī sīkbūtņu flora pienā kā 
skaita, tā sastāva ziņā var ļoti svārstīties.

8. Baktēricīdas, t. i., baktērijas nāvētājas vielas, lakte- 
nīns, lizocims u. c., neļauj baktērijām vairoties svaigā pienā 
dažu stundu laikā pēc slaukšanas. Dažādas aizsargvielas 
un antitoksīni iekļūst pienā no asinīm. Šādu vielu sevišķi 
daudz pirmpienā. Baktēricīdas īpašības piemīt arī lecitīnam 
un globulīnam.

9. Gāzes. Kamēr piens vēl atrodas tesmenī, tas stipri 
piesātināts ar ogļskābi (CO.). Slaukšanas laikā daļa ogl-
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skābes izgaist, bet piens tad saista slāpekli (N) un skābekli 
(O). Parasti litrā svaiga piena atrodas 60—10 cm3 gāzes, kas 
galvenā kārtā sastāv no ogļskābes (ap 60%), slāpekļa (27%) 
un skābekļa (13%). Ja pienu labi vēdina, izlaiž caur sepa
ratoru vai uzvāra, gāzes pa daļai izgaist. Gāzes var attīstīt 
arī pienā dzīvojošās baktērijas.

10. Krāsvielas. Piena sūkalās pastāvīgi atrod zaļgani 
dzeltenu ūdenī šķīstošu krāsvielu — l a k t o c h r o m u  
(C17H20N4O 0) jeb laktoflavīnu, kas pēc ķīmiskām un fizis
kām īpašībām atgādina urīna dzelteno krāsvielu — uro- 
chromu. Tādēļ piena sūkalas pēc koloīdu atdalīšanas pa
rasti izskatās dzelteni zaļganas. Laktoflavīnu uzskata par 
B2 vai G-vitamīnu, kas iztur vārīšanu. Piena tauku dzel
tenā nokrāsa rodas no l i p o c h r o m i e m ,  taukos šķīsto
šām krāsvielām, kas pienā pāriet no lopbarības, lielāko 
tiesu no zaļiem augiem un burkāniem, kufos atrodas dzel
tenas krāsvielas — k  a r o t ī n s, luteīns, ksantofīls u. c. Ka- 
rotīns (C40H 56) ir kristalliska, ūdenī nešķīstoša viela. D zīv 
nieku organismā, aknās tas pārvēršas A-vitamīnā.

Dažādas gadījuma vielas. No lopbarības un slaucamām 
govīm pasniegtiem medikamentiem var pāriet pienā īpat
nējas krāsu, garžas un smaržas vielas, ēteriskas eļļas, ter- 
peni, alkaloīdi u. c. vielas, kas var pārveidot piena izskatu, 
smaržu un garžu. No nepiemērīgiem, bojātiem vai nepie
tiekami tīrītiem piena traukiem var pāriet pienā m e t a 11 i 
(dzelzs, cinks, varš), sārmi un citas svešas vielas, kas lielā 
mērā var ietekmēt piena un tā produktu īpašības.

Netīrumi, piem., putekļi, sīkas lopbarības, pakaišu un 
mēslu daļiņas, tesmens ādas šūnu atliekas, spalvas u. c. sve
šas vielas var iekļūt pienā slaukšanas un uzglabāšanas laikā. 
Šādus netīrumus, kas mazina piena vērtību un labumu, va
jag tūliņ pēc slaukšanas pēc iespējas pilnīgāk atšķirt no 
piena ar labiem filtriem.

P IEN A  ĪPAŠĪBAS 

PIENA IZSKATS UN KRĀSA

Normāls, svaigs un tīrs piens pēc izskata ir balts, ne
caurspīdīgs un vien līdzīgi homogens šķidrums.

Piena baltā krāsa atkarīga no nešķīstošas sausnas — 
taukiem, kazeīna, fosfātiem, kas pienā atrodas sīku daļiņu
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{mikronu un ultramikronu) veidā un atspoguļo dažādos v ir 
zienos gaismas starus. Piena balto krāsu un necaurspīdību 
galvenā kārtā noteic suspendētās kazeīna un fosfātu sīkās 
daļiņas (submikroni un amikroni), jo  piena plazmai jeb 
tīri nokrejotam vājpienam ir skaidri balta krāsa un tas 
tikai nedaudz caurspīdīgāks par pilnpienu.

Atdalot no plazmas kazeīnu un fosfātus, paliek caurspī
dīgas zaļgani dzeltenas sūkalas, kas satur dzelteno pig
mentu — laktoflavīnu. No dažiem lopbarības augiem (svai
gas zaļas zāles, sarkanām bietēm, burkāniem u. c.), kā jau 
aizrādīts, var pāriet pienā dažādas augu krāsvielas, kas 
dod piena taukiem dzeltenu vai arī iesarkanu nokrāsu. Tā
dēļ pilnpienam pavasaros un vasarās uo ganību zāles un 
zaļbarības ir dzeltenīga krāsa, kas labāk saskatāma krē
jumā un sviestā. Pārejot no zaļbarības uz sausu barību 
(salmiem, miltiem u. c.), tauku dzeltenā krāsa zūd. Daži 
augi (griķi, sūcenes, skostas, skābenes) var pienam dod zil
ganu nokrāsu.

Dažādas krāsvielas, kas no augiem pāriet pienā, no
krāso pienu viscaur vienādi, un tāda nokrāsa pienā manāma 
jau  slaucot. Ja pienā manāma nevienāda sarkana krāsa, 
tā var celties no asiņu piejaukuma, ja  no ievainotiem 
dziedzeru vai pupu audiem pienā iekļūst asinis. Pienu 
ilgāku laiku uzglabājot, tajā var rasties sarkani, zili, dzel
teni un pelēki plankumi no krāsvielām, ko atdala dažādas 
sīkbūtnes.

Izēdinot piena govīm barību ar dažādām krāsvielu pie
devām, ir novērota doto krāsu pāreja pienā.

PIENA GARŽA

Svaiga, normāla piena garža ir patīkama, saldena un 
tīra, bez piegaržām. Saldeno garžu pienam dod cukurs, kas
4,7—4,8 procentīga šķīduma veidā atrodas pienā. Laktāci- 
jas perioda beigās, kad cukura daudzums pienā samazinās, 
piena garža kļūst rūgtena un reizē arī sāļgana, tādēļ ka 
pienā pavairojas nātrijā chlorīds (Na Cl). To pašu iemeslu 
dēļ arī slimu lopu pienam ir rūgti sāļa garža.

Spilgtā gaismā pienam rodas nepatīkama vecu tauku 
vai trāna garža, kas rodas no tauku, galvenā kārtā nepie
sātinātās oleīnskābes oksidēšanās. Tādēļ piens un tā pro
dukti jāsarga no spilgtas gaismias, sevišķi no saules stariem. 
T ie  iznīcina arī tauku dzelteno krāsu, tādēļ, piem., sviests
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paliek balts. Mazāk, kaitīgi ir sarkanie stari, vairāk zilie 
saules gaismas stari.

Piens var iegūt dažādas nepatīkamas piegaržas no bo
jātas vai nepiemērīgas lopbarības un slikta ūdens, no pienā 
iekļuvušiem netīrumiem un no traukiem, kuyos pienu uz
glabā vai pārvadā. Daži lopbarībā iekļuvuši augi, kam sa
stāvā gaistošas taukskābes, ēteriskas eļļas vai īpatas garž- 
vielas (sīpoli, ķiploki, vērmeles u. c.), dod pienam pretī
gas piegaržas. Tās nevar novērst pat ar piena karsēšanu 
un vēdināšanu. Nepatīkamas piegaržas rodas arī no dažu 
rūpniecības (spirta dedzinātavu u. c.) atlieku izēdināšanas 
piena govīm. No cukurbiešu atlieku (galviņu, lapu) izēdi
nāšanas pienā un sviestā var rasties zivju  trāna piegarža, 
jo  tās satur betaīnu, kas sašķeļoties var dot trimetilamīnu. 
Zivju  piegarža var rasties arī tad, ja  govīm izēdina sīkos 
rudzus, kupos atrodas t. s. melnie graudi. Netīru metalla, 
veca speķa, tauku vai eļļas piegaržu pienam dod sarūsējuši, 
slikti alvoti metalla piena trauki, ja  pienā nelielos daudzu
mos pāriet dzelzs, cinks vai vapš, kas darbojas kā katali
zatori un aktīvē oksidētājus enzīmus. Ja slaucot siltā 
pienā iekļūst mēslu daļiņas (no govs sāniem, tesmens, 
pupiem) vai citi netīrumi, tie viegli šķīst, izdalās pa visu 
pienu un dod netīru, dažkārt riebīgu mēslu vai vircas 
garžu.

Daudzas sīkbūtnes, ja  tām ir laiks un izdevīgi tempe
ratūras apstākļi savairoties un darboties pienā, var ievē
rojami pārveidot normālo piena garžu un dot dažādas pie
garžas, kā skābu, rūgtu, zivju  trāna, iesala, ziepjainu, eļļainu 
u. c. piegaržu. Piena piegaržas ir grūti labot vai novērst, 
un tās pa lielākai daļai pāriet arī piena produktos. Tādēļ 
pienu pieņemot koppienotavās, tā garžas pārbaudei piegrie
žama sevišķi liela vērība. Vielu daudzums, kas dod pie
garžu pienā, parasti ir tik niecīgs, ka to ļoti bieži nav iespē
jams noteikt ar analizi, bet vienīgi ar nogaržošanu.

PIENA SMARŽA

Pienam, kas brīvā gaisā izslaukts no labi tīrītas govs, 
nav nekādas smaržas. Silts piens viegli saista apkārtnes 
dažādas smakas.

Slaukšanas laikā, sajaucoties ar kūts gaisu, kam parasti 
govs ādas, urīna un mēslu izgarojumi, piens no šīm gāz- 
veidīgām vielām dabū vājāku vai spēcīgāku „smaržu“ . 
Slaucot govis netīrās un slikti vēdinātās kūtīs, kur gaiss
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piesātināts ar amonjaku, sērūdeņradi, metānu un citām gā
zēm, pienā var rasties nepatīkama kūts vai mēslu smaka. 
Gāzes saistās pa daļai ar piena plazmu, bet visvairāk ar 
tauku lodītēm, kupām, kā jau aizrādīts, ir ļoti liela virsma 
(vairāk kā 100 m2 vienā kg piena).

Piena smaka uzlabojas, ja  pēc slaukšanas to nekavējo
ties atdzesē un labi izvēdina tīrā telpā. Vēdinot izgaist 
vienīgi tās gāzes, kas nav ķīmiski saistījušās ar piena 
sastāvdaļām. Tauku lodītēm, sevišķi, ja  tajās tauki šķidrā 
stāvoklī, ir lielas smaku šķīdināšanas spējas, tiklab pa
tīkamu, kā arī nepatīkamu. Taukos izšķīdušas nepatī
kamu smaku radītājas vielas vairs nevar atdalīt no piena 
fizikāliem līdzekļiem, piem., pienu vēdinot, karsējot un 
dzesējot. L īdz ar taukiem tādas vielas pāriet piena pro
duktos un sevišķi spilgti izjūtamas sviestā, kas satur 22 rei
zes vairāk tauku kā piens.

Noskaidrots, ka silts (ap 35° C) piens labāk saista gais
tošas vielas nekā auksts piens. Karsts (pāri 50° C) piens 
gāzes vairs nesaista, bet augstākās temperatūrās (pāri 70° C) 
tās sāk jau izgaist.

Pateicoties aprādītām īpatībām, silts piens jau slauk
šanas laikā saista kūts gāzes, mēslu un lopbarības (piem., 
skābbarības u. c.) smakas, ja  tādas atrodas slaukšanas tel
pas gaisā. Vēlāk piens saista arī gāzes un gaistošus savie
nojumus, kas atrodas piena apkopšanas, uzglabāšanas un 
pārstrādāšanas telpu gaisā. Šādi savienojumi un gāzes 
var dot pienam nevien dažādas smakas (netīru, tabakas, 
dūmu, clilora, terpentīna, karbola, kreolīna, ādas, pu
vuma, petrolejas u. c.), bet arī var pārveidot piena garžu. 
Tādēļ pienu var slaukt, dzesināt, uzglabāt un pārstrādāt 
vienīgi telpās ar tīru, svaigu gaisu. Visās tādās telpās ne
pieciešamas labas vēdināšanas ierīces. Tajās nedrīkst turēt 
un lietāt tādas vielas, kas izplata dažādas smakas.

Ja pienā ļauj vairoties un darboties sīkbūtnēm, kas 
attīsta gāzes un gaistošus savienojumus, arī tad pienā var 
rasties kā vēlamas, tā nevēlamas smakas. Novietojot siltu 
pienu slēgtos traukos (transportkannās u. c.), tas ātri ,,sa- 
smok“ un dabū netīru smaku no baktēriju atdalītām gāzēm.

Karsējot pienu pāri 90° C, ja  to labi nemaisa, piens dabū 
piedeguma smaku. Albumīna pārslas tad nogulsnējas uz 
karstām trauka sienām un dibena un sāk sadalīties. Ka
zeīns augstākās temperatūrās atskalda gaistošus sēra un fos
fora savienojumus, kas pienam dod tā saukto pasterizācijas 
smaku un piegaržu.
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A rī smakas pienā, nevar noteikt ar analizi, bet vienīgi 
ar ožu, pie kam tās vislabāk saožamas pasildītā pienā.

Piena garžas un smaržas pārbaudes katru dienu izdarā
mas nevien pienotavās un krejotavās, bet arī saimniecībās, 
pienu slaucot vai tūliņ pēc slaukšanas, kamēr piens vēl 
silts.

Pienotavās obligāti jāpārbauda un jānovērtē saņemamā 
piena garža un smarža. Šīs pārbaudes izdarāmas, atvedot 
transportkannu vāku.

Pienotavām un krejotavām aizliegts pieņemt tādu pienu 
un krējumu, kam stipras piegaržas vai slikta smaka.

PIENA KONSISTENCE

Normāla piena konsistence ir viscaur vien līdzīgi šķidra. 
Piens ir mazāk šķidrs un mazāk tekošs par ūdeni. Pienā 
nedrīkst būt pārslu, gļotu, recekļu, staipekļu, asiņu un svešu 
vielu piejaukumu. No tesmens slimībām vai ievainojumiem 
pienā var rasties gļotas, strutas, asiņu un smilšu graudiņu 
piejaukumi. Tādi piejaukumi pienā manāmi jau slau
cot. un pēc kāda laika tie nogulsnējas trauka dibenā. 
Dažos slimību gadījumos pienam var būt ūdeņaina konsi
stence.

Uzglabāšanas laikā pārmaiņas piena konsistencē var iz
saukt sīkbūtnes un enzīmi. Pienskābes baktērijas, pārvēr
šot piena cukuru pienskābē, kas sarecina kazeīnu, dod vis
pirms sīkus, tad arvien lielākus kazeīna recekļus, piens pa
kāpeniski sabiezinās un beidzot pilnīgi sabiezē par galert- 
veidīgu recekli.

Pienu var sabiezināt un sarecināt arī peptonizētājas 
baktērijas, kas atdala olbaltumvielas šķēlējus enzīmus — 
proteāzes. No tādiem enzīmiem sabiezējis vai sarecējis 
piens nav skābs, bet parasti rūgts no rūgtiem peptoniem. 
Dažas baktērijas, darbojoties pienā, pārvērš to par staipīgu 
masu, kas ļaujas stiepties garos pavedienos. Šāds staipīgs 
piens dažās zemēs iecienīts kā ēdiens un dzēriens.

PIENA ĪPATNĒJAIS SVARS

Normāla piena īpatnējais svars 15° C temperātūrā v idēji 
ir 1,032. Tas norāda, ka piens ir smagāks par ūdeni: 1 1 
piena (15° C) sver 1,032 kg, bet 1 1 tīra ūdens sver 1,000 kg. 
100 1 piena v idēji sver 103,2 kg.
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Piena īpatnējais svars atkarīgs no tā ķīmiskā sastāva. 
Pēdējā maiņu var ietekmēt dažādi apstākļi, sakarā ar ko 
mainās arī īpatnējais svars. Normālā laktācijas laikā kop- 
pienā no vairākām govīm tas var svārstīties no 1,029— 1,033. 
Laktācijas sākumā piena īpatnējais svars ir augstāks un 
pirmpienā var sasniegt 1,060— 1,080. A r ī laktācijas beigās 
tas paaugstinās līdz 1,033— 1,035. Laktācijas vidus mēne
šos tas svārstās starp 1,030— 1,032.

Piena īpatnējā svara maiņas visvairāk atkarīgas no bez- 
tauku sausnas procenta svārstībām pienā. Augstākam bez- 
tauku sausnas saturam pienā parasti atbilst arī augstāks 
īpatnējais svars.

Pirmajās 5—6 stundās pēc izslaukšanas piens paliek 
blīvāks un tā īpatnējais svars paaugstinās apmēram par
0.001. Tādēļ nav vēlams piena īpatnējo svaru noteikt agrāk 
par 5 stundām pēc slaukšanas.

Vienas dienas atsevišķiem slaukumiem, pēc autora no
vērojumiem, var būt šādas īpatnējo svaru dažādības:

rīta pienā v i d ē j i ..................  1,0326
vakara pienā vidēji . . . .  1,0318 
pusdienas pienā vidēji . . . 1,0316

No piena sastāvdaļām vieglāki par ūdeni ir vienīgi tauki, 
jo  to īpatnējais svars v idēji 0,931. Ja pienam atņem daļu 
tauku, tā īpatnējais svars paaugstinās. Tādēļ pilnīgi no
krejots piens jeb vājpiens ir smagāks par pilnpienu. Tur
pretim krējums ir vieglāks par pilnpienu, un tā īpatnējais 
svars būs mazāks pie augstāka tauku satura. Krējumam 
ar 30—35% tauku ir apmēram tāds pat īpatnējais svars kā 
ūdenim.

Sūkalām, kam palikusi tikai piena šķīstošā sausna, īpat
nējais svars ir mazāks kā pilnpienam. Sūkalu īpatnējais 
svars atkarīgs arī no nešķīstošo vielu atdalīšanas resp. sū
kalu iegūšanas veida.

Piena un dažādu no tā iegūtu šķidrumu īpatnējais svars, 
noteikts 15° C temperātūrā, uzrāda šādus skaitļus:

V idē ja is Svārstībās
Norm āls  pilnpiens . . . 1,032 1,029— 1,033
P i r m p i e n s ............................. 1,060 1,040— 1,080
V e c p i e n s ............................. 1,033 1,030— 1,035
V ā j p i e n s ............................. 1,036 1,035— 1,038
Paniņas (ķērnespiens) . . 1,030 1,028— 1,032
Skābpiena sūkalas . . . 1,028 1,026— 1,030
Saldpiena „ . . . 1,027 1,025— 1,029
Krē jum s ar 20% ta u k u . . 1,012 1,010— 1,013

„ 40% „ . . 0,992 0.990— 0.993
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Piena īpatnējo svaru pieņemts noteikt 15° C temperātūrā. 
Augstākās temperātūrās īpatnējais svars būs mazāks, bet 
zemākās — lielāks. Lielākais īpatnējais svars ir sasalša
nas punktā (ap — 0,55° C), kad pienam arī augstākais b lī
vums. A r temperātūrās celšanos virs šī punkta īpatnējais 
svars pamazinās.

Piensaimniecības praksē, atzīmējot piena īpatnējo svaru, 
pirmos divus skaitļus (1,0) parasti nemaz neraksta, bet at
zīmē tikai pēdējas skaitļus (piem., 31; 32 utt.), tos sauc 
par areometra (laktometra, laktodensimetra) grādiem, jo  
tādi skaitļi arī atzīmēti uz piena īpatnējā svara noteikša
nai lietojamo areometru skālas. Ja, piem., areometra grāds 
atzīmēts kā 32,4, tad piena īpatnējais svars būs 1,0324; ja

Ēiena īpatnējais svars noteikts 1,0318, tad areometra grāds 
ūs 31,8.

Piena īpatnējais svars mainās arī no viltojumiem. P ie
le jo t pienam ūdeni, tā īpatnējais svars pamazinās, jo  ūdens 
ir vieglāks par pienu. Nosmalstot pienam vieglāko krē
jumu vai p ielejot smagāku vājpienu, tā īpatnējais svars 
paaugstinās. No vājpiena un ūdens var sastādīt maisījumu 
ar tādu pat īpatnēju svaru, kāds ir normālam pienam. Šāda 
maisījuma piedevas pilnpiena īpatnējo svaru nemaina.

PIENA STĪGRIBA

Normāla piena stīgrība (viskozitāte, iekšējā berze) 
15—20° C temperātūrā ir vidēji 1,86 ar svārstībām no 
1,60—2,00. Atsevišķu govju pienā svārstības var būt lie
lākas (1,50—3,0). Piena stīgrību salīdzina vienādā tempe
rātūrā un spiedienā ar tīra ūdens stīgrību, pēdējo pieņe
mot par 1,0.

Piena stīgrība visvairāk atkarīga no nešķīstošās sausnas 
satura, lielāko tiesu no kazeīna, mazāk no tauku procenta 
pienā. Pilnpienam tādēļ ir lielāka stīgrība kā vājpienam 
un sūkalām no tā paša piena; piem.:

Pilnpiens Vājpiens Sūkalas 
1,85 1,45 1,15

Augstāka stīgrība ir pirmpienam. vecpienam, arī krē
jumam. Piena stīgrība tūliņ pēc slaukšanas ir mazāka* 
10— 12 stundu laikā tā kļūst lielāka, tādēļ ka no piena iz
gaist gāzes, kazeīna daļiņas paliek lielākas un tauki lodītēs 
sacietē. Ja viena slaukuma pienu sadala vairākās daļās, 
tad izrādās, ka piena stīgrība no slaukšanas sākuma līdz
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beigām palielinās, piem.: 1,62; 2,07; 2,54. Rīta pienam pa
rasti lielāka stīgrība kā vakara pienam.

Piena stīgrību pamazina kratīšana, spiediens un karsē
šana. To izskaidro ar tauku lodīšu kopu un kopiņu sair
šanu. Pasterizētam pienam un krējumam ir mazāka, bet 
vārītam vēl mazāka stīgrība kā nekarsētam.

Stīgrība lielā mērā atkarīga no temperatūras: zemās tem- 
perātūrās tā ir lielāka, bet augstās mazāka. Piem., kāda 
piena stīgrība dažādās temperatūrās:

6» C  15» C  25» C
1,96 1,82 1,79

Kā pamazinās piena stīgrība ar temperātūras celšanos, 
rāda šādi salīdzinātāji skaitļi, pieņemot stīgrību pie 0ft C 
par 100:

P i e n a  t e m p e r a t ū r a  
0» 10» 20» 30»C  

P iena  stīgrība . . . 100 65 49 38

Auksts piens tādēļ vairāk līp  pie trauku sienām kā silts. 
Siltu pienu (40—50° C) var tīrāk nokrejot ar separātoru kā 
aukstu pienu. Aukstu krējumu vieglāk saputot, un putas 
uz tā ilgāk turas kā uz silta krējuma.

Atšķaidot pienu ar ūdeni vai to nokrejojot, stīgrība pa
mazinās. Tādēļ stīgrības noteikšana var dot norādījumus 
par piena viltošanu.

PIENA VIRSMAS SPRAIGUMS

Pienam ir mazāks virsmas spraigums kā ūdenim. P ie
ņemot ūdens virsmas spraigumu par 1, pienam tas v idēji 
būs 0,7—0,8. Tas atkarīgs lielāko tiesu no olbaltumvielu 
satura pienā. Tādēļ pirmpienam, kas satur daudz olbaltum
vielu, ir ļoti zems virsmas spraigums. Atšķaidot pienu ar 
ūdeni, tā virsmas spraigums palielinās. Zemākās tempera
tūrās piena virsmas spraigums ir lielāks, bet augstākās tas 
pamazinās. Pirmajās stundās pēc izslaukšanas piena virsmas 
spraigums ir lielāks, bet 10— 12 stundu laikā tas pakāpe
niski samazinās, līdz sasniedz savu parasto normu. Vāj- 
pienam ir lielāks virsmas spraigums kā pilnpienam, bet 
sūkalām tas ir vēl lielāks.

Par virsmas spraiguma lielumu var spriest pēc pilienu 
svara, kais rodas, pienam iztekot no šauras caurulītes: jo  
lielāki un smagāki pilieni rodas caurulītes galā, jo  lielāks 
ir virsmas spraigums.
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PIENA PUTOŠANA

Pienam sajaucoties ar gaisu, rodas putas. Putu pūslīšu 
sieniņas izveido koloidālās olbaltumvielas. Tāpēc putās ir 
vairāk olbaltumvielu kā zem putām esošā pienā. Piem., vāj- 
pienā atrasts 3,1% olbaltumvielu, bet putās — 3,5%. Vāj- 
piens puto vairāk kā pilnpiens, un putas ilgāk turas uz vāj- 
piena. Tāpat vairāk puto arī homogenizēts piens, jaunpiens 
un ganību piens.

Daži pētnieki aizstāv uzskatu, ka pienā atrodas īpaša 
putu viela, līdzīga tai olbaltumvielai, kas izveido tauku 
lodīšu segas.

PIENA ELEKTRĪBAS VADĪŠANAS SPĒJA

Piena elektriskās strāvas vadīšanas spējas var svārstīties 
plašās robežās no 38 . 10 4 līdz 75 . 10” 4. Biežāk sastopami 
skaitļi starp 42 līdz 50. 10 4. Svārstības izsauc laktācijas 
periods, lopbarība, piena karsēšana un skābēšana, lopu s li
mības, piena viltojumi, nokrejošana, konservētāju vielu pie
devas u. c. Lielo svārstību dēļ elektrības vadīšanas spēju 
skaitļiem ir samērā maza nozīme piena vērtēšanā, izņemot 
patoloģisku pienu, ko visvieglāk var konstatēt ar elektrī
bas vadspēju.

Klektrisko strāvu svaigā pienā vada tās minerālvielas, 
kas atrodas ionu veidā; pārējās piena sastāvdaļas elektrību 
nevada. Tādēļ stiprāka strāva sakarsē pienu un nobeidz 
tajā esošās sīkbūtnes, bet līdz ar īo var rasties dažādas pār- 
maiijas piena sastāvā un īpašībās.

Skābā pienā elektriskā strāvā sadala pienskābi ūdenī an 
ogļskābē. A r io var mazināt (neitrālizēt) skābumu pienā 
krējumā un sūkalās.

PIENA REAKCIJA UN SKABUMGRADS

Nosakot piena reakciju, jāņem vērā laiks, kas pagājis 
no tā izslaukšanas momenta. Jau drīz pēc izslaukšanas 
piena sastāvā notiek pārmaiņas (izgaist ogļskābe, mainās 
olbaltumvielu dispersija un ionu adsorbcijas spēja, sāk ras
ties pienskābe un laktāti, mainās minerālvielu sastāvs utt?), 
un sakarā ar to mainās arī piena reakcija. To parasti iz
teic skābumgnados.

Izšķiļ* piena aktuālo resp. aktīvo skābumgradu jeb ūdeņ
raža ionu koncentrāciju, ko nosaka elektroinetriski vai ko- 
lorimetriski; un piena potenciālo jeb parasto titrācijas skā-
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bumgradu, ko nosaka, titrejot pienu ar alkalijam, indika
tora fenolftaleīna klātbūtnē.

1. P i e n a  a k t u ā l a i s  s k ā b u m g r a d s .  Svaigā, 
tikko izslauktā pienā brīvu jeb aktuālu ūdeņraža ionu ir 
ļoti maz, un tādēļ arī tā aktīvais skābumgrads ir mazs. Nor
mālā pienā pH skaitlis parasti svārstās starp 6,4—6,8; svaiga 
piena pH vidēji =  6,6, un tā aktīvais skābumgrads =  
=  0,0000002 n. Jāņem vērā, ka neitrālu šķīdumu pH =  7,07 
un to aktīvais skābumgrads =  0,0000001 n. Tātad ūdeņraža 
ionu koncentrācija svaigā, normālā pienā ir tikai mazliet 
augstāka kā pilnīgi neitrālos šķīdumos, t. i., salīdzinot ar 
tiem, pienam ir vā ji skāba reakcija.

Pieņem, ka fizioloģiskam šķidrumam ir ievērojamas bu- 
ferspējas, kas to pasarga no straujām pH maiņām. No bu
feriem piens satur pirmējos un otrējos skābos fosfātus un 
citu vāju skābju (citronskābes, kazeīna, ogļskābes) savie
nojumus: citrātus, kazeinātus un bikarbonātus.

Šie buferi jeb  rēgulātori notur piena ūdeņraža ionu 
koncentrāciju zināmā līdzsvarā un aizkavē pH mainīša
nos, saistot brīvos ūdeņraža ionus to rašanās momentā. Tā
pēc pie dažādām pārmaiņām piena sastāvā, ko izsauc, piem., 
laktāeijas periods, piena vārīšana, atšķaidīšana ar ūdeni 
u. t\, ūdeņraža ionu koncentrācija pienā parasti nemainās. 
A r ī piena skābēšanas procesa sākumā, kad ar titrēšanu 
var jau konstatēt skābes pieaugumu, ūdeņraža ionu kon
centrācija parasti nemainās un pH skaitlis sāk pazemināties 
tikai tad, kad titrācijas skābumgrads jau pārsniedz 22° T. 
Tādēļ piensaimniecības praksē piena skābumgradu parasti 
noteic ar titrēšanu, kas ir ātrāk un vieglāk izdarāms.

2. P i e n a  t i t r ā c i j a s  s k ā b u m g r a d s .  Piena tit
rēšanai lieto: a) indikātoru fenolftaleīnu un b) nātrijā 
sārmu (NaOH). Fenolftaleīns ir balts, irdens pulveris, ko 
šķīdina tīrā alkoholā un parasti lieto 3—5%-īgu šķīdumu. 
Skābā vidē tas nemaina krāsu, bet sārmainā vidē (kad 
pH == 8,2 līdz 10,0) tas kļūst sarkans.

Titrējot ar sārmu, reakciju noved līdz sārtai krāsai, kad 

pH =  8,5. Sārmu lieto dažāda stipruma: ^ vai g.

Visās PSRS ietilpstošās republikās un citās ziemeļvalstīs 

lieto decinormālu sārmu ( un dabū Ternera skābum-

gradus (°T). Vācijā un Šveicē lieto ~ sārmu un dabū Sokstel-
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Henkeļa skabumgradus (°S—H). Beļģija un Francija lieto

sārmu un dabū Dornika (° D) skabumgradus. Skābumgrads 
rāda, cik kubikcentimetru (cm3) sārma vajadzīgs 100 cm3

fiiena neitrālizēšanai. Piepilinot svaigam pienam dažus pi- 
ienus fenolftaleīna, tas krāsu nemaina, kas norāda, ka 

piena reakcija attiecībā pret fenolftaleīnu ir skāba. Svaiga 
piena dabīgo skābumu resp. viņa reakciju lielāko tiesu 
noteic kazeīns (vāja skābe) un skābi reaģējošas minerāl
vielas (monofosfāti, citrāti), mazā mērā arī ogļskābe. Šo 
savienojumu neitrālizēšanai 100 cm3 svaigā pienā vajag

n _
sarma.4

vai 14— 16 cm3 ^ sārma. Tātad s v a i g a ,  n o r m ā l ay
p i e n a  s k ā b u m g r a d s  v i d ē j i  i r  17° T  vai 6.8° S—H. 
vai 15,2° D. 1° S—H =  2,5° T  =  2,25° D =  0.0225 % pienskābes. 
1° T — 0,009% pienskābes. 1° D  =  0,01 % pienskābes. Tas 
pēc būtības nenozīmē, ka svaigā pienā atrodas pienskābe. 
Tā rodas tikai vēlāk, kad pienā savairojas baktērijas, kas 
sašķeļ piena eukuru un pārvērš to pienskābē. Ja pienā ar 
17° T  izgulsnē kazeīnu ar enzimu cliimozīnu, tad tā paša 
piena sūkalās titrējot atrod tikai 12° T.

Piena titrācijas skābumgrads parasti ir z e m ā k s  par 
normālo šādos gadījumos: laktācijas perioda beigās — vec- 
pienā tas noslīd līdz 12— 15° T : lopu slimību un piena dzie
dzeru iekaisumu gadījumos tas dažkārt noslīd līdz 5—6°T: 
vārītā pienā tas pazeminās par 0,5—1.2° T. Ievērojam i ze
māks skābumgrads var būt. ja  pienam pieliets ūdens vai 
piejaukti sārmi.

Piena skābumgrads ir a u g s t ā k s  par normālo šādos 
gadījumos: laktācijas perioda sākumā, sevišķi augsts tas 
ir pirmpienā no 40—60° T, arī pirmā laktācijas mēnesī mēdz 
būt ap 20—22° T ; ja  pienam pieliets formalīns, kalcija chlo- 
rīds vai alkohols: ja  pienā jau savairojušās pienskābes bak
tērijas, kas, šķeļot piena cukuru, pārvērš lo pienskābē. 
Tāds piens nav vairs svaigs, bet jau zināmu laiku glabāts.

Ja pienu pēc izslaukšanas glabā pienskābes baktēriju 
attīstībai labvēlīgās temperatūrās, kādu laiku pienskābes

Eieaugumu tomēr nevar konstatēt, šo laiku sauc par inku- 
ācijas periodu. Tā ilgums visvairāk atkarīgs no piena 

temperatūras: pie 37° C inkubācijas periods turpinās ap
mēram 4—6 stundas; pie 20° C 12—20 st.; pie 15° C 20—

ap 16— 18 cm3 decinormala ļ jp j sarma vai 6—7cm
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24 st., bet pie 10° C 48—52 stundas. Tīros apstākļos iegūtam 
pienam inkubācijas periods ir gapāks. Ēāpēc inkubācijas 
laikā nevar konstatēt skābumgradu pieaugumu, to izskaidro 
ar vairākiem apstākļiem: 1) svaiga piena baktēricīdām īpa
šībām, kas zināmu laiku pēc izslaukšanas neļauj baktēri
jām vairoties; 2) pienskābes baktērijām vajadzīgs laiks, 
lai pietiekami savairotos un izstrādātu enzīmus — laktāzi 
un laktacidāzi, kas nepieciešami piena cukura šķelšanai un 
pārvēršanai pienskābē. V iegli saprotams, ka zemākās tem- 
perātūrās tam nolūkam vajadzīgs ilgāks laiks; 3) pēc iz
slaukšanas no piena izgaist ogļskābe, kas veicina skābum- 
grada pamazināšanos, un šīs parādības līdzsvarošanai va
jadzīgs zināms daudzums sākumā atdalītās pienskābes:
4) ja  pienā darbojas arī proteolītiskas baktērijas un, šķeļot 
olbaltumvielas, darina alkaliskus savienojumus, tad arī šo 
vielu neitrālizēšanai iziet zināms daudzums pienskābes.

Pēc inkubācijas perioda beigām piena skābumgrada pie
augums norit ātrā gaitā, kamēr piens sarec. A r ī pēc tam 
vēl turpinās skābumgrada pieaugums, lai gan jau arvien 
lēnākā gaitā, jo  lielāka pienskābes koncentrācija nomāc un 
saindē pienskābes baktērijas. Augstākais skābumgrads, 
kāds vērojams skābšanas procesa beigās, var būt ļoti da
žāds un ir atkarīgs visvairāk no pienskābes baktēriju rases, 
zināmā mērā arī no temperatūras. Nosakot skābstošā pienā 
vienlaicīgu aktuālo un potenciālo skābumgradu, nav kon
statējama nekāda noteikta parallēlitāte. Parasti vēroja
mas diezgan lielas starpības atkarībā no piena ķīmiskā sa
stāva un tā buferspējām. Aptuveni piena potenciālā un 
aktuālā skābumgrada attiecības ir šādas:

Ternera grādi pH  
Svaigs, normāls piens . . . .  16—  18 6,4— 6,8
feskābis p i e n s ...........................  22— 27 6,0— 6,3
Skābs ....................................  90— 110 4,3— 4,6

Norādījumus par dažām piensaimniecības praksē svarī
gām piena skābumgrāda pakāpēm var dot šādas raksturīgas 
parādības:

pie 20— 22» T  . . . piens sarec ar 68%-īgu spirtu;
„ 26— 28» T  . . .  „ „ uzvārot;
,, 30— 32° T  . . . skābumu var noteikt ar garžu un ožu;
,, 60— 65° T  . . . piens sarec pats no sevis istabas t°.

Skābumgrada kontrolei, pieņemot pienu izvērtēšanai, ar
vien jāpiegriež lielākā vērība, tādēļ ka jau viegli ieskābis 
piens neder daudziem izvērtēšanas veidiem.

87



Ieskābušu pienu bez iepriekšējas skābuma pakāpes re
ducēšanas nav iespējams pasterizēt un sterilizēt, jo  kar
sējot tas var sarecēt.

ZEMAS TEMPERATŪRAS IETEKME UZ PIENU

Normāls piens sasalst zemākā temperātūrā kā tīrs ūdens, 
jo  pienā atrodas izšķīdušas vielas — piena cukurs un mi
nerālvielas. Izšķīdušo vielu koncentrācija normālā pienā ir 
maz mainīga, tādēļ arī piena sasalšanas temperatūra ir maz 
mainīga.

Piena sasalšanas temperātūrā v idēji — 0,56° C un svār
stās no — 0,54 līdz — 0,58° C. Skābšana pazemina piena sa
salšanas punktu. Pataloģiskam pienam tas mainās maz vai 
pat nemaz. Piena atšķaidīšana ar ūdeni paaugstina sasal
šanas punktu: tas paaugstinās proporcionāli pielietā ūdens 
daudzumam. Katrs pielietā ūdens procents (tilpuma) pa
augstina sasalšanas punktu par 0,0055° C. Tādēļ, nosakot šau
bīgam pienam sasalšanas temperatūru, var nevien pareizi 
konstatēt ūdens pieliešanu, bet arī aprēķināt pielietā ūdens

100 (T__T,)
daudzumu pec formulas: U — - —j  ’ kur T  nozīme v i

dējo normāla piena sasalšanas temperātūru (t. i. — 0,56° C)> 
bet Ti — viltotā piena sasalšanas temperātūru.

Pienu sasaldējot, vispirms sāk sasalt ūdens, kas tikai 
pakāpeniski ieslēdz taukus un olbaltumvielas, bet pa daļai 
tos pavisam izspiež. Tādēļ sasalušā pienā tauki un kazeīns 
izdalīti ļoti nevienmērīgi. Pēc sasaluša piena izkausēša
nas daļa kazeīna atrodas pārslu veidā, tas viegli sarec ar 
skābēm un cliimozīnu. Daļa tauku izkausētā pienā atro
das prāvu piciņu veidā, un ir ļoti grūti tos atkal vienmērīgi 
izdalīt pa visu pienu. Tas iespējams vienīgi ar homogeni- 
zātoru, kas ļoti sīki sasmalcina visus piena taukus. P ie
nam sasalstot, bojājas tauku lodīšu apvalki, tādēļ atkausētā 
pienā tauku lodītes vieglāk padodas enzīmu, metallu un 
sīkbūtņu iedarbībai. Tāpēc piens un krējums, kas lemts 
sviesta izgatavošanai, tāpat piens, kas lemts sierniecībai, 
arvien rūpīgi jāsarga no sasalšanas.

Augstākais piena blīvums novērojams temperātūrā, kad 
piens sak sasalt (ap — 0,56° C), kamēr ūdenim tas ir pie 
+  4,08° C.
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Karsēšana rada dažādas pārmaiņas piena sastāvā un 
īpašībās atkarībā no temperatūras augstuma un karsēša
nas ilguma. Jo augstāka temperātūra un jo  ilgāku laiku tā 
iedarbojas uz pienu, jo  lielākas pārmaiņas rodas piena sa
stāvdaļās un līdz ar to arī piena īpašībās.

Svarīgākās pārmaiņas zināmu temperatūru robežās var 
īsumā raksturot šādi:
35° C — tauki lodītēs kūst un pāriet šķidrā stāvoklī; vis

labāk izjūtamas dažādas piegaržas pienā; piens 
visvairāk saista gāzes un svešas smakas; zemākā 
temperātūra piena separēšanai.

50° C — uz piena virsmas rodas pleve no sabiezējušam 
olbaltumvielām, ja  to noņem vai izjauc pienā, tā 
parādās atkal; parastā piena separēšanas t°.

60° C — sāk nobeigties baktērijas; slimību dīgļi un pien
skābes streptokokki nobeidzas 30 minūtēs; sāk 
sarecēt globulīns.

62° C —■ piens vislabāk nostādinās, jo  tauku lodīšu segas 
ir sevišķi lipīgas, saķeras kopiņās un ātrāk ceļas 
uz augšu.

63° C — ilgpasterizācijas (30 min.) vidējā temperatūra;
sāk mazināties tauku nostādināšanās spējas: vis
stiprāk pienā šķīst metalli — dzelzs, varš. cinks
u. e.

65" ( — sāk sarecēt albumīns; sāk nobeigties enzīmi;
augstāk karsētu pienu nevar vairs ar separatoru 
tīri nokrejot.

70“ C —■ albumīna sarecēšana pastiprinās; šķīstošās kal
cija un fosfora sālis sāk pāriet nešķīstošās; sāk 
izgaist piena saistītās gāzes un svešās smakas.

75° C ■— augstākā robeža, līdz kufai uz momentu drīkst 
sakarsēt siera pienu.

82° C — zemākā robeža krējuma pasterizācijai; nobeigti 
enzīmi un lielākā daļa baktēriju, ogļskābe izgaist 
lielākā daudzumā.

90° C — nobeigtas visas sīkbūtnes, izņemot dažu sīkbūtņu 
sporas; sāk sadalīties fosfatīdi. sterīni un ūdenī 
šķīstošie vitamīni; pārmainās piena minerālvielas 
un kazeīns, kas slikti sarec ar cliimozīnu; rodas 
gaistoši savienojumi un „pasterizācijas“ piegarža,

AUGSTAS TEMPERATŪRAS IETEKME UZ PIENU
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kas, pienu plānā kārtiņā uz dzesētāja strauji dze
sējot, atkal izzūd; krējuma parastā pasterizācijas 
temperatūra.

95° С —■ krējuma pasterizācijas temperatūra rudeņos un 
ziemā, arī, kad sviestam parādās kļūdas.

100.16” С — piens vārās, neder vairs sierniecībai; zūd daļa 
citronskābes; paaugstinās piena sasalšanas punkts, 
kam par iemeslu pārmaiņas minerālvielās; sama
zinās šķīstošo un viegli uzņemamo kalcija un fos
forskābes sāļu daudzums; izjūk tauku lodīšu ko
pas, un piens grūti nostādinās.

Lai gan augstākās temperatūrās (90—95— 100° C) kar
sēta piena sastāvā un īpašībās rodas dažādas, pa daļai arī 
nevēlamas pārmaiņas, toties tas ir izturīgāks, nav tur sli
mību dīgļu, un piens mazāk padodas metallu (dzelzs, vafa) 
iedarbībai.

Pirms pienu sāk karsēt līdz augstām temperatūrām, jā 
pārbauda tā reakcija, jo  augstās temperatūrās piens sarec 
jau no neliela skābes daudzuma. Tādu pārbaudi ātri un 
viegli var izdarīt, sajaucot tīrā stikla stobriņā līdzīgās da
ļās pienu un 68%-īgu alkoholu. Ja pēc maisījuma saska- 
lošanas uz stobriņa sienām nav saskatāmas kazeīna pār- 
sliņas, pienu var droši karsēt. Piens ar 68%-īgu alkoholu 
sarec, kad pH =  6,0. Tāpat karsējot var sarecēt arī piens 
ar nenormālām minerālvielu attiecībām: ja  pienā maz fos
fātu un citrātu, bet paaugstināts kalcija un magnija saturs. 
Tāpat, paaugstinot temperatūru, var sarecēt ilgāk uzglabāts

E iens, kufā baktērijas paspējušas izdalīt enzīmus, kas dar- 
ojas līdzīgi siera rauga enzīmam ehimozīnam.

Augstākās temperatūrās sarecošie olbaltumi (albumīns 
un globulīns) nogulsnējas uz trauka sienām un dibena un 
piedeg. Rodas pretīga piedeguma garža un smaka, ja  kar
sēšanas laikā pienu nemaisa. Tomēr jāmaisa uzmanīgi, jo  
tauki lodītēs tad ir šķidras eļļas veidā un lielās lodītes 
viegli sasmalcinās — homogenizējas. Neuzmanīgi maisot, 
tauku lodītes var arī atbrīvoties no apvalkiem un saplūst 
kopā lielās tauku pilēs. Šīs parādības ir sevišķi kaitīgas 
sviestniecībā.

PIENA ĪPATNĒJAIS SILTUMS

īpatnējais siltums rāda, eik siltumvienību (kaloriju) va
jadzīgs, lai sasildītu 1 kg piena par 1° C. Tas atkarīgs no 
tauku stāvokļa un satura pienā, arī no temperatūras.
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Vidēji piena īpatnējais siltums ir 0,94 un svārstās no
0,93—0,95. Zemāk novietotā tabula (pēc Hammera un Johan- 
sona) rāda pilnpiena, krējuma, piena tauku, vājpiena un 
sūkalu īpatnējo siltumu dažādās temperatūrās (ūdens =  1):

Pilnpiens 
K rē jum s a

Piena  tauki 
Vā jp iens  
Sūkalas .

0» C 15° C 40o C 60» C
0,920 0,938 0,930 0,918

20% tauku . 0,723 0,940 0,880 0,886
30% „ . 0,673 0,983 0,852 0,860

0,445 0,467 0,500 0,530
0,940 0,943 0,952 0,963
0,978 0,976 0,974 0,972

METALLU IETEKME UZ PIENU

Agrāk piensaimniecībā lietoja lielāko tiesu koka trau
kus un piederumus. Tagad to vietā stājušies dažādu me
ta] lu trauki, piederumi, mašīnas, aparāti. V ienīgi sviesta 
kuļmucas līdz šim gatavoja no koka, bet tagad arī tas sāk 
gatavot no metalla — nerūsējoša tērauda. Līdz ar metallu 
iespiešanas modernā piensaimniecībā ļoti akūti izvirzījies 
jautājums par dažādu metallu ietekmi uz piena un tā pro
duktu īpašībām.

Parastos metallus piens lielākā vai mazākā mērā šķī
dina, un tādā kārtā metalli iekļūst pienā. Stiprāk metallus 
šķīdina ieskābis un skābs piens, kas satur pienskābi. L ie
lākā daļa pienskābes sāļu viegli šķīst ūdenī un tāpēc ātri 
izplatās pienā. Svaigs piens metallus visvairāk šķīdina pie 
63—65° C. Metallu šķīšanu pienā veicina gaisa skābeklis, 
tādēļ piens metallus lielākā mērā bojā tur, kur piena virsma 
saskajas ar gaisu un metallu.

Šo iemeslu dēļ piensaimniecībā nedrīkst lietot metallus, 
kas, šķīzdami pienā, rada veselībai kaitīgus (indīgus) sa
vienojumus, kā, piem., svins un cinks, tāpat cinkots dzelzs 
skārds. A r ī niķelis neder piensaimniecībā, jo  tas dod 
pienam nepatīkamu garžu un var mainīt arī tā krāsu. L īdz 
šim piensaimniecībā visvairāk lieto dzelzs skārda trau
kus, jo  tie ir vislētākie. Tomēr dzelzs ātri oksidējas, rūsē 
un viegli šķīst pienā. Jau pavisam mazs (0,1— 0,5 mg litrā) 
dzelzs daudzums dod pienam nepatīkamu metalla, taukainu 
vai netīru garžu.

Lai novērstu piena saskaršanos ar dzelzi, to alvo, no
klājot trauku virsmu ar alvas kārtiņu. T īra  alva maz šķīst 
pienā, tā nebojā arī piena īpašības. A lva  ir mīksts metalls, 
tāpēc alvojums diezgan ātri nolietojas un tas bieži jāat
jauno, lai izsargātu pienu no dzelzs kaitīgās ietekmes.
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Alvai nedrīkst arī piejaukt svinu. Lielās piena tvertnēs 
un cisternās dzelzi pārvelk ar stikla emalju, kas pienu vis
labāk pasarga no dzelzs ietekmes.

Daudzus piensaimniecības aparātus gatavo no vaļa. Tas 
ir dārgāks par dzelzi, bet labi vada siltumu resp. auk
stumu, ir v iegli apstrādājams. Vaj-š arī v iegli šķīst pienā, 
pie kam pavisam niecīgi tā daudzumi (0,01—0,1 mg litrā) 
dod pienam pretīgu eļļainu, taukainu vai ziv ju  trānam 
līdzīgu garžu un smaku. Tas izskaidrojams tā, ka šāds 
niecīgs va^a daudzums jau aktīvē enzīmu oleīnāzi, kas 
oksidē piena taukus. Ja enzīmu nobeidz, karsējot pienu 
līdz 90° C, tad tauku oksidēšanai pienā vajadzīgi lielāki 
(2— 3— 4 mg litrā) vaļa daudzumi, kas darbojas katalitiski. 
Šo iemeslu dēļ arī vapa traukus var lietot tikai labi alvotus.

Noskaidrots, ka dažādās saimniecībās un dažādos gada 
laikos ražotam pienam var būt dažāda izturība pret dzelzs 
un vapa kaitīgo ietekmi. Ganību periodā piens satur īpašas 
aizsargvielas ar reducēiājām spējām, kas kavē piena tauku 
oksidāciju. Ziemā pie sausas barības šo vielu pienā maz 
vai pat nemaz, ja  govīm izēdina mazvērtīgu vai bojātu lop
barību. Tāpēc eļļaina vai taukaina garža pienam biežāk 
novērojama rudeņos un ziemā.

No tauku oksidācijas pienu pasarga arī dažas sīkbūtņu 
grupas, piem., pienskābes baktērijas, kas pienā, darina re
ducētajās vielas. Ja tādu sīkbūtņu pienā maz vai arī tās, 
pienu uzglabājot zemās temperatūrās, kā tas aukstā laikā 
parasts, nevar vairoties un darboties, tad dzelzs un va ja  
kaitīgā ietekme pienā var parādīties lielākā mērā. Tā bieži 
parādās arī ilgpasterizētā pienā, kurā lielākā daļa redu- 
cētāju baktēriju nobeigta, bet enzīms oleīnāze vēl darbo
jas. Tādēļ augsti pasterizēts piens ir izturīgāks par ilgpas- 
terizētu pienu.

Bez tauku oksidāeijas veicināšanas pienā izšķīduši ne
lielie dzelzs un vaļ’a daudzumi katalitiski darbojas lecitīna 
un betaīnā oksidēšanā, tādēļ pienā rodas nelieli daudzumi 
trimetilamina, kas pienam, krējumam un sviestam dod 
zivju resp. siļķu sālījumam līdzīgu garžu. Kaitīgās oksi
dācijas norises pienā, ko izsauc nelieli dzelzs un vafa dau
dzumi, dažas pienotavas ārzemēs cenšas novērst ar stipri 
reducētāju baktēriju kultūrām.

Tās var novērst arī nelielas ķīmisku, stipri reducētāju 
vielu (piem., hidrochinona un metola) piedevas pienam. 
Oksidācijas ļauno ietekmi mazina arī augsta, līdz 90° C 
un augstāka pasterizācija.
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No jaunākā Laika metalliem par ļoti noderīgiem pien
saimniecībai pierādījušies alumīnijs un nerūsējošais tē
rauds.

A l u m i n i j s  svaigā pienā šķīst ļoti maz, nedaudz vai
rāk šķīst stipri skābā pienā. Pienā izšķīdušās alumini ja  da
ļiņas nekaitē piena un tā produktu īpašībām. Aluminijs ir 
ļoti viegls un spožs metalls, labi vada aukstumu resp. sil
tumu, ļaujas labi apstrādāties. Noder visādu piena trauku 
un piederumu, piensaimniecības aparātu un mašīnu izga
tavošanai.

Alum inija aparātus un traukus iegādājot un lietojot, 
jāievēro trīs noteikumi:

1) Aluminijam jābūt 99,5%-īgam; tam nedrīkst būt vai
rāk par 0,5% piejaukumu.

2) Alum inija aparātiem un traukiem nedrīkst tieši pie
vienot daļas vai piederumus no cita metalla. Piem., piena 
tvertnēm nedrīkst pievienot misiņa krānus; piena transport- 
kannām dzelzs stīpas vai rokturus utt. Starpā jābūt gumi
jas vai citai piemērīgai izolācijai.

3) Sārmi un alkalijas, ko parasti lieto piena trauku tīr ī
šanai, bojā un ar laiku saēd aluminiju. Lai io novērstu, 
sārmu šķīdumiem jādod nelielā daudzumā (0,05%) ūdens- 
stikls vai sārma šķīdums jāsajauc ar 3% šķīstošā stikla 
jeb  kramskābā nātrijā pulvefa un pēc tam jāskalo ar lie
lāku daudzumu tīra, karsta ūdens.

N e r ū s ē j o š a i s  jeb  chromniķeļa (ar 18% chroma 
un 8% niķeļa) t ē r a u d s  nešķīst ne svaigā, ne skābā pienā, 
ir ļoti ciets, izturīgs. A r ī sārmi to neietekmē. Tas nebojā 
piena un tā produktu īpašības. No nerūsējoša tērauda iz
gatavoti piensaimniecības aparāti un trauki ir ļoti spodri, 
tie v ieg li tīrāmi, kalpo ļoti ilgi. Šis metalls tikai vēl sa
mērā dārgs.

STARU ENERĢIJAS IETEKME UZ PIENU

Ja pienu kaut īsu brīdi (15 min.) apsīd spilgta saules 
gaisma, tas iegūst nepatīkamu vecu tauku garžu. Šīs pa
rādības cēlonis tas, ka gaisma veicina piena taukos oleīn- 
skābes oksidāciju. Nepiesātinātā oleīnskābe piesaista gaisa 
skābekli, rodas dioksistearīnskābe ar vecam speķim līdzīgu 
garžu un smaku. No saules gaismas piena tauki zaudē arī 
dzelteno krāsu un kļūst balti, neizskatīgi.

Spilgtāk šādas pārmaiņas vērojam as krējum ā un sviesta, 
kur tauku saturs daudz augstāks.
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Piena tauku oksidāciju visvairāk veicina saules gais
mas zilie stari, bet daudz mazākā mērā sarkanie. Reiz ieva
dīta tauku oksidācija automatiski gaisa klātbūtnē turpinās 
tālāk.

Tāpēc piens un piena produkti rūpīgi jāsarga no sau
les staru iedarbības. Sevišķa uzmanība nepieciešama va
saras saulainās dienās, kad govis slauc aplokos.

Ir mēģināts lietot ultravioletos starus piena sterilizācijai, 
tomēr bez sevišķiem panākumiem, jo  sīkās tauku lodītes 
pasarga da]u baktēriju no staru ietekmes. Intensīvi apsta
rojot, sarec daļa olbaltumvielu, un to pārslas arī sarga sīk- 
būtnes. Ilgāk apstarojot, piens iegūst pretīgu smaku un 
garžu.

Dažkārt pienu apstaro ultravioletiem stariem, lai pastip
rinātu tā antirachītiskās īpašības resp. vairotu D-vitamīna 
saturu pienā. Tam nolūkam konstruēti aparāti, piem., Šolla, 
Šeidta, Kohl-Hoffmaņa u. c. Pienu apstaro ļoti plānās 
(0,1 mm) kārtiņās un, lai izslēgtu gaisa skābekļa kaitīgo 
ietekmi, ogļskābes, hēlija vai argona atmosfērā.

PIRMPIENS UN VECPIENS
Laktācijas sākumā iegūtais piens jeb  pirmpiens un arī 

laktācijas beigās iegūtais piens jeb vecpiens ar savu ķ ī
misko sastāvu Tin īpašībām stipri atšķipas no normāla piena, 
ko dziedzeri atdala pārējā laktācijas laikā. Pirmpienu un 
vecpienu var saukt par f i z i o l o ģ i s k i  n e n o r m ā l u  
p i e n u .

Pirmpiens jeb  kolostrums ir dzeltens vai dzelteni brūns 
šķidrums ar pabiezu un lipīgu konsistenci, neparastu smaku 
un rūgteni sāļu piegaržu. Šādu šķidrumu piena dziedzefi 
sāk atdalīt tūliņ pēc dzemdībām un tikai pakāpeniski, pēc 
dažām dienām, dziedzeri sāk jau atdalīt pienu, līdzīgu 
normālam. Pirmpiens pēc sastāva un īpašībām ir sevišķi 
piemērots jaunpiedzimušu teļu uzturam. Tā ir teļa īpatnējā 
barība, kas noderīga jaunā organisma miesas audu, asiņu 
un skeleta uzbūvei. Turpretim pirmpiens neder pārstrā
dāšanai piena produktos, sviestā un sieros.

Pirmpiens satur daudz sausnas, v id ē ji ap 25— 30%. 
Sausnā atrodam daudz albumīna un globulīna, no 12—20%, 
vidēji ap 15— 16%. Augstāks ir arī minerālvielu saturs, ap 
1.0— 1,5%. Tauku un kazeīna saturs pirmpienā nav aug
stāks kā normālā pienā, bet piena cukura sajturs parasti ir 
zemāks. Dažādo vielu saturs pienā pirmajās dienās pēc
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dzemdībām var būt ļoti svārstīgs. Pirmpiena pelni bagāti 
ar fosforskābes kalciju, kas nepieciešams teļa kaulu uzbū
vei; tie satur arī vairāk magnija un chlora, kas veicina 
kuņģa un zarnu tīrīšanos.

Pirmpiens satur vairāk lecitina, kefalina, cholesterina; 
viņā ir daudz leikocitu un dziedzeru šūniņu atlieku. Daž
kārt leikocīti aplipuši tauku pilītēm un zem mikroskopa 
saskatāmi kā īpatnēji kolostruma ķermenīši.

Pirmpienā palielināts baktēricido vielu saturs, kas ne
ļauj tanī savairoties sīkbūtnēm un tādā kārtā pasarga jaun- 
piedzimušo teļu no saslimšanas.

Pirmpiens ir bagāts ar enzīmiem, sevišķi ar katalāzi un 
diastāzi. Skābumgrads tam stipri augsts, no 35—55° T, bet 
pH =  6,2—6,4.

Pirmpienu sildot, pateicoties augstam albumīna un globu- 
līna saturam, pirmpiens viegli sarec un savelkas gabalos. 
Sarec arī no 68 procentīga spirta. A r siera raugu pirmpiens 
vai nu nemaz nesarec, vai arī sarec nepilnīgi, un receklis 
iznāk nesakarīgs. Tas sierošanai nav derīgs, bet gan kaitīgs.

Pirmpienam ir augsts īpatnējais svars, no 1,040— 1,080, 
un arī augsta viskozitāte. Šī iemesla dēļ tas slikti un ne
pilnīgi nokrejojas un krējumu grūti sakult sviestā, bet 
sviests iznāk mazvērtīgs.

Pirmpiens pāriet normālā pienā tikai pakāpeniski, kā io 
rāda zemāk minētie autora iegūtie analižu skaitļi par pirm
piena, jaunpiena un vecpiena ķīmisko sastāvu un īpašībām. 
Salīdzināšanai minēti arī skaitļi par normāla piena sastāvu 
un īpašībām no tām pašām govīm.
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P i r m p i e n s  
I slaukums: 2— 5 stun

das pēc atnešanās . . 26,7 18,3 3,8 3,4 1,2 1,070 43,0
II slaukums: 24— 26 stun
das pēc atnešanās . . . 14,5 5,6 3,6 4,3 1,0 1,037 28,6

J a u n p i e n s: 
Caurm ērā I laktācijas 

m ē n e s ī ....................... 13,6 4,2 3,9 4,7 0,8 1,031 20,5

N o r m ā l s  p i e n s :  
Caurm ērā pa visu lak

tācijas periodu . . . 13,0 3,4 4,1 4,8 0,7 1,032 16,7

V e c p i e n s  . . . 15,1 3,9 5,6 4,5 0,8 1,033 14,8
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Ja govs pēc atnešanās slimo ar dzemdību drudzi, tes- 
mens audu iekaisumiem vai citām slimībām, tad pienam 
vēl ilgu laiku, dažreiz līdz 30 dienām un ilgāk, piemīt sa
stāvs un īpašības, līdzīgas pirmpienam.

Normālos apstākļos pienu var sākt pārdot lietošanai 
svaigā veidā 4. dienā pēc atnešanās. Sviesta pagatavošanai 
pienu var sākt lietot tikai pēc 7—8 dienām, bet labu sieru 
pagatavošanai ne agrāk par 14— 16 dienām pēc govs atne
šanās.

Veepiens, ko piena dziedzeri atdala slaukšanas perioda 
beigās pirms govs aizlaišanas, atšķiras no normālā piena 
pēc sastāva un īpašībām.

Sansnas saturs vecpienā augstāks sakarā ar paaugsti
nāto tauku, kazeīna un minerālvielu saturu. Tauku saturs 
vecpienā krietni augstāks, bet tauku lodītes ļoti sīciņas, tās 
grūtāk no piena atseparēt, un krējumu grūti sakult sviestā. 
Vecpienam ir nepatīkama sāļi rūgta garža, kas ir atkarīgs 
no pamazināta piena cukura satura un stipri paaugstināta 
clilornatriju satura. Skābumgrads samazināts līdz 10— 14® T. 
Vecpienā atrodams diezgan lielā daudzumā tauku skaldī
tājs enzīms lipāze. kas tiem dod rūgtu un sūru garžu. Pienu 
aizliegts vest uz pienotavu un krejotavu no govīm, kas vairs 
nedod pilnus 2 1 piena dienā.

SLIMU GOVJU PIENS
Normālā laktācijas laikā veselu piena dziedzepu epitela 

šūniņām ir ievērojamas spējas izlasīt no dziedzeros riņķo
jošām asinīm un limfas tieši tās vielas, kas nepieciešamas 
piena sausnas darināšanai. Veselu dziedzepu šūniņas spē
jīgas arī izstrādāt tādas īpatas vielas, kas sastopamas tikai 
pienā, kā piena cukuru, kazeīnu un j>iena taukus. Kad 
piena dziedzeri saslimst, šūniņu fizioloģiskās vielu izlases 
un darba spējas lielākā vai mazākā mērā mainās. Reizē 
ar to mainās arī šūniņu atdalītā piena sastāvs un īpašības. 
Piens kļūst p a t o l o ģ i s k i  n e n o r m ā l s  atšķirībā no 
fizioloģiski nenormāla piena, kāds ir pirmpiens un veepiens.

Parastākās pienu dziedzepu slimības ir dažādi iekaisumi 
un tuberkuloze, ko izsauc baktērijas. Pārmaiņas piena sa
stāvā un īpašībās šo slimību gadījumos var izteikties da
žādās pakāpēs, bet pārmaiņu raksturs ir apmēram vienāds. 
Turpretim pie tādām slimībām, kas tieši neskap piena dzie
dzerus, pārmaiņu raksturs var būt ļoti dažāds. Pēdējos ga
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dījumus šeit neskarsim, jo  ziņas par tiem ir trūcīgas un 
stipri pretrunīgas.

Patoloģisks piens visbiežāk atšķiras no normāla piena 
ar šādām īpatnībām:

Piena skābumgrads ievērojami zemāks un bieži noslīd 
līdz 5—6° T. Patoloģiskam pienam bieži ir alkaliska reak
cija. Stipri var samazināties piena raksturīgo sastāvdaļu 
saturs. Piena cukura saturs pamazinās līdz 1— 2%, dažkārt 
līdz 0,5% vai pat līdz 0. Samazinās arī tauku saturs, da
žos gadījumos pat līdz 0.1— 1,0%. Kazeīna saturs samazi
nās (1,5—2,0%), bet ievērojami pieaug albumīna un globu- 
līna saturs, pat līdz 3—3,5%, tādēļ olbaltumvielu kopsaturs 
parasti augstāks kā normālā pienā. Citronskābes saturs sa
mazinās vairāk kā uz pusi (līdz 0,1% un mazāk). Turpre
tim pelnu daudzums pienā pieaug līdz 1% un vairāk. Pelnu 
sastāvā vērojamas lielas pārmaiņas. Stipri samazinās kalija, 
kalcija un fosfora saturs, bet ievērojami pieaug nātrijā un 
chlora saturs.

Patoloģiskam pienam ir ļoti augsts katalāzes un leikocītu 
saturs. Paaugstinātas arī elektriskās strāvas vadīšanas spē
jas. Sasalšanas punkts nemainās vai mainās tikai šaurās 
robežās. Sūkalu refrakcija stipri samazinās, dažkārt līdz 
32—33 refraktometra grādiem. Slimu govju piens sarec ar 
68%-īgu spirtu, bet slikti sarec ar chimozīnu. Chlorcukura 
skaitlis stipri augsts —■ no 10—50.

Piena sastava un īpašību parmaiņas tesmeņslimam govīm

Piena sastavdalu un 
īpašību nosaukums

Piens

veseliem ļ 
pupiem |

no

slimiem
pupiem

Sausnas %  ................................ 12,60 ! 6,30
Tauku %  ................................ 4,50 0,20
Kazeīna % ................................ 2,66 0,50
Albumīna un globulina "/„ . . 0,78 4,12
Piena cukura % ....................... 3,94 0,60
Minerālvielu % ....................... 0,72 0,88
Chlors piena pelnos . . . . 0,09 0,21
Chlorcukura skaitlis . . . . 2,3 35,0
Katalāze c m * ........................... 2,6 9,5
Skābumgrads 0 T .................. 16,0 5,8

Patoloģiskam pienam parasti ir nenormāla, pārslaina 
konsistence, un jau govis slaucot, bieži vērojamas jau gļotas, 
strutas, pat asiņu receklīši. Smagākos gadījumos pienam 
ir  nenormāls izskats — tumši dzeltens vai dzelteni brūns.

7 —  Piens un piena rupn, 97



Pienam parasti ir rūgti sāļa garža. R ū g t a  g a r ž a  pie
nam dažkārt vērojama vēl ilgāku laiku pēc tam, kad iekai
suma procesi dziedzeros jau izbeigušies.

Karsējot patoloģisku pienu, albumins un globulins viegli 
sarec, pielīp un piedeg trauku un aparātu sienām, kas stipri 
apgrūtina tāda piena pasterizāciju.

DAŽADU MAJKUSTOŅU PIENS

Dažadu m-aj kustoņu pienam ir v idēji šads sastavs:

Piena sastavda]as 
(procentos) Kaza Aita Ķeve Cūka Kuce

ļ
i Truse

lidens......................... % 86,8 80,8 90,1 82,2 80,1 69,5
T a u k i ....................... % 4,1 7,5 0,9 7,7 8,5 10,6
Olbaltumvielas . . % 3,1 5,8 2,3 6,9 7,3 15,5
Piena cukurs . . . % 4,7 5,0 6,3 2,2 2,8 2,0
Minerālvielas . . . % 0,6 0,9 0,4 1,0 1,3 2,5
Sausna....................... % 13,2 19,2 9,9 17,8 19,9 30,5

Kazas piens. tCrāsa skaidri balta. Salīdzinot ar govju 
pienu, tas satur nedaudz vairāk sausnas, tauku un olbal
tumvielu, bet mazāk cukura.

Sviestniecībai un sierniecībai tas mazāk noderīgs kā 
govju piens.

Kazu pienu galvenā kārtā patērē svaigā veidā. Kazas 
mazāk cieš no dažādām slimībām, tādēļ ārsti parasti atzīst 
kazu pienu par veselīgāku.

Ja kazas tur netīri un kopā ar bukiem, to pienam bieži 
vien ir nepatīkama smaka.

Aitas piens. Krāsa tam dzeltenīgi balta. Aitu piens ba
gātāks ar sausnu, it īpaši olbaltumu un taukiem, nekā govju 
nn kazu piens.

Patērēšanai svaigā veidā tas mazāk noderīgs nepatīka
mās garžas un smaržas dēļ. Arī sviestniecībai nederīgs, jo  
grūti nokrejojas. dod mazvērtīgu un neizturīgu sviestu.

Augstā olbaltumvielu satura dēļ to visvairāk lieto sier- 
niecībā. Dažās zemēs no aitu piena gatavo slavenas sieru 
šķirnes, piemēram, PSRS un Francijā — rokforu, PSRS un 
Ungārija — brinzu u. d. c.

Ķēves piens ir zilgani baltā krāsā ar manāmu saldenu 
garžu, ko noteic augstais cukura saturs (6—7%). Sausnas 
saturs ķēves pienā zems. Sevišķi zems ir tauku saturs.
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Augstais piena cukura saturs padara ķēves pienu sevišķi 
noderīgu alkoholisku dzērienu (piem., kumisa u. e.) paga
tavošanai.

Saskābis ķēves piens nedod saturīgu recekli, bet kazeīns 
izkrīt sīku pārsliņu veidā, jo  ķēves piens pieskaitāms al~ 
bumīna pienam. Kazeīna un albumīna attiecības ķēves 
pienā kā 50 : 50.

SIKBŪTNES PIENA

Parastā kārtā iegūts piens nekad nav sterils, brīvs no 
sīkorganismieni. lo  skaits un sastāvs dažādos apstākļos 
iegūtā pienā var būt loti dažāds. Lielā mērā piena mikro- 
floru ietekmē arī apstākļi, kādos norit piena apkopšana un 
uzglabāšana.

Par sīkbūtnēm, mikro- jeb sīk- 
organismiem sauc zemākās un vien
kāršākās sēnītes. To lielums ir 
tik niecīgs, ka ar neapbruņotu aci 
tās nemaz nevar saskatīt; tas ie
spējams tikai ar mikroskopu, kas 
priekšmetus var stipri palielināt.
Dandzas baktērijas var ieraudzīt 
tikai tad, ja  mikroskops palielina 
tās vismaz 1000 reizes. Baktērijas 
parasti ir sīkākas par tauku lodī
tēm (skat. 10. att.).

Sīkbūtnes lielumu tāpat kā tau
ku lodītēm nosaka mikronos. Viens 
inikrons =  1/10oo milimetra, un to 
saīsināti apzīmē ar grieķu burtu m (my). Daudzas baktē
rijas ir tikai 5—1 /* platas un 1—2 i* gaļas, tātad trīs rei
zes mazākas par vidēja lieluma tauku lodīti. Lielākās no 
viņām mēdz būt 3—5 ,u caurmērā un līdz 20 /* garumā.

Neraugoties uz niecīgo lielumu, sīkbūtnēm piensaimnie
cībā ir ļoti svarīga nozīme. To darbība var nesi lielu ļau
numu un zaudējumus, var apdraudēt piena patērētāja v e 
selību un dzīvību, tādēļ ar tām vienmēr jāved nesaudzīga 
cīņa. tās jāapkaļo un jāiznīcina visiem iespējamiem līdzek
ļiem. Tomēr daudzos gadījumos tās ir neatsverami palīgi 
dažu piena produktu izgatavošanā, kādēļ tās vairo un audzē 
kā speciālas kultūras un tīrkultūras.

Sīkbūtnēm pieskaita baktērijas, raugu sēnītes un pelē
jumu sēnītes.

10. att. Tauku lodītes un 
baktērijas pienā.
1000 reiz paliel.



BAKTĒRIJAS

Baktērijas starp sīkbutnēm ir vismazākās un pēc uzbū
ves visvienkāršākās. Baktērijas ķermenis sastāv tikai 110 
vienas šūniņas. Baktērijas uzbūve ir visai vienkārša: dzīvo 
un darbīgo protoplazmu, kupā norit visas dzīvības parādī
bas, no virsas sedz apvalks, kas pasarga dzīvības nesēju — 
protoplazmu no ārējām ietekmēm. Pateicoties šūniņu sa
mērā lie la i virsmai un protoplazmas iespējai darboties caur 
apvalku visos virziens, baktērijas spēj ļoti ātri un intensīvi 
iedarboties uz tām vielām, kas atrodas ap viņām.

Baktēriju veids var būt da-
(------—j žāds. Tas var stipri mainīties

U  arī atkarībā no dzīves ap-
„ , , , stākļiem.

11. att. Dakterim  galvenie r> ,• ■ vi . .veidi rar&sti izsķņ- sadus baktēri
ju  pamatveid.us (skat. 11. att.):

a) a p a ļ ā s ,  lodīšveidīgās — mikrokokki, kokki;
b) iegarenās, s t a b i  ņ v e i d ī g ā s  — baktērijas un ba

ciļi ;
e) i z l i e k t a s ,  spirālveidīgās — vibroni un spiriļļi.

Starp šiem pamatveidiem var būt daždažādas pārejas 
formas un variācijas.

Pienā un piena produktos visvairāk sastopamas apaļās 
un stabiņveidīgās baktērijas, bet spirālveidīgās ļoti reti.

Apaļās un stabiņveidīgās baktērijas var novērot mikro
skopā kā atsevišķi, tā arī dažādi sagrupētas pa vairākām 
kopā. Šādas baktēriju kopas var būt važu, ķekaru un pa
ciņu veidā.

Atsevišķas apaļās baktērijas sauc par kokkiem, mikro- 
kokkiem (skat. 12 att.).

12. att. Lodīšveidīgās baktērijas: 1 —  kokki, 2 —  diplokokki, 3 —  strep- 
tokokki, 4 —  stafilokokki.
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Kokki. kas atrodas pa divi kopā. ir d i p l o  k o k k i ,  
Ja kokki ir pa vairākiem  kopā un šādai kopai ir važas 

izskats, tos sauc par s t r e p t o k o k k i e m .
Ja kokki sagrupēti ķekariem  līdzīgos veidojumos, tos 

sauc par stafilokokkiem.
Pa četri kopā sagrupētus kokkus sauc par tetrakokkiem, 

bet sagrupētus paciņās (pa 8 un vairāk) sauc par s a r -  
c i n ā m.

īstās pienskābes baktērijas sastopamas lielāko tiesu kā 
diplokokki un streptokokki, arī gafstabiņi,

Stabiņveidīgās, kas neveido sporas, sauc par baktēri
jām (skat. 13. att. 1, 2, 3), bet sporu veidotājas sauc par ba
ciļiem (skat. 13. att. 4).

13. att. Stabiņveidīgas baktērijas: 1 —  īsstabiņi, 2 — gafstubi),ii,
3 —  streptobaktērijas, 4 —  baci]i.

S t a b i ņ v e i d ī g ā s  b a k t ē r i j a s  novērojamas gail 
kā īsi stabiņi, gan arī kā gajstabiņi. Tās arī лаг būt sa
grupētas pa vairākām kopā kā važas (skat. 13. att. 3) resp. 
streptobaktērijas.

Stabiņveidīgās baktērijas var būt dažādi izliektas. Ja 
īsi stabiņi nedaudz izliekti kā kominati, tos sauc par vibrio- 
niem. Gapus un izliektus stabiņus sauc par spiriļļiem, bet 
tievus, garus un skrāvveidīgi sagrieztus stabiņus sauc par 
spirochetām.

Vienāds ārējais veids un lielums var būt baktērijām  ar 
ļoti dažādām dzīves prasībām un darbību.

Baktēriju kustības. Dažu grupu baktērijas, īpaši no 
stabiņveidīgām un izliektām, ir spējīgas patstāvīgi pārvie
toties šķidrumos ar tievu skropstiņu (skat. 14. att.) palī
dzību. Lielākā daļa nevar pašas pārvietoties. Pie pēdējām 
pieder arī īstās pienskābes baktērijas.

Baktēriju spējas pārvietoties veicina to izplatīšanos un 
arī palielina darbības apmērus.
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Baktēriju vairošanās. Baktērijām piemīt ievērojama 
vairošanās spēja. Vairojas tās ļoti vienkārši, ar dalīšanos. 
Kad šūniņa sasniegusi savu parasto lielumu, tās vidū pa
rādās šķērssieniņa, kas to pārdala divās patstāvīgās daļās 
(skat. 15. un 16. att.). Katra daļa drīz pieņem normālu veidu, 
lielumu un tādā pašā kārtā var dalīties tālāk. Šūniņas var 
pilnīgi viena no otras atdalīties vai arī palikt grupējumos — 
važu ķekaru vai paciņu veida.

14. att. BakU ;- n . att. Lodīšveidīgo baktēriju dalīšanās
rijas ar skrop- (a un b); c —  tetrakokki; d - -  sarcina.

stiņām.

D C I ) CZDCZD C
16. att. Stabiņveidīgo baktēriju dalīšanas.

Baktēiiju šfiniņu dalīšanās tām izdevīgos apstākļos no
rit ļoti ātri, apm. 20—50 minūtēs, vidēji pusstundas laikā. 
Ja pieņem, ka katra baktērija dalās stundas laikā, tad pēc 
katras stundas to skaits divkāršojas. Tādā gadījumā 
24 stundu laikā vienas baktērijas pēcnācēju skaits būs 
16.779.216.

Ja baktēriju vairošanās turpinātos tādā pašā kārtā, pēc 
72 stundām vienas baktērijas pēcnācēju skaits sasniegs 
47 triljonus.

Baktēriju vairošanās vienkāršība un ātrums ir ļoti sva
rīgi piensaimniecības praksē, tādēļ ka piens ar savu sastāvu 
un īpašībām ir baktēriju dzīvei ļoti piemērots šķidrums. 
Šī iemesla dēļ baktērijas svaigā pienā vairojas apbrīnojami 
ātri, ja  vien pienu uzglabā baktērijām piemērotā tempe
ratūrā. To apstiprina kāds mēģinājums, kur baktēriju 
skaita pieaugums pienā noticis šādi:
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Pie 12,5° C  
Pie 36,0» C

Baktēriju skaits pavairojies pēc 
2 st. 5 st. 4 st. 5 st. 6 stundām 

4 6 8 26 435-kārtīgi
60 215 1 830 3 800

Baktēriju skaitam vajadzējis 
pavairoties, ja  katra baktē
rija  dalās Vs st. laikā . . .  16 64 256 1 024 4 090

Šis piemērs liecina, ka labvēlīga temperatūrā baktēriju 
skaits pienā var tiešām divkāršoties pēc katrām 30 min.

No šī mēģinājuma arī redzams, cik liela nozīme ir ze
mai (12,5 C) piena uzglabāšanas temperātūrai.

Baktēriju sporas. Šūniņas, kas rodas, baktērijām dalo
ties, sauc par veģetātīvām šūniņām jeb baktēriju veģetātīvo 
formu. Šīs baktēriju šūniņas var darboties un vairoties ti
kai piemērotos apstākļos. Gadījumā, ja  ārējie apstākļi 
kļūst nelabvēlīgi baktēriju šūniņu dzīvei, dažas baktēriju 
grupas ir spējīgas pieņemt sevišķi izturīgu veidu — pār
vērsties sporās.

turīgu segu (skat. 17.
att.) Tādēļ sporas var pārciest lielu karstumu un aukstumu, 
ilgu ūdens un barības vielu trūkumu, kā arī dažādu ķīmisku 
vielu iedarbību.

Dažu baktēriju sporas nobeidzas tikai pēc 3—5 stundu 
ilgas piena vārīšanas. Sporas var pārciest lielu aukstumu 
un tādēļ atrodamas arī ledū.

Baktēriju sporā dar
bīgā protoplazma atro
das sabiezinātā stāvoklī, 
tā satur mazāk ūdens 
(40—50%), un tās virsma 
pārklāta ar biezu, pret 
ārējām ietekmēm ļoti iz-

c d

17. utt. Baktēriju sporu veidi.

A.

B

1S. att. Sporu uzdīgšana.
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Sporas var saglabāt dīgšanas spējas gadiem ilgi. Izde
vīgos mitruma, uzturvielu un temperatūras apstākļos spora 
piebriest, uzdīgst un dod jaunu veģetatīvo šūniņu (skaf. 
18. att.), kas daloties vairojas tālāk.

Pienskābes baktērijas neveido sporas, kādēļ pie nelab
vēlīgiem temperatūras u. c. apstākļiem tās samērā viegli 
nobeidzas.

Sporas lielā mērā apgrūtina sīkbūtņu iznīdēšanu pienā. 
A r pasterizāciju nav iespējams visas sporas nonāvēt, to var 
sasniegt tikai ar piena sterilizāciju.

Baktēriju kolonijai. Kul
tivējot baktērijas uz cie
tām barotnēm, piem., že
latīna vai agara plakanās 
stikla bļodiņās vai pudelī
tēs, pēc dažām dienām tās 
dod jau ar neapbruņotu 
aci labi saredzamas kolo
nijas. Šādu koloniju veids 
un uzbūve ir raksturīga pa
zīme dažādu grupu baktē
rijām  (skat. 19. att.).

A rī uz cietiem piena pro
duktiem, piemēram, svies
ta un siera, bieži var sa
skatīt dažāda veida un lie
luma baktēriju kolonijas, 
kas dažkārt arī nokrāsotas dažādās krāsās.

Baktēriju dzīvei labvēlīgie apstākļi. Baktērijas dabā 
sastopamas visur un pie ļoti dažādiem apstākļiem, jo  tām 
ir lielas piemērošanās spējas. Tomēr katrai baktēriju gru
pai ir savas īpatnējās dzīves prasības un noteikti labvēlī
gākie jeb optimālie apstākļi, pie kuriem to vairošanās un 
darbība var noritēt sevišķi spēcīgi.

Baktēriju dzīvei vispārīgi nepieciešamas piemērotas ba
rības jeb uzturvielas, ūdens, siltums un gaiss.

Baktēriju ātru vairošanos un intensīvu darbību atbalsia 
šādi labvēlīgi apstākļi:

1) P i e m ē r o t a  b a r ī b a  pietiekamā daudzumā. Bak
tēriju barībai jāsatur visas nepieciešamās organiskās un 
minerālvielas, vislabāk izšķīdušā veidā.

Liela nozīme ir barības reakcijai. Lielākai baktēriju da
ļai vajadzīga neitrāla vai drusku alkaliska, sārmaina ba~

19. att. Baktēriju kolonijas.
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rības reakcija, iik a i nedaudzas baktērijas var izmantot 
barību ar skābu reakci ju.

Pūšanas baktērijas nepanes skābu reakciju.
Tāpēc dažādu produktu skābēšana pasarga ios ilgāku 

laiku no pūšanas. A r i labi saskābis piens ilgi pasargāts 110 
pūšanas baktēriju iedarbības, kamēr savairojas pelējumu 
sēnītes, kas skābi neitrālizē. Pienskābes baktērijas arī pa
nes tikai zināmu skābes daudzumu un nevar tālāk darbo
ties, ja  skābes pārpilnību nenovērš ar neitralizāciju.

Baktēriju barība nedrīkst saturēt kaitīgas ķīmiskas vie
las, piemēram, dažādus konservētājus līdzekļus.

2) M i t r u m s  resp. ūdens vajadzīgs baktērijām pietie
kamā daudzumā, jo  to šūniņas satur ap 80—90% ūdens. 
Ūdens nepieciešams arī uzturvielu šķīdināšanai, jo  baktē
rijas caur savu apvalku var uzņemt tikai izšķīdušas vielas. 
Tādē] baktērijas vislabāk darbojas tādās vielās, kas bagā
tas ar ūdeni. Visi dažādie augu un dzīvnieku valsts pro
dukti, kas satur daudz ūdens, ātri sāk rūgt, pūt un bojāties.

Ja šādas vielas atbrīvo no ūdens, izžāvē vai izkaltē, tās 
kļūst daudz izturīgākas un var ilgi uzglabāties.

Svaigs piens satur daudz ūdens un tādēļ ir ideāla bak
tēriju barība. Tāpēc baktērijas pienā ļoti ātri vairojas un 
viegli to sadala. Ja pienu atbrīvo no ūdens, izžāvē vai pār
strādā cietos sieros, kausētā sviestā, tad šie produkti ir 
daudz ilgāk uzglabājami.

3) T e m p e r ā t ū r a  ir ļoti svarīgs faktors baktēriju 
dzīvē, jo  dažādām baktēriju grupām ir noteiktas tempera
tūras robežas: zemākā, augstākā un labvēlīgākā jeb opti
mālā.

Temperatūras optimums dažādām baktērijām nav v ie
nāds. Piemēram, parastās brīvā dabā (zemē. ūdenī, lop
barībā u. c.) sastopamās baktērijas labi darbojas pie vi
dējas temperātūras 20— 30° C. Slimību dīgļi labāk darbo
jas miesas temperātūra ap 36— 38° C. Ir arī tādas baktē
rijas — termofiļi jeb siltmīļi, kas darbojas augstās (50-~ 
60° C) temperatūrās. Tāpat ir kriofiļi jeb vēsmīļi, kas dar
bojas zemās (5—6° C) temperātūras.

Ja temperātūra nokrīt zem optimuma, baktēriju darbība 
samazinās un kļūst arvien vājāka, kamēr pie zināma mi- 
nima piln īgi apstājas. Lielākai daļai baktēriju, izņemot 
kriofiļus, tāds temperātūras minims ir ap 10— 12° C. Atdze
sējot uzturvielas un produktus, kas ātri bojājas (augļus, 
ogas, saknes, gaļu, zivis u. c.), līdz zemām temperatūrām, 
var tos ilgāku laiku uzglabāt un pasargāt no pūšanas.
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Turot pienu pie 2° С. л аг to vairākas dienas izsargāt no 
saskābšanas. T īr i iegūts piens tādā temperātūrā nesa- 
skābst arī pāris nedēļas, jo  pienskābes baktēriju tempera
tūras minims ir ap 10° C.

Zema temperatūra baktērijas nenonāvē, bet tikai neļauj 
tām vairoties un darboties. Ja temperatūru paceļ virs mi- 
nima, baktērijas atkal sāk vairoties un darboties, sevišķi 
intensīvi tad, kad temperatūra tuvojas optimumam. Tem- 
perātūrai ceļoties virs optimuma, baktēriju dzīves norises 
ātri samazinās un, kad tā tuvojas maksimam, to darbība 
pavisam apstājas. Paceļot temperatūru dažus grādus virs 
maksima, baktēriju veģetatīvās šūniņas nobeidzas.

Temperātūras maksims parastajām baktērijām ap 50° C, 
bet termofiļiem ap 75° C. Dažas zemes, ūdens un gaisa bak
tērijas var darboties ļoti dažādās temperātūrās. Piemēram, 
parastajam siena bacilim (Bacillus subtilis) temperātūras 
min. ap 6° C. opt. ap 30° С un maks. ap 50° C. Visas bak
tērijas ir ļoti jūtīgas pret temperātūras eelšanos virs mak
sima. Piemēram, uzglabājot pienu pie 55° C, baktēriju 
skaits tajā strauji samazinās.

4) G a i s a  resp. gaisa skābekļa klātbūtne arī vajadzīga 
dažu baktēriju darbībai. Tās ir aerobās jeb gaismīļu bak
tērijas. Citas turpretim labāk darbojas bez gaisa — anae- 
robās jeb gaisnīžu baktērijas. Dažas baktērijas pret gaisu 
izturas vienaldzīgi. Pie pēdējām pieder pienskābes bak
tērijas. no kupām dažas rases labāk vairojas bez 
gaisa.

5) T  u m s a. arī stipra ēna veicina baktēriju vairoša
nos. Turpretim spilgta gaisma un īpaši saules stari nonāvē 
daudzas baktērijas īsā laikā. Tomēr piens un piena pro
dukti jāsarga no saules stariem un no spilgtas gaismas, jo  
tie nelabvēlīgi ietekmē piena un sviesta īpašības.

Baktēriju dzīvei nelabvēlīgi apstākļi. Lai gan baktē
rijas pret dažādām ārējām ietekmēm ir daudz izturīgākas 
kā eiti dzīvi organismi, tomēr dažādi nelabvēlīgi apstākļi 
var kavēt un ierobežot to vairošanos un darbību, var arī tās 
pavisam nobeigt.

Kā galvenie baktēriju dzīvei nelabvēlīgie un to dar
bību traucētāji apstākļi jāmin šādi:

1. K a r s t u m s .  Augsta temperātūrā nevien ierobežo 
baktēriju vairošanos, bet v iegli tās pavisam nonāvē.

Liela nozīme ir nevien temperātūras gradam, bet arī kar
stuma iedarbības ilgumam: pie zemāka grada karstumam
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jādarbojas ilgāk, pie augstāka grada īsāku laiku, lai bak
tērijas nobeigtos. Bez tam sausu karstumu baktērijas panes 
labāk nekā mitru karstumu, vārīšanu vai tvaicēšanu. Bak
tēriju sporas pret karstumu ir daudz izturīgākas nekā ve- 
ģetātīvās šūniņas.

Lai kādus priekšmetus, traukus vai piederumus ar sausu 
karstumu padarītu sterilus — pilnīgi brīvus uo sīkbūtnēm. 
nepieciešami tos karsēt metalla skapī vai kastē 2 stundas 
pie lbO"C.

Mitrs karstums vieglāk izspiežas oauri šūniņas apvalkam 
un sarecina protoplazmas olbaltumu, ar ko nonāvē šūniņu. 
Turot šķidrumus (pienu, ūdeni, sūkalas) 30 minūtes pie 
65° C vai 5 minūtes pie 75° C, vai tikai % min. pie 85° C. 
nobeidzas gandrīz visas baktēriju veģetātīvās šūniņas 1111 
daļa sporu. Tāpēc arī verdošu ūdeni un karstu tvaiku ar 
labiem panākumiem lieto baktēriju iznīdēšanai piena trau
kos. aparātos un dažādos to piederumos, kas nāk sakarā 
ar pienu vai tā produktiem.

Izturīgu sporu nonāvēšanai šķidrumi jāvāra 2—3 stun
das pie 100° C vai jākarsē slēgtos traukos 30 min. pie 125° C 
zem attiecīga tvaika spiediena, kas parastā piensaimniecī
bas praksē grūti izpildāms.

2. A u k s t u m s ,  stipri zema temperātūra, tikai aptur 
baktēriju vairošanos un darbību. A rī stiprs aukstums, 
iedarbojoties ilgāku laiku, baktērijām daudz nekaitē. Pien
skābes baktērijas, kuras karstums viegli nobeidz, sasalušā 
pienā var izturēt pāris mēnešus.

Spējas temperātūras maiņas baktērijas novājina.
3. S a u s u ms ,  mitruma trūkums, arī izžāvēšana un 

kaltēšana, atsaucas uz daudzu baktēriju dzīvi stipri ne
labvēlīgi, un tās sausumā pamazām nobeidzas. Tomēr dažu 
grupu baktērijas labi panes arī sausumu. Citas pie ūdens 
trūkuma veido sporas, kurām sausums nekaitē. Pienskābes 
baktērijas panes sausumu, tomēr izžāvēšana tās stipri no
vājina. Tādēļ sausās tīrkultūrās pienskābes baktērijas ir 
stipri novājinātas un pirms šādu kultūru lietošanas krē
juma skābēšanai baktērijas iepriekš jāatdzīvina.

4. S p i l g t a  g a i s m a  uz baktērijām iedarbojas ne
labvēlīgi. bet saules stari daudzas viegli nonāvē. Tādēļ sau
laini un sausi dzīvokļi ir daudz veselīgāki kā tumši un 
mitri. Tāpēc arī ieteicams metalla piena traukus pēc t ī
rīšanas izlikt saulainā vietā.

A rī ultravioletie stari nonāvē baktērijas.
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5. Ķ ī m i s k a s  v i e l a s ,  kas indīgas augiem un dzīv
niekiem, ir kaitīgas baktērijām un tās nonāvē, ja  vielas ir 
šķidras vai šķīdinātas, tā ka tās spēj iziet cauri šūniņu ap
valkam.

Sporas ar daudz biezāku apvalku ir izturīgākas arī pret 
indīgu vielu ietekmi nekā veģetatīvās šūniņas.

Indīgo vielu iedarbība lielā mērā atkarīga no šķīduma 
stipruma un iedarbošanās ilguma. Vielas, kas spēj nonāvēt 
baktērijas, sauc par konservētājām vielām, arī par dezin
fekcijas vai antiseptiskiem līdzekļiem. Piemēram, piena 
paraugu konservēšanai parasti lieto kalija bichromatu (pul
vera vai šķīduma veidā) ira formalīnu, retāk sublimāta 
šķīdumu.

Piena pasargāšanai no saskābšanas dažkārt, lieto bor- 
skābi. salicilskābi, formalīnu un ūdeņraža peroksīdu, nerau
goties uz to, ka šādu vielu piejaukšana pienam stingri no
liegta.

Piena traukus tīra un dezinficē ar karstiem sārmiem 
tin kodīgo alkaliju šķīdumiem, piemēram, sodu, kodīgo nāt
riju, svaigu kaļķa pienu.

Rokas labi tīra ziepes, sevišķi zaļās ziepes, un dezin
ficē ar 50 līdz 60/^-īgu spirtu. Grīdas labi dezinficē chlor- 
kaļķa šķīdums, bet sienas un griestus svaigs kaļķa piens ar 
formalīna, vaja vitriola vai rfilorkaļķa piejaukumu.

Dažādas skābes, pat stipri atšķaidītas, ierobežo un ap
li ir baktēriju darbību, bet stiprākās koncentrācijas pavisam 
tčīs iznīdē. Dažādu produktu konservēšanai bieži lieto etiķ
skābi. A r ī pienskābe, kas rodas pie skābbarības, skābu 
gurķu un kāpostu sagatavošanas, labi konservē šos pro
duktus un pasarga tos no pūšanas.

Dažādi organiski savienojumi arī ir labi baktēriju iz
nīcinātāji. kā, piem., kreolīns, lizols. lizoforms. kreozots, 
chloroforms u. d. c.

A rī oksidējošas vielas labi iznīcina baktērijas, piem.. kā
lijā permanganāts, ūdeņraža peroksids, ozons.

Kā antiseptisks līdzeklis plaši pazīstams jods. ko lieto 
kā 109f-īgu šķīdumu spirtā ar joda tinktūras nosaukumu.

Xo gāzveidīgām vielām baktērijas nonāvē chlora. sēra 
un formalīna tvaiki, ja  tos attīsta reizē ar ūdens tvaikiem, 
jo  sausas gāzes nevar labi iespiesties šūniņās un uonū\ ēl 
to saturu.

A rī svaigā, tikko izslauktā pienā atrodas baktēricīdas. 
t. i.. baklēriju novētājas vielas, piem., laktenīns, lizociins
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u. c. vielas, kas neļauj bakterijam vairoties pirmās 6— 10 
stundās pēc izslaukšanas.

6. Pie baktēriju dzīvei nelabvēlīgiem apstākļiem jāp ie
skaita a r ī:

a) A n t a g o n i s m s  un cīņa uztura dē| ar citām sīk- 
būtnēm. Tā, piemēram, svaigā pienā dzīvo un vairojas ļoti 
dažādas baktērijas, bet izdevīgās temperātūrās (ap 25— 
30° C) drīz vien pārsvaru ņem pienskābes baktērijas, jo  
pārējās sīkbūtnes nobeidz pienskābe, ko pienā darina pien
skābes baktērijas. Pienskābe sevišķi v iegli iznīdē pūšanas 
un sārmus radītājas baktērijas. Pienskābes pārpilnība 
stipri sarūgušā pienā novājina un beidzot iznīdē arī pašas 
pienskābes baktērijas. Tāpat citas baktērijas var ciest no 
pašu darināto vielu pārpilnības. Šīs vielas dažkārt izšķī
dina baktēriju šūniņu apvalkus, baktērijas pašas sevi it kā 
sagremo. Šo procesu sauc par autolizi.

Pelējumu sēnītes nevar sadzīvot ar rauga sēnītēm, jo 
rauga sēnīšu izdalītā ogļskābes gāze nomāc un pat nobeidz 
pelējumus.

b) B a k t ē r i o f a g i  jeb ultramikrobi ir ārkārtīgi sīki 
(ap 0,02—0,03 /*) baktēriju parazīti, kas novājina un nonāvē 
baktērijas. Šādi baktēriofagi, pēc prof. Koroļeva pētīju
miem, bieži uzbrūk arī pienskābes baktērijām un novājina 
pēdējās tik stipri, ka tās vairs nevar pienu sarecināt.

Baktēriju nozīme dabā. Baktērijas dabā sastopamas visur 
un veic visdažādākos darbus. Galvenais baktēriju darbs — 
augu un dzīvnieku atlieku sadalīšana, komplicēto orga
nisko vielu — olbaltuma, cukura, cietes, tauku u. c. noār
dīšana un to pārvēršana vienkāršos savienojumos Bak
tērijas izsauc rūgšanas procesus, rada siltumu, gaismu, ražo 
dažādas krāsu, garžas un smaržvielas, skābes, alkalijas un 
daudzus citus ķīmiskus savienojumus. Dažādu vielu sada
līšanu un pāveidošanu baktērijas veic ar speciālu enzīniu 
palīdzību.

Baktēriju enzīmi. Enzīmus izstrādā baktēriju dzīvā pro
toplazma. Enzīmiem ir ārkārtīgi plašas iedarbības spējas, 
un niecīgs to daudzums var izsaukt citās vielās lielas ķ ī
miskas pārmaiņas, pie kam tie paši nepārmainās. Daži en
zīm i darbojas pat tādos atšķaidījumos, kā 1 daļa enzīma 
uz 500 miljonu daļām ūdens. Enzīmi var darboties tālāk 
arī pēc tam, kad pašas baktēriju šūnas ir nobeigušās.

Dažus enzīmus — ektoenzīmus — baktērijas atdala uz 
ārieni, kur tiem jāsagatavo uzturvielas izlietošanai bak-
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Ieriju šūniņās, kuļās darbojas atkal citi enzīmi — iekšējie 
jeb e n d o  e n z ī m i .  Pēdējie atbrīvojas tikai pēc baktē
riju nobeigšanās vai pēc šūniņu apvalku autolizes.

Katra enzīma darbība pieskaņota noteiktai vielai. O l
baltumvielas sadala un noārda dažādi proteolitiski enzīmi: 
pepsīns, chimozīns, tripsīns, erepsīns. Ogļhidrātus sadala 
invertāze, maltāze, amilāze, laktāze u. c. Taukus enzīms 
lipāze saskalda glicerīnā un tauku skābēs. Citi enzīmi iz
sauc dažādus oksidācijas procesus —  oksidāzes vai atkal 
redukcijas parādības —  reduktāzes.

Enzīmi visintensīvāk darbojas pie 35—40° C. Augstāka 
temperātūra tos viegli nobeidz. Šķidrumos, piemēram, 
pienā, enzīmi nobeidzas pie uzkarsēšanas līdz 65—80° ('. 
bet sausā veidā tie panes lielāku karstumu.

Pret dažādām ķīmiskām, dezinficējošām vielām kā clilo- 
roformu, ēteri, borskābi u. c. enzīmi ir daudz izturīgāki 
nekā pašas baktērijas un, kad pēdējās jau nobeigušās, en
zīmi vēl turpina darboties.

Baktērijas, kas izsauc cilvēku, mājkustoņu un citu dzīv
nieku organismā dažādas slimības, sauc par slimību dīg- 
iem, p a t o g e n ā m  baktērijām jeb parazītiem. Turpre
tim baktērijas, kas pārtiek no mirušu dzīvnieku vai augu 
atliekām, sauc par s a p r o f i t i e m .  Patogenās baktēri
jas atdala īpašas indīgas vielas — t o k s ī n u s ,  kas var 
iedarboties nāvējoši uz cilvēku un dzīvnieku organismiem. 
Pie labvēlīgiem apstākļiem dzīvie organismi ir spējīgi iz
strādāt attiecīgas pretvielas jeb antitoksīnus, kas var ne
itralizēt toksīnu nāvējošo ietekmi. Ja šo antitoksīnu nepie
tiek, organisms nobeidzas.

Baktēriju ievērojamās darba spējas dažādu komplicētu 
vielu noārdīšanā un pārveidošanā izskaidrojamas tā: tās 
spēj ļoti ātri vairoties; tām ir ļoti liela virsma, caur kuru 
šūniņas dzīvā protoplazma var darboties visos virzienos, uz
sūcot vajadzīgās uzturvielas un atdalot enzīirms ar ļoti p la
šām darbības spējām.

R A U G A  SĒNĪTES

Rauga sēnīšu uzbūve arī ļoti vienkārša: tās sastāv no 
\ ienas ovālas, iegarenas vai apaļas šūniņas. Rauga s ē n ī t e s  

šūna tomēr ir stipri lielāka par baktērijas šūniņu. Pēdē
jās platums (pie visai dažāda garuma) samērā reti pārsniedz 
1 /<•, bet rauga sēnītes platums sasniedz 5—6 /<• un garums 
līdz 2 /t (skat. 10. att.).
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Avī rauga sēnītes spēj ātri un vienkārši vairoties tāda 
veidā, ka katra šūniņa dod pumpuru — vasu (skat. 21. att.). 
kas pieņem normālu lielumu, veidu un k]ūst pilnīgi patstā
vīga. Jaunās rauga šūniņas stipri rūgstošā šķidrumā atda
lās no mātes šūniņām, bet 
mierīgi rūgstošā šķidrumā 
rauga sēnīšu šūniņas var 
novērot lielākās kopās, kas 
rūgšanas beigās nogulsnē
jas dibenā vai arī peld virs 
šķidruma.

Nelabvēlīgos dzīves ap- 
apstākļos īstās rauga sē
nītes var veidot arī ļoti iz
turīgas sporas (skat. 22. 
att.). pie kam vienā šū
niņā parasti rodas vairākas 
sporas.

Rauga sēnītes iedala šā
dās lielās grupās: īstās rau
ga sēnītes — Saccharomyces 
un neīstās jeb ineža rauga 
sēnītēs — Torula. Pirmās 
var dot šūniņu kopas (skat. 20. att.), bet torulas to nevar 
un tāpēc sastopamas pa vienai, reti pa divām vai vairākām 
kopā. Pienā biežāk sastopamas torulas.

0 
i

i
V  VI

)

%

20. att. Pienskābes baktēr i ju  un 
rauga sēnīšu lie lum a samērs. 

(Bartlie l).

21. a t t .  R a u g a  s e u i š u  v a i r o š a n a s
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ī s t i e  r a u g i  — Saccharomyces (skat. 23. att.) izsauc 
parasto alkoholisko rūgšanu. Tos lieto alus, vīna, spirta u: c. 
alkoholisko dzērienu pagatavošanai, maizes mīklas ierau- 
dzēšanai u. c. vajadzībām.

Neīstie jeb  m e ž a  r a u g i  —
Torula (skat. 24. att.) parasti ir 
apaļas un mazākas nekā īstā rauga 
šūnas. Tās bieži sastopamas pienā 
un piena produktos. Torulas spēj 22. att. Rauga sēnīšu 
sadalīt piena cukuru, ko baccharo- sporas,
myces nespēj. Torulas lielā mērā
var bojāt pienu, sviestu un citus piena produktus, darināt 
gāzes, krāsvielas (sarkanu, dzeltenu, melnu), rūgtas un ci
tas vielas.

!
c

r ;

V.

*  \ ‘

23. att. Īstā rauga seEītes. 24. att. Neīstā rauga sēnītēs.

Rauga sēnītēm vairāk piemērota ir barība ar skābu 
reakciju, kad pH ap 5,8. Tādēļ lielākos daudzumos tās sa
stopamas uz biezpiena, skābpiena sieriņiem, skāba krējuma 
un sviesta. Pacieš skābumu līdz pH 4.0. Rauga sēnītes ir 
ļoti kaitīgas sviestā, kur tās šķeļ taukus un izsauc citas ne
vēlamas pārmaiņas. Sevišķi labi tās attīstās sviestā, kas pa
gatavots no stiprāk skābēta krējuma un nepietiekami iz
skalots.

Dažām rauga sēnīšu pasugām piemīt derīga nozīme da
žādu alkoholisku piena dzērienu (kefīra un kumisa) paga
tavošanā, arī sierniecībā, piem., Mvcoderma casei.
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PELĒJUMU SENITES

Pelējumu sēnītes sastāv 110 tievām, garām stigām — hi- 
fām. To šūniņas dalās un aug arvien tālāk, radot veselu 
stīgu kopojumu, ko sauc par micēliju jeb sēņotni. M icēlija 
stīdziņas aug un izplatās uz visām pusēm un pēc laika pār
klāj visu barotni. Kad micēlijs uz kādas cietas barības v ie 
las (piem., maizes, biezpiena, sviesta, siera) jau krietni iz
audzis, tad pelējuma sēnītes var saskatīt bez mikroskopa 
kā baltas pūkas vai arī kā dažādi nokrāsotus — zaļus, brū
nus, melnus — lielākus vai mazākus plankumiņus.

Pelējuma sēnītes ir gaismīļi. Tās izplatās pa barības pa
klāja virsmu vai arī tā spraugās, kur piekļūst gaiss. Tām 
noderīgāka barība ar skābu reakciju. Pacieš skābumu līdz 
pH 1,5. Pelējuma sēnītes spēj iznīcināt skābes. Neitralizē
jo t un sadalot skābos produktos atrodošās skābes, pelējuma 
sēnītes dod iespēju vairoties tin darboties citām sikbīitnēm. 
sevišķi pūšanas baktērijām.

Pelējuma sēnītes vairojas 
ar sporām, konidijām vai oi 
dijām. Pretēji baktērijām un. f\ 
raugu sēnītēm sporas te neai ^  
tīstās šūniņā, bet vairojas u<' 
īpašiem sporu nesējiem jeb 
sporangijiem. V ienīgi piena 
pelējums neattīsta sporangi- \ 
jus. Sporas parasti ir apaļas •~j S-j 
vai drusku iegarenas. Ja spo- > 
ras nonāk labvēlīgos apstāk- 'Ķ 
ļos, tās uzdīgst un rada jau
nas sēnītes — hifas un to
kop as — micēliju. Dažadu 25. att. Piena pelējums,
pelējumu sēnīšu micēlija iz
skats ir apmēram vienāds, bet atšķirības ir sporu ne
sējiem.

Piena pelējums — Oidium  ladis — vairojas ļoti vien
kārši. Kad micēlijs jau pietiekami izaudzis, stīgu gali ar 
šķērssieniņām pārdalās mazākos gabaliņos — atsevišķās šū
niņās jeb oidijās. Tās pieņem ieapaļu veidu un vairojas 
tālāk (skat. 25. att.).

No katras oidijas labvēlīgos apstākļos attīstās jauna pe
lējuma sēnīte, kas dod micēliju un arī jaunas oidijas. Tādā 
kārtā piena pelējuma vairošanās norit ļoti vienkārši un 
ātri.
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Piena pelējum s sastopams uz visiem, skābiem piena pro
duktiem (biezpiena, skāba krējuma, biezpiena sieriņiem) 
vispirms baltu pūku veidā, vēlāk kā iedzeltens, krunkains, 
samtam līdzīgs pārklājs. Enerģiski sadala kazeīnu, šķīdina 
to un pārvērš vienkāršākos savienojumos. Skalda arī piena 
cukuru un pa daļai pārvērš to spirtā un ogļskābē. Tāpat 
šķeļ piena taukus, kas sākumā pieņem riekstiem līdzīgu  
garžu, bet vēlāk sūri sīvu garžu un asu, vecu smaku. Tādēļ 
tā klātbūtne sviestā ir ļoti nevēlama.

Piena pelējums neitrālizē pienskābi un šķīdina kazeīnu, 
tādēļ tam liela nozīme m ī k s t o  sieru nogatavināšanā. V a i
rojoties uz biezpiena sieriņu virsmas, tas dod pēdējiem  
īpatnēju smaržu un garžu.

Dažas šī pelējuma pasugas izsauc uz sieru virsmas 
sarkani dzeltenus plankumus, citas dod sviestam asu 
smaku.

Uz pienotavu griestiem un sienām bieži novērojama  
melnu plankumu veidā sēnīte Cladosporium. Šīs sēnītes 
brīvie stīgu gali atdala īsas šūniņas, kas dod vairākas va
sas —  konīdijas. Šīs konīdijas viegli atdalās, uzdīgst un dod 
jaunas pelējum a sēnītes. K6nīdijas nokrāsotas dažādi: b rū 
nas, melnas, tumši zaļas, tādēļ arī šo pelējum u plankumiem  
parasti ir tumša krāsa.

Šī pelējum a pasuga —  Cladosporium butyri -  pazīstama 
kā enerģiska sviesta tauku skaldītāja, un tāpēc tā ļoti kai
tīga sviestniecībā. Tā viegli ieperinās un labi aug uz tau
kaina koka, piem., slikti tīrītās sviesta kuļmucās, koka k rē 
jum a tovefos, uz sienām aiz kuļmucām un krējum a skābē- 
tājiein, tāpat uz griestiem un arī sieru pagrabos. Sasto
pama arī uz sviesta virsmas brūni zaļu plankumiņu veidā. 
Kopā ar Oidium  dod sviestam pretīgu, vecu smaku.

Liela nozīme piensaimniecībā ir pelējum a sēnīšu gru 
pai Penicillium. Šīs sēnītes dabā ļoti izplatītas un sastopa
mas visur, uz visiem lopbarības līdzekļiem, siena, salmiem, 
pelavām. To sporas izplatītas kūts gaisā, uz sienām, gries
tiem un citur. Pazīstamas ar nosaukumu otiņu sēnītes. Tās 
var labi novērot uz sapelējušas maizes un augļiem. To mi- 
cēliji dod īpašas uz augšu ejošas stīdziņas —  sporu jeb  
konīdiju  nesējas. Šo stīgu gali sazarojas, uz tiem izaug 
vairākas galotnītes —  sterigmas, kas atdala apaļas konīdi
jas —  sporas. Gaisa kustības iznēsā sporas uz visām pusēm. 
Uz piemērotas barības pak lā ja  nokļuvušās sporas uzdīgst 
un dod jaunus sēnīšu micēlijus.
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Micēliju stīgas parasti baltas, bet konīdiju nesēji un pa
šas konīdijas var būt nokrāsotas dažādās krāsās, piemēram, 
brūni zaļas, zili zaļas, zaļas, pelēki zaļas, tumšas un baltas.

Parastais zaļais pelējums — Pénicillium glaucum — (sk. 
26. att.) dabā ļoti izplatīts. Tā konīdijas ir tumši zaļas, vē
lāk arī tumši pelēkas. Šī pelējuma sēnīte stipri kaitīga 
sviestam, ko tā enerģiski sadala, skalda taukus, īpaši kopā 
ar eitiem pelējumiem ( Oidium, Cl&dosporium) dod sviestam 
pelējuša resp. veca koka garžu, bet vēlāk sūrganu garžu 
un asu, vecu smaku. Sieriem šie pelējumi piešķir īpatu 
puvuma smaku. Arī slikti tīrītām un maz vēdinātām pie
notavu telpām dod nepatīkamu puvuma-pelējuma smaku, 
bet, sadalot tauku atliekas, arī sīvu, vecu sviesta smaku.

Vairākām šīs grupas sēnītēm, t. s. d i ž t: i 1 t ī g ā m sē
nītēm, ir ievērojama nozīme sierniecībā, jo  tās dod dau
dzām m ī k s t o  sieru šķirnēm pie nogatavināšanās īpatnēju 
smaržu un garžu. Šīs sēnītes lietošanai dabūjamas tīr- 
kultūrās. Rokforas, stiltonas un gorgonzolas sieru izgata
vošanai lieto Penicillum roqueforti (skat. 27. att.) sēnīšu tīr- 
kultūras. To konidijas ir zilgani zaļas. Tās aug minēto 
sieru masā, ja  vien tām piekļūst gaiss. Lai gaisu pievadītu, 
siera masu izbaksta tievām, garām adatām. Pie citām mīksto 
sieru šķirnēm — kamamberas, brī, neišateles u. c. lieto 
Penicillum camemberii un Penicillium candidum, ko bieži 
sauc arī par Penic. album tīrkultūras (skat. 28. un 29. att.). 
Kamambera sēnīšu konīdijas sākumā ir baltas, vēlāk z il
ganas vai arī pelēkas, bet Penic. candidum konīdijas ir un

26. att. Zaļais pelejuins. 27. att. Rokforas siera 
pelējums.
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paliek ballas. šis abas sēnītes dod sieram patīkamu, šam
pinjoniem līdzīgu garžu un smaržu.

Sviest niecība visas šīs pelējuma sēnītes ir ļoti kaitīgas, 
tādēļ sviestnīcās nav ieteicams nodarboties ar mīksto sieru 
izgatavošanu.

28. att. K i imumberu sēnī ios  nt (. K.uji iai i ihoia scuītes
micē l i j s .  sporu uzdīgšana.

Paiasta jnaizes pelējuma sēnītes M ucor (sk. 30. att.) mi- 
eēiija stigas ir tievas, pīikveidigas. No micēlija stāvus pa
ceļas īpašas stTd/.ii.ias — sporangijn nesējas ar mazām mel

nām galviņām — sporaugi j iem. kas pil
dītas sporuiii. Kad sporangijs nogatavo
jies, tas pārplīst un izkaisa savas sīkās, 
neskaitāmās sporas, no kuļ'ānv attīstās 
atkal jaunas pelējuma sēnītes. Kopā ar 
citām šī sēnīte dod sviestam sūrgani sī
vu smaku un garžu.

Pelējuma sēnītes labāk vairojas 
m i t r ā s  un tumšās vietās, kur nepie
kļūst svaigs gaiss un gaisma. Vairojas 
samērā z e 111ā s temperatūrās. Tempe
ratūras min. ap 3° C. opt. ap 20—25° C 
un maks. ap 30—33° C.

Lai pelējumu sēnītes neieviestos pie
notavu telpās, šo telpu griesti un sie- 

30 att. Pelējum a nas bieži jākrāso ar svaigu kaļķa pienu, 
Mucor sēnīte. piejaucot tam formalīnu, chlorkaļķi vai
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vaļa vitriolu, telpas vienmer jatur tīras, sausas un labi 
jāvēdina.

Raugu un pelējumu sporas daudz vieglāk nobeigt kar
sējot kā baktēriju sporas. Parasti tās nobeidzas jau pie 
70° C.

SĪKBUTĶi; IEKĻŪŠANA PIENA

Normālos apstākļos veseli piena dziedzeri atdala sterilu 
pienu. No asinīm sīkbūtnes var iekļūt pienā caur dzie
dzeru audiem tikai tādā gadījumā, ja  dziedzeru audi iekai
suši un ievainoti. No ārienes sīkbūtnes iespiežas pupa 
kanālītī, un no šejienes tās var pārvietoties piena krātuvē, 
kur iekļūst pirmajās piena daļās, kas no dziedzeru audiem 
satek piena krātuvē. Sīkbūtņu iekļūšanu pupa kanālītī at
vieglo tas, ka pēc slaukšanas pupa galā parasti paliek pienri 
pilītes, kas netiek noslaucītas un kurās tad sīkbūtnes ātri 
vairojas. Lai gan pupa kanālīti noslēdz stingrs muskulis, 
kas neļauj pienam iztecēt un kavē arī baktēriju iekļūšanu 
piena krātuvē, tomēr dažas sīkas baktērijas, īpaši tesmens 
kokki, cauri slēdzējinuskuļa krokām var iespiesties ari 
piena krātuvē un sākt tur vairoties. Lielākās baktērijas, 
tāpat raugu un pelējumu sēnītes nevar izspiesties cauri 
muskuļa krokām un nevar iekļūt piena krātuvē, ja  vien 
muskulis nav ievainots un darbojas normāli.

Slaukšanu sākot, lielāko daļu tesmens kokku izskalo pir
mās piena strūklas. Šī iemesla dēļ pašas pirmās piena 
strūklas parasti ir sevišķi bagātas baktērijām, turpretim 
slaukšanas beigās iegūtais piens satur ļoti maz baktēriju. 
Pēc vairākiem mēģinājumiem pirmajās piena daļās atrasts 
110 50—750 tūkstošu baktēriju 1 cm3, bet beidzamajās dn 
jās tikai 20—600 baktēriju 1 cm3 izslauktā piena.

Vislielākā daudzumā un pie tam arī visdažādākā sa
stāvā sīkbūtnes iekļūst pienā kā slaukšanas laikā, tā arī 
vēlāk, pienu apkopjot un uzglabājot. Slaukšanas laikā sīk
būtnes iekļūst pienā kopā ar putekļiem no kūts gaisa, no 
govs ķermeņa, sāniem, astes, tesmens un pupiem, ja  šīs ķer
meņa daļas pirms slaukšanas nav rūpīgi tīrītas; no slau
cēju rokām un darba drēbēm, ja  vien rokas pirms slauk
šanas nav krietni ar ziepēm mazgātas; ar sīkām lopbarības, 
mēslu un pakaišu daļiņām, kas pienā iekļūst no gaisa un 
govs ķermeņa, tāpat ar mušām un govs spalvām, kas pie 
neuzmanīgas un netīrīgas slaukšanas var iekļūt pienā.
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Slkbūtnes lielos daudzumos var atrasties slaucenēs, arī 
piena toverīšos un kannās, kuļ’ās pienu salej pēc izslaukša
nas, ja  vien šie trauki iepriekš nav ļoti rūpīgi ar karstu 
sodas šķīdumu tīrīti un skaloti ar verdošu ūdeni, kā  to rāda 
tālāk minētais piemērs:

Slaucenes tīrīšanas veida ietekme uz sīkbūtņu daudzumu 
1 cms piena:

A r aukstu ūdeni rūpīgi izska lo ta ........................... 10.000.000
„ .. „ i z b e r z t a ........................... 4.000.000

A r  karstu sodas šķīdumu labi izberzta un tad:
a) ar aukstu ūdeni izska lo ta ................................  40.000
b) ar verdošu ūdeni iz sk a lo ta ...........................  4.000

Sīkbūtņu daudzumu pienā stipri ietekmē kā kūts, tā arī 
slaucamo govju  tīrība.

Netīrās, tumšās un nepietiekami vēdinātās kūtīs gaiss 
piesātināts putekļiem, kas rodas, pasniedzot barību, izmē
tājot pakaišus, līdzinot mēslus u. č. No gaisa putekļi ar 
lielu sīkbūtņu daudzumu krīt uz lopu ķermeņa un pielīp  
to spalvai. Slaukšanas laikā tie krīt arī tieši slaucenē. N e 
tīrās kūtīs nav iespējams turēt govis tīras. Vēl lielāks ļau 
nums ir bieži novērojamais pakaišu trūkums, jo  tad lopu 
guļas vietas ir slapjas un govis notriepj sānus, asti un tes
meni šķidriem mēsliem. Katra neliela mēslu daļiņa satur 
daudz miljonus baktēriju. Kad mēsli uz govs ķermeņa ap
žūst, tie drūp, sīkās daļiņās viegli atdalās no govs sāniem 
un tesmens un krīt pienā. Tādēļ ar putekļiem un no govs 
ķermeņa krītošām mēslu daļiņām pienā var iekļūt ārkārtīgi 
liels sīkbūtņu daudzums.

Pēc vairākkārtīgi izdarītiem pētījumiem atrasts:

1 g z e m e s .......................  1— 50 milj. sīkbūtņu
i „ s i e n a ........................ 7—  18
1 „ s a l m u ........................ 10—  400
1 „ zaļbarības . . . .  2—  200
1 „ mēslu ................... 900— 1200 „
1 cm3 netīra ūdens . . . 3— 15 „
1 „ skāba piena . . . 1500— 2800 „

Tādēļ visos piena iegūšanas darbos vienmēr jāievēro  
vislielākā tīrība. Arvien jārūpējas par tīrību un tīru gaisu 
kūtīs, par tīriem piena traukiem un arī par slaucamo govju  
rūpīgu tīrīšanu.

T īra  piena iegūšanai piemērotākās ir seklās kūtis ar lie
liem logiem un labu vēdināšanu. Kāts sienas un griesti bieži 
jākaļķo ar svaigu kaļķa pienu. Lopu guļas vietas labi jā -
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kaisa ar sausu, plucinātu kūdru un jāpārklāj sausiem sal
miem, lai tās būtu sausas un tīras. Mēslu renes un vircas 
notekas vienmēr turamas labā kārtībā. Divas stundas pirms 
slaukšanas govīm nedrīkst pasniegt barību, pakaisīt vai 
līdzināt mēslus, lai nesaceltu putekļus, kas slaukšanas laikā 
kritīs pienā.

-f..-.«.■ - -■ ■jr;

51. att. Kārtīgi tīrīta govs.

Govis katru dienu rūpīgi jātīra ar piemērotām sukām, 
lai govis vienmēr būtu tīras un glītas (skat. 31. att.). Sevišķa 
vērība jāpiegriež kārtīgai tesmens kopšanai un tīrīšanai. 
Jātīra arī govs aste.

Gadījumos, ja  tesmens notašķīts mēsliem, tas jānom azgā  
ar remdenu ūdeni un tūliņ sausi jānoslauka ar tīru lupatu.

Ja tesmens pietiekami tīrs. tad pirms slauk
šanas to tikai noberž ar tīru, mitru lupatu, 
samērcētu 0,6% cldorkaļķa šķīdumā un pēc 
tam izgrieztu. Pupus un to apkārtni der no
ziest ar vazelīnu vai speciālu dezinficētāju 
ziedi, lai nerastos pupu sasprēgājumi. Govs 
aste jāatsien pie pakaļkājas ar piemēroto 
gumijas saiti (skat. 32. att.), lai govs neva
rētu slaukšanas laikā cilāt un vicināt asti.

Jārūpējas arī par slaucēju roku un drēb
ju  tīrību. Uz netīrām rokām dažos gadīju
mos atrasts ap 45 miljoni sīkbūtņu. Tāpēc 

rokas pirms slaukšanas krietni jānomazgā siltā ūdenī ar 
nesmaržīgām ziepēm. Visas ādas krunkas un pirkstu gali 
jānoberž ar roku suku. Slaucējām nedrīkst tafu gaļi, asi

52. att. Astes 
saite.
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nagi. A r netīram drēbēm piena var ienest ne tikai ļoti 
daudz baktēriju, bet dažkārt arī slimību dīgļus. Slimus vai 
slimībās aizdomīgus cilvēkus nedrīkst laist pie goArju  
slaukšanas.

Katram slaucējam pirms slaukšanas jāapvelk  tīrs ķite
lis vai jāap liek  tīrs, gaļ’š priekšauts. Pēdējos nedrīkst lie
tot citos darbos, un tie bieži jām azgā un jādezinficē.

L ie la  vērība jāpiegriež arī piena traukiem —  slaucenēm, 
spaiņiem, piena kannām un toverīšiem. Tiem visiem jābūt 
ļoti labi alvota skārda vai aluminija. Trauki nedrīkst būt 
sarūsējuši, ieliekti, ar asiem stūļiem vai dziļām rievām, kur 
uzkrājas netīrumi un savairojais sīkbūtnes. Pēc lietošanas

trauki rūpīgi jātīra  ar karstu 
sodas vai sārma ūdeni un su
kām, pēc tam jāizskalo ar tī
ru, karstu ūdeni un beidzot jā 
izplaucē ar verdošu ūdeni vai 
jādezinficē ar karstu tvaiku. 
Tad tie jāapgāž slīpi uz koka  
režģiem, lai ātri izžūst un vē
dinās. Pirms lietošanas tie 
jāizskalo ar tīru, verdošu  
ūdeni vai 0,8% chlorkaļķa  
šķīduma.

Piensaimniecībā nevajag 
lietot koka traukus, jo  ios 
grūti tīrīt un dezinficēt. K o
ka porās iesūcas piena atlie

kas, kuļās vairojas sīkbūtnes, bet tur tās ļoti grūti iznīci
nāt, jo  tām nevar piekļūt ar karstu sārmu un sukām. Kur 
lieto koka slaucenes un piena spaiņus, tur pienam rodas da
žādas vainas un kaites. Slaucenēm jābūt ar aizsarga segu, 
kas pasarga pienu no putekļiem un citiem netīrumiem (skat. 
33. att.). Pie katras slaucenes jābūt arī nelielam trauciņam 
pirmo piena strūklu ieslaukšanai, jo  tās satur daudz bak
tēriju.

Vasaras laikā piens ļoti jāsarga no mušām, jo  uz v ie 
nas mušas atrasts līdz 300 m ilj. sīkbūtņu. Mušas pienā var 
ienest arī patogenas baktērijas jeb  slimību dīgļus. Pēc iz
slaukšanas piens tūliņ jāiznes no kūts īpašā telpā ar tīru 
gaisu, kur pienu pienācīgi apkopj: filtrē, dzesē, uzglabā 
aukstumā vai pārstrādā.

Pienu nedrīkst turēt kūtī, jo  tas pievelk un saista kūts 
gāzes, kas bo jā  garžu un smaržu. Bez tam no netīrā kūis

ntt. H ig iēn iska slaucene.
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gaisa pienā iekļūst daudz kaitīgo meslu baktēriju , kas ar- 
vien atrodas kūts gaisā.

Saimniecībās, kur slaukšanu izdara rūpīgi un tīros ap
stākļos, piens nesatur sevišķi daudz baktēriju , ir labs un 
izturīgs.

Ļoti daudzas saimniecības iegūtais piens ir stipri ne
tīrs (skat. 34. att.). Tur atrodamas ļoti lielā skaitā dažā
das sīkbūtnes, bieži vien 10—20 milj. 1 cm3. Tāds piens ļoti 
ā tri bojājas, ir neizturīgs.

lād u  pienu arī grūti pasterizēt un sterilizēt.

->4. u t t .  B a k t ē r i j u  s k a i t s  t ī r a  un  n e t ī r a  p ie n a

Dažādu piena infekcijas avotu nozīmi slaukšanas laikā 
ļoti tīrīgos un netīros apstākļos paskaidro tālāk minētie, 
izmēģinājumos iegūtie vidējie skaitļi.

Baktēriju skaits i  cm3 piena

Infekcijas avots Ļoti tīrīgos 
apstākļos

i Stipri netīros 
apstākļos

1. Govs t e s m e n i s .................... 1()0 1 100 000
2. Govs ķ e r m e n is .................... 50 i 20 000
3. Kūts g a i s s ............................... 1 10
4. Slaucēja r o k a s .................... 1 ! 1000
■5. S laucen e.................................... 1 10 000
6. Slaucamā mašīna . . . . 1 000 1 000 000
7. Piena k ā s t u v e .................... 1 100 000
8. Piena k a n n a ......................... 10 1 000 000
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B aktērija  skaits pienā mainās arī pa gada laikiem. Ap
rīlī, m aijā tas stipri pieaug, bet oktobrī, novembrī atkal sa
mazinās. Ziemā tas ir apmēram 3,5 reizes mazāks kā vasarā.

No bakterioloģiski netīra  piena nav iespējams izgatavoi 
labus, veselīgus un izturīgus piena produktus. Tādēļ bak- 
tērioloģiski tīra  piena iegūšanai arvien piegriežama vislie
lākā vērība.

SIKBCTiSfU DARBĪBA p ie n a

Pieua noderību dažādiem izlietošanas veidiem nenoteic 
sīkbūtņu daudzums pienā, bet piena mikrofloras sastāvs, 
t. i.. kādu grupu baktērijas iekļuvušas pienā un paspēju
šas tu r savairoties lielākā daudzumā. Dažādu grupu sīk- 
būtnes ir spējīgas rad īt pienā dažādas pārm aiņas uzglabā
šanas, pārvadāšanas un pārstrādāšanas laikā. Valdošā ak 
tīvā piena m ikroflora lielā mērā var ietekmēt izgatavoto 
produktu īpašības, labumu un izturību.

Svarīgākās no pienā sastopamo aktīvo bak tēriju  g ru 
pām jāapskata atsevišķi, ņemot vērā it īpaši to bioloģiskās 
īpašības un iedarbības sekas pienā.

1. Pienskābes baktērijas
Šīs baktērijas atrodamas katrā  pienā. Ar saviem enzī- 

miem tās sadala piena cukuru, pārvēršot to pienskābē, kas 
savukārt izsauc parasto piena saskābšanu un sarecēšanu.

No piena cukura tās var darināt nevien pienskābi, bet 
nelielos (ne vairāk  par 10%) daudzumos arī citas skābes uu 
dažus sāņproduktus. Gāzes tās nedarina nemaz vai tikai 
niecīgos daudzumos.

Pienskābes baktērijas ir nekustīgas un neveido sporas.
Pēc morfoloģiskām un bioloģiskām īpašībām tās iedala 

divās apakšgrupās: pienskābes streptokokki un garstabiņi.
Pienskābes streptokokki (Sireptococcus lactis) ir īstās 

pienskābes baktērijas. Lielākā vairum ā tās sastopamas kāts 
gaisā, pakaišos, ūdenī un lopbarības līdzekļos, a rī uz ku l
tūraugiem un pļavu zāles. Lielos daudzumos atrodamas 
piena traukos: slaucenēs un transportkannās.

Pie slaukšanas tās arvien iekļūst pienā, kur labvēlīgās 
tem peratūrās (20—30° C) ā tri vairojas un viegli uzvar citas 
baktērijas tādēļ, ka spēj enerģiski darināt pienskābi, kas 
pakāpeniski nomāc citas sīkbūfnes, Normālos apstākļos un
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izdevīgā tem peratūrā šīs baktērijas jau  dažas stundas pēc 
slaukšanas ir ap 90—98% no bak tēriju  kopskaita pienā.

Pienskābes strepiokkoku apakšgrupā novērotas daudzas 
pasugas jeb  rases, kufām  ir diezgan lielas dažādības biolo
ģiskās īpašībās.

Šo bak tēriju  veids var diezgan stipri mainīties a tkarībā 
no ārējiem  apstākļiem. Bieži tās sastopamas pa divi kopā 
k ā  diplokokki vai arī kā īsas ķēdītes (skat. 35. att.), iurpre- 
tim dažas pasugas aug' gaļ-ās važās kā tipiski streptokokki.

Optim ālā tem peratūra starp 20 un 30° C, tomēr dažas 
pasugas labi skābē pienu arī pie 15° C. Minimālā temperā- 
tū ra  ap 10° C. bet maksimālā ap 45° C. Karsējot tās ā tri no
beidzas: pie 60—63° C 30 minūtēs, pie 70° C 10 minūtēs un 
pie 75—80° C dažās sekundēs. Gaisa skābeklis tiem nav 
vajadzīgs. Tie ir fakultātīv i anaerobi. Tāpēc piena un k rē
jum a skābēšana labāk norit dziļākos traukos, kur mazāk

§aisa. Katalāzi neatdala. Metilenzilumu enerģiski reduce. 
kaldot piena cukuru, rada gandrīz vienīgi pienskābi, bet 

dažas pasugas a rī ogļskābi un aromatvielas. Skābes dau
dzums, kādu šīs baktērijas spēj pienā darināt, ir  dažāds, 
sākot no 0,5 līdz 1,0%, vidēji ap 0,7 līdz 0,8%. Pacieš skā
bumu līdz pH 4,0

Dažām šo baktēriju pasugām kā, piemēram, Strepto-  
coccus cremoris ir galvenā loma krējuma skābēšanā. Tās 
ir laba krējum a ierauga galvenās darbinieces. Aug ga
rākās važās (skat. 36. att.). Apmierinoši skābē vēl pie 
15° C, bet labāk pie 18—25° C. Minimālā tem peratūra ap



JO"C. maksimālā ap 55° C, nobeidzas pie 65—70° C. A ttīsta 
līdz 0,7% pienskābes. Skābētam pienam ir maiga, patīkama 
garža.

Ar Strepfococcus cremoris labi sadarbojas a r o m a t a  
baktērijas, kas skābā pienā, krējum ā un sviestā rada īpat
nēju patīkam u aromatu. A rom atbaktērijas am erikāņu bak
teriologi (Ilammers u. c.) sauc par Str. citrovorus un Str. 
paracitrovorus. dāņu bakteriologi (Orla-Jensens, Knudsens 
u. c.) par Betacoccus cremoris. Dabā tās visvairāk sastopa
mas uz zaļiem augiem un sakņaugiem. Pastāvīgi atrodas 
arī parastos apstākļos iegūtā pienā, bet ļoti maz to tīrīgos 
apstākļos iegūtā pienā. Vairojas un darbojas vislabāk sim
biozē ar Str. cremoris, kas darina pienskābi. Optimālā aug
šanas tem peratūra ap 25° C, bet aromatvielas labāk darina 
zemākās tem peratūrās (13—18° C). Tās saskalda pienā at
rodošos citronskābi vai citronskābes sālis un darina ace- 
toīnu, diacetīlu u. c. aromatvielas, kas skābam pienam, k rē 
jumam, a rī skābēta k rējum a sviestam dod labu, p a tī
kamu aromatu, pie kam vajadzīgi tikai niecīgi daudzumi 
diacetīla (daži mg/kg). Vairāk acetoīna un diacetīla rodas 
gaisa klātbūtnē un jau  ieskābušā pienā, kad pH tanī jau 
ap 5,0—4,6. K rējum ā acetoīns un diacetīls labi darinās, kad 
pie 16—18° C ieskābē krējum u ar labu ieraugu, ļau j skābt 
līdz 50—55° T un tad  to nodzesē līdz 10—12° C. Aromata 
baktērijas nelielos daudzumos darina arī ogļskābi (COL>), 
tādēļ labi sarūdzis piens patīkam i atspirdzina.

Dažām Str. lactis pasugām, kultivējot tās ne visai piemē
rotos apstākļos, īpaši zemās tem perātūrās (10—15° C), ro
das biezāks apvalks, kupa v irskārta stipri uzbriest, kļūst 
gļotaina un padara skābstošo pienu staipekļainu. Ir pazīs
tamas dažas pienskābes baktēriju pasugas, piem., Str. hol- 
landicus, Str. tette, Bact. lactis longi u. c., kas var padarīt 
pienu stipri gļotainu. Tādu gļotainu pienu labprāt patērē 
Skandinavijas valstīs.

Streptococcus ihermophiius  labāk vairojas pie 38—40° ( . 
iztur līdz 80° C, tādēļ bieži sastopams ilgpasterizētā pienā. 
Darbojas līdzi jogurtā.

Pienskābes gaļ'stabiņi (Thermobncleriurn lactis) jeb lak- 
tobaciļi ir gafi un slaidi stabiņi (sk. 37. att.). Atrodami tādu 
cilvēku kuņģī un zarnās, kas barojas lielāko tiesu ar pienu. 
Atrodami a rī labā skābbarībā, dažādos skābpiena dzērie
nos un cietos sieros. Arī pienā tie vienmēr sastopami, 
lai gan mazākos daudzumos kā streptokokki. To attīstībai
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vajadzīga augstāka temperātūr.a, ap 40—48" C, vislabāk ap 
45° C. Šādā tem peratūrā tie pienā ātri vairojas un, enerģiski 
darinot pienskābi, viegli nomāc citas baktērijas. Pacieš skā
bumu līdz pH 3,0.

Gaisa klātbūtni necieš. Pienu sarecinot, gāzes nerada. 
G a;stabiņu pienskābes baktērijas ir spēcīgas skābes ražo
tājas, jo spēj darināt pienā 1—2% un pat līdz 3% pienskā
bes. Ar šādu skābes daudzumu tās viegli nomāc pārējās

37. att. Ementūles sieru baktērijas. 58. att. Pienskābes gdfstabiņi.

sīkbūtnes, īpaši pūšanas baktērijas, kam tāds skābes sa
turs pienā ir nāvīgs. Tāpēc šādu bak tēriju  saskābēts piens 
ilgi pasargāts no pūšanas. Ar šādu skābpienu uzņemtie 
laktobaciļi a rī kuņģī un zarnās nomāc un iznīdē pūšanas 
baktērijas. No tām saskābis piens dod ļoti vienmērīgu, 
stingru recekli. Sūkalas atdalās, tikai skābējot augstās tem
peratūrās, pāri 50” C. Vairākas gafstabiņu pienskābes bak
tērijas spēj sadalīt un šķīdināt kazeīnu, pie kam dažas spē j 
to saskaldīt līdz aminoskābēm.

Dažas no šīs apakšgrupas baktērijām  lielākā daudzumā 
sastopamas cietos sieros un darbojas līdzi sieru nogatavinā- 
šanā, piem., Bact. casei. Spēj šķīdināt parakazeīnu. Ilgākā 
laikā rada sieros tādas vielu pārmaiņas, kas iznākumā pie
šķir gataviem sieriem īpatnēju garžu un smaržu.

Var darboties samērā zemās temperatūrās, kaut gan lēni. 
Veido važas, kas sastādās no īsākiem vai garākiem  stabi
ņiem.

Citas šai apakšgrupai piederošas baktērijas nevar d a r
boties zemās tem perātūrās (zem 22° C). Tās sastopamas a t
sevišķu garu, slaidu stabiņu veidā (skat. 38. att.).

t
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Svarīga Joma ir Thennobaclerium heioelicum  resp. Bact„ 
rasei epsilon vērtīgo ementāles sieru nogatavināšanā. Tās 
var skaldīt parakazeīnu līdz aminoskābēm un pat līdz amo
n ija  bāzēm. D arbojas līdzi arī citu augsti atsildāmu sieru 
nogatavināšanā. jo  iztur līdz 75° C.

Dažas gaļ'stabiņu pienskābes baktērijas, piemēram, Ther- 
mobact. bulgaricum  un Thermobact. Jugurt  ir noderīgas da
žādu skābpiena dzēlienu (macuna. jogurta, kefīra u. c.) pa
gatavošanai. Šīs baktērijas ir  noteikti siltmīļi un vislabāk 
darbojas pie 45° C. Zemākās tem peratūrās virsroku skāb
stošā pienā ņem pienskābes streptokokki (skat. 39. un 
40. att.).

att. Jogurts --- pārsvara 40. att. Jogurts — piirsvai'īi
gafsiabiņi. streptokokki.

ļ'hevtnobacl. ntidophiluni — aoidofilais gapstabiņš reti 
sastopams piena produktos, bet parasti mājo cilvēku un da
žādu dzīvnieku kuņģī un it īpaši zarnās. To tīrkultūr-as 
iegūst no izkārnījumiem. Opt. tem peratūra 38° C. Pienu 
labi skābē pie 40n C. To tirku ltūras lieto acidofilā skāb
piena, acidofilās pastas u. e. preparātu izgatavošanai. Ļoti 
labi nomāc pūšanas baktērijas.

2. Pienskābes mikrokokki
Pienskābes m ikrokokki (Microc. laetis aeidi). ko sauc arī 

par laktokokkiem, sastopami gandrīz katrā pienā, jo p a 
rasti tie atrodas jau  pupa kanāli un piena krātuvē, tādēļ 
slaukšanas laikā tos izskalo no turienes līdz ar pienu, l a -  
pēc tos mēdz saukt arī par tesmeus kokkiein (skat. 41. att.).
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Tikko izslauktā pienā to skaits ir ap 95% no bak tēriju  kop
skaita. Sevišķi daudz to mēdz būt ganību pienā. Optimālā 
tem perālūra 36—38“ C, bet var darboties arī daudz zemā
kās tem peratūrās, pat zem 10° C. Diezgan izturīgi pret 
augstu tem peratūru, tādēļ bieži atrodami arī pasterizētā 
pienā.

Tesmens kokki spēj skaldīt piena cukuru un darināt ne
lielus daudzumus pienskābes (līdz 0,3%), kufu  nepietiek 
piena sarecināšanai. Tie spēj sareoināt kazeīnu ar cliimo- 
zīnam līdzīgu enzī- 
mu — chimāzi un 
šķīdināt to ar pro- 
teolītisku enzīmu 
tripsīnu. Darinol 
pienā skābi un chi- 
māzi, tie izsauc 
kombinēto (skābes- 
chimāzes) rūgšanu, 
sarecinot pienu pie 
zema skābumgrada.
Zemās tem peratūrās 
(zem 10° C) uzgla
bātā pienā šie kokki 
darina vairāk trip- 
sīna, kas šķīdina 
resp. peptonizē k a 
zeīnu un piešķir 
pienam rūgtu garžu.

Šos kokkus sauc 
arī par acido-pro-
teolītiskiem kokkiem. un tiem ir zināma nozīme siernieeībā. 
Bieži tie padara sieru rūgtu.

Laktokokkiem radniecīgas dažas kokku pasugas var iz
saukt tesmens iekaisumus.

*  *  '

%  . I '4   ̂ *

41. att. Pienskābes mikrokokki.

3. Zarnu-meslu jeb  koli-aerogenes baktērijas.
Šīs grupas baktērijas mēdz saukt arī par n e ī s t ā m  

pienskābes baktērijām , jo tās spēj šķelt piena, cukuru un 
blakus citām skābēm darina arī pienskābi. Tās ļoti k a itī
gas piensaimniecības technikā. Lielākos vairumos, sevišķi 
koli baktērijas, sastopamas zarnās un lopu mēslos, jo  tās 
ir tipiskas m ē s l u  apdzīvotājas. Sastopamas a rī zemē, ne
tīros ūdeņos, uz kultūraugiem , graudiem, salmiem, siena un
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sakuaugiem. Ar mēslu un pakaišu daļiņām, lopbarības pu
tekļiem tās slaukšanas laikā iekļūst pienā, kur var ļoti ā tri 
savairoties, sevišķi tādos gadījumos, ja  pienu tu r siltu un 
tanī ir maz īsto pienskābes baktēriju . Ļoti daudz koli bak
tēriju  pienā iekļūst tad, ja  govīm ir caureja  un to tesmens 
un ciskas notašķītas šķidriem mēsliem, kur šo bak tēriju  
ir ļoti daudz. Aerogenes bak tēriju  ļoti daudz zemē un uz 
lopbarības līdzekļiem, sevišķi kāļiem un runkuļiem, kas sa
vārtīti pa zemi.

Zarnu-mēslu baktērijas, sadalot piena cukuru, blakus 
pienskābei lielākos vairumos darina arī citas skābes, ļoti 
daudz gāzes, nedaudz alkohola un citus sāņproduktus. No 
skābēm lielākos vairumos darina etiķskābi, bez tam dzin- 
iarskābi, propiona un skudru skābi.

Tās pienu skābē gausi. D arina ļoti daudz g ā z e s .
Starp gāzēm, ko tās darina, pārsvarā ir ogļskābe (CO-.) 

un ūdeņradis (II), mazākos daudzumos arī purva gāze un 
slāpeklis. Daudz vairāk gāzes spēj ražot aerogenes baktē
rijas, pie kam lielāko tiesu tās rada ogļskābi (C 0 2), bet koli 
baktērijas lielāko tiesu darina ūdeņradi (H). Darinot gāzes, 
tās uzpūš un pat pārplēš cietos sierus.

Ja šīs baktērijas sarecina pienu, tad receklis ir izurbi
nāts gāzes pūslīšiem. Kazeīns sarecēdams parasti saplaisā 
vai savelkas gabalos, izspiezdams netīras, duļķainas sūka
las. Sarūguša piena vai krējum a garža un smarža sākumā 
ir diezgan patīkam a un it kā spirdzinoša, bet drīz vien kļūst 
pretīga un nepanesama, jo  atgādina mēslu un vircas smaku.

Zarnu baktērijas sporas nerada. Nobeidzas pie 63° C 
30 minūtēs, bet pie 70° C pāris minūtēs. Optimālā temperā- 
tūra ap 37° C.

Koli baktērijas (Baci. coli) .ir īsi, kustīgi stabiņi ar no
apaļotiem galiem, parasti pa 2 kopā (skat. 42. att.).

Ir aprakstītas daudzas to pasugas, starp kurām  vairākas 
ir patogenas. Tās spēj sadalīt arī olbaltumvielās,, pie kam 
rodas nevien aminoskābes, bet arī vienkāršākas vielas ar 
visai pretīgu, vircai līdzīgu smaku. Tāpēc dažas pasugas 
var pieskaitīt pūšanas dīgļiem. Pacieš diezgan lielu skā
bumu, līdz pH 4,5. Optimālā tem perātūra 37° C, bet iztur 
līdz 46° C un vairāk. Mīl gaisu, bet spēj darboties arī bez 
gaisa. Vispārīgi šo bak tēriju  īpašības ir ļoti nestabilas un 
viegli mainās.

Aerogenes baktērijas (Bact. aerogenes) ir īsi. nekustīgi 
stabiņi, parasti pa divi kopā (skat. 43. att.). Šīs darina ma
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zāk skābes, bet ļoti daudz gāzes. Pienam sarecot, kazeīns 
savelkas gabalos. Labāk darbojas miesas tem perātūrā, 
37—38° C, bet aug labi a rī pie 20° C. Mīl gaisa klātbūtni, 
tādēļ pienā un krējum ā vislabāk darbojas un vairojas vir-> 
sējās kārtās. Dziļākās kārtās darina vairāk  etiķa un skudru 
skābes, tādēļ sarūgušā pienā izjūtam s ass un skarbs skā
bums.

Patērējot daudz skābekļa, zarnu baktērijas, ja  gaisa skā
bekļa trūkst, atņem skābeķli piena cukuram, sadala to un 
rada gāzes. Ja pienam dod vielas, kas satur daudz skābekļa 
un kas viegli to atdod, kā, piemēram, salpetri, tad zarnu 
baktērijas skābekli ņem no salpetra, piena cukuru nesa
dala un gāzes nerada.

Sviestniecībā šīs baktērijas kaitīgas. Darbojoties līdzi 
krējum a skābēšanā, tās piešķir krējum am  un a rī sviestam 
nepatīkam u mēslu smaku, netīru  garžu un asu, skarbu skā
bumu. Daudz kaitīgākas tās sierniecībā, jo  to gāzes izsauc 
sieru uzpūšanos.

Sviestniecībā tās sekmīgi var apkarot ar krējum a augstu 
pasterizāciju un, pēc atdzesēšanas ieskābējot to ar īsto pien
skābes streptokokku tīrkultūru .

Sierniecībā to kaitīgo darbību var ierobežot a r salpeifa 
piedevu sieru pienam, ņemot uz katriem  100 kg piena 30— 
40 kg ka lija  salpetra. Ļoti labi palīdz arī sieru piena paste- 
rizācija un tai sekojoša īsto pienskābes bak tēriju  tīrk u l
tū ru  piedeva.

9 — P iens un p ien a  rū p n . 129

42. att. Koli baktērijas —
Bact. coli.

43. att. Aerogenes bak
tērijas.



4. Proteolītiskas baktērijas
Proteolītiskās baktērijas noārda un sadala galvenā kārtā 

piena olbaltumvielas — proteīnus. Saīsināti tās mēdz saukt 
par p r o t e o l ī t i e m ,  a rī par pūšanas dīgļiem.

Šīs bak tērijas spēj darināt dažādus proteolītiskus en- 
zīmus — proteāzes, kas noārda proteīnus. Tās vispirms sa- 
recina kazeīnu, tad to šķīdina un pārvērš vienkāršākās, 
ūdenī šķīstošās vielās. Enzīms c h i m ā z e  skalda kazeīnu 
un pārvērš to parakazeīnā, kas savienojas a r  šķīstošiem 
piena kalcija  sāļiem un dod ūdenī nešķīstošu recekli — pa- 
rakazeīnkalciju. Chimāze sarecina saldu un a rī viegli 
ieskābušu pienu.

Enzīms t r i p s ī n s  šķīdina parakazeīna recekli un pār
vērš to šķīstošās olbaltumvielās — peptonos un albumozēs. 
Peptoni te  ir galvenie šķīdināšanas produkti, tādēļ arī šo 
kazeīna šķīdināšanas procesu sauc p ar peptonizāciju. En
zīms e r e p s ī n s  peptonus un albumozes sadala tālāk, p ā r
vēršot tos aminoskābēs un vienkāršākās vielās — amonjakā, 
am onija bāzēs, urīnvielā un ogļskābē.

Proteolītiskos enzīmus dažādas šīs grupas baktērijas da
rina mainīgos daudzumos. Parasti kazeīna noārdīšana no
rit tā, ka  vispirms to sarecina un pēc tam šķīdina. Tomēr 
dažas baktērijas darina daudz vairāk  tripsīna, bet maz ch;- 
māzes, tādēļ kazeīna pilnīga sarecināšana nenotiek, bet sā
kas šķīdināšana resp. peptonizācija un tālāka sadalīšana. 
Peptoniem uzkrājoties, piens parasti pieņem rūgtu garžu.

Olbaltumvielas noārda daudz un dažādas sīkbūtnes, kufu 
morfoloģiskās un bioloģiskās īpašībās var būt lielas atšķi
rības. Apmēram vienāda ir tikai to iedarbība uz piena ol
baltumvielām.

Te ietilpst aerobas un anaerobas baktērijas, kas var dar
boties visdažādākās temperātūrās. Lielākā daļa no tām. no
ārdot proteīnus, darina amonjaku, kas piešķip pienam sār
mainu garžu un reakciju.

Proteolīti ir ļoti jū tīg i pret vides skābo reakciju : kad 
reakcija skābāka par pH 5,8, proteolīti sāk nobeigties. Tā
dēļ īstās pienskābes baktērijas, enerģiski darinot pienskābi, 
viegli nobeidz proteolītus.

Proteolīti, kas sporas neveido. Šai grupai var pieskaitīt 
a rī tos tesmens kokkus, kas darina pienskābi un proteolī
tiskus enzīmus — chimāzi un tripsīnu, kādēļ tie spēj sare- 
cināt un arī šķīdināt kazeīnu, sevišķi zemākās tem perātūrās.
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Šiem visai tuvu stāv kazeīnu šķīdinātājs mikrokokks, 
(Micrococcus casei liquefaciens) kas, šķīdinot parakazeīnu, 
darbojas sieru nogatavināšanā. Sastopams pienā un dažādos 
sieros. Pie 35° C ā tri sarecina pienu ar chimāzes un skā
bes palīdzību un pēc tam recekli šķīdina. Zemākās tempe
ratūrās recekli nedod, bet toties kazeīnu šķīdina stiprāk, 
noārdot līdz peptonam un albumozēm. Šis m ikrokokks 
skalda arī piena cukuru un darina pienskābi, etiķskābi un 
nedaudz propionskābes.

44. att. Parastā pūšanas bak- 45. att. TTdensbakterija —
ierija — Bact. vulgare. Bact. fluorescens liquefaciens.

Pie stabiņveidīgiem proteolītiem  jāpieskaita parastās pū
šanas baktērijas (Bact. vulgare), kas atrodas zemē, ūdenī, 
pakaišos, no kurienes iekļūst a rī pienā. Tie ir slaidi, da
žāda gapim a stabiņi, ļoti kustīgi, ar daudzām skropstiņām 
(skat. 44. att.).

Lielākos vairumos pienā iekļūst, izēdinot govīm bojātu, 
ar zemēm savārtītu lopbarību un bietes, kas jau  sākušas 
pūt. Šķīdina kazeīnu, piešķirot pienam puvuma smaku. 
Arī piena traukos stāvošam ūdenim dod nepatīkamu 
smaku.

Sporu neveidotajiem  proteolītiem  jāp ieskaita  arī t. s. 
sārmu radītā jas baktērijas. Tās, noārdot kazeīnu, darina 
sārmainas vielas, lielāko tiesu amonjaku.

Dažas šeit piederīgas baktērijas darina  arī krāsu vie
las. Zaļgani dzeltenu jeb  zaigojošu krāsu rada pazīstamā 
ūdensbaktērija — Bact. fluorescens liquefaciens  (sk. 45. att.). 
Tā sastopama ūdenī, zemē, lopbarībā un mēslos, a r kupu 
daļiņām iekļūst pienā. Šī b ak tē rija  ļoti kustīga un mīl



gaisu. D arina vairāk  tripsīna, tādēļ enerģiski šķīdina ka
zeīnu, piešķip pienam zaļgani dzeltenu krāsu un pretīgu 
puvuša siera smaku. Ar skalojamo ūdeni šīs baktērijas 
iekļūst a rī sviestā, ku r skalda taukus un rada tu r siera, 
puvuma vai sūrganu garžu. Sviestā nepanes pienskābi un 
vārāmo sāli.

Pienā šīs baktērijas var vairoties a rī visai zemās tem 
peratūrās, ap 0—3° C, tādēļ, uzglabājot pienu aukstum ā (zem 
10° C), tas stipri savairojas, sadala kazeīnu un padara pienu 
rūgtu. Šīs baktērijas darinātie enzīmi, proteāzes un lipā- 
zes, ir  ļoti izturīgi pret karstumu, tie pilnīgi nobeidzas ti
kai pie 90° C.

Vairākas tai radniecīgas baktērijas var darināt pienā 
vielas ar patīkam u smaržu, piem., ananasu un zemeņu (Bact. 
fragariae) vai āboliņa, siena smaržu (Bact. trifolii un Bact. 
herbicola), bet vēlāk tās rada sārmainas vielas un padara 
pienu rūgtu. Bieži sastopamas ganību pienā. Te jāp ie 
skaita arī sarkanās sieru baktērijas (Bact. linens), kas šķī
dina parakazeīnu uz mīksto sieru virsmas, rada sarkani 
dzeltenu vai sarkani brūnu glēmi un raksturīgu siera 
smaržu. Šai apakšgrupā var ierindot a rī daudz citu pro- 
teolītisku baktēriju , kas, stiprāk savairodamās, izsauc pienā 
dažādas kaites, pārm ainot tā  krāsu, garžu, smaržu un kon
sistenci.

Proteolīti, kas veido sporas. Šai apakšgrupai pieskaiia 
baciļus, kas sastopami zemē, uz kartupeļiem  un citām sak
nēm, siena, āboliņa un salmiem. Pēc atrašanās vietas tos 
parasti nosauc par siena, kartupeļu un zemes baciļiem. Tie 
iekļūst pienā ar lopbarības un pakaišu daļiņām vai pu
tekļiem.

Parasti tie ir prāvi, spēcīgi vai garāki stabiņi, ka* 
atrodami pa vienam, pa diviem vai arī pa vairākiem 
kopā.

Šie baciļi ir noteikti gaismīļi aerobi, tādēļ tie visvairāk 
attīstās uz šķidrumu virsmas. Veido ļoti izturīgas sporas, 
kas iztur pat vairāk  stundu ilgu vārīšanu. Tāpēc to spo
ras sastopamas nevien pasterizētā, bet dažkārt pat sterili
zētā pienā. Pienā tās nobeidzas 10 min. pie 122° C.

Darbodamies pienā, šie baciļi šķīdina kazeīnu un sadala 
to tālāk, pie kam tie darina alkaiijas, it īpaši amonjaku,

Eiešķiļ- pienam sārm ainu reakciju  un dzeltenu vai sarkani 
rūnu krāsu.

Sporu veidotāju proteolītu parastākie pārstāvji ir šādi:
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a) Siena baciļi (Bacillus subiilis) ir lieli un kustīgi sta
biņi, parasti sakopoti garās važās (skat. 46. att.). To spo
ras iztur stundu ilgu vārīšanu, tādēļ uzvārītā  pienā sporas 
paliek dzīvas un uzdīgst, j a  pienu ātri neatdzesē un ne
uzglabā aukstumā. Kazeīnu vispirms sarecina, tad šķīdina 
un sadala līdz gala produktiem.

b) Kartupeļu baciļi (Bacillus mesentericus vulgatus) pa
rasti atrodami uz kartupeļiem  un lopbarības saknēm. Sie 
kustīgie stabiņi drusku ma
zāki kā siena baciļi. Pienā 
bieži sastopami. Pienu sare
cina un diezgan ātri šķīdina, 
pie kam var rasties a rī sviest- 
skābe un dažas indīgas vielas.
To sporas ir sam ērā lielas un 
ļoti izturīgas, tās pārcieš pa- 
sterizāciju un parasto pienu 
uzvārīšanu.

c) Sakņu baciļi (Bacillus 
mjjcoides) ir diezgan gari, ne
kustīgi stabiņi, kas sagrupēti 
saknēm līdzīgi savītās stīgās.
Pienu vispirms v ā ji skābina,46- Siena bacili — Bac. subtilis. 
sarecina un tad  šķīdina, pie
šķirot tam  sārmainu reakciju. Stipri vairojas piena trau 
kos atstātā ūdens atliekās, k u r kopā ar citām pūšanas bak
tērijām  rada pretīgu puvum a smaku. Ja šādus traukus 
krietni neiztīra  un neizvēdina. tad tajos ielietais piens arī 
pieņem puvuma smaku.

Šie kaitīgie baciļi nevar lielākos vairumos savairoties, 
ja  piens iegūts tīr i un ja  tu r normālā daudzumā atrodas 
īstās pienskābes baktērijas, kas, darinot pienskābi, neļauj 
darboties pūšanas dīgļiem. Vienīgi tad. ja  pienskābes bak
tē riju  ļoti maz vai arī tās nevar vairoties un darboties 
(piem., ja  pienu ilgāku laiku tu r aukstumā, zem 10° C), pienā 
var savairoties pūšanas baktērijas un baciļi, izsaucot tā sa- 
sastāvdaļās kaitīgas pārmaiņas.

5. Anaerobās baktērijas
Šai grupā ierindo anaerobās propionskābes un sviest- 

skābes baktērijas. Tās rada daudzas gāzes un vielas ar 
stipru smaku, kā dažādas gaistošas skābes — propiona, va- 
leriāna, skudru skābi, sviestskābi un ogļskābi.
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Propionskabes baktērijas (Bact. acidi propionici a, b, c 
un d) novērojamas kā īsu, tā  arī garāku stabiņu veidā (skat. 
47. att.).

Sastopamas govju meslos un lopbarība, a r kupu daļiņām 
iekļūst pienā. Labāk vairojas un darbojas pie 35—37° C. 
Sadalot piena cukuru, a rī pienskābi un tās sālis, darina pro- 
pionskābi, etiķskābi un ogļskābi. Pa daļai peptonizē arī 
kazeīnu. Sporas nerada. Nekustīgas.

Propionskābes baktērijām  ir nozīme sierniecībā. To da
rinātā ogļskābā gāze (C 0 2) rada cieto sieru masā iedobu
mus jeb  sieru acis. T īrkultflru  veidā tās lieto ementāles 
un citu acaino sieru izgatavošanā. Kopā ar citām gaistošām 
skābēm propionskābe dod sieriem īpatnēju, pikantu garžu 
un smaržu.

47. att. Propionskabes baktērijas. 48. att. Sviestskābes baciļi.

Sviestskābes baciļi ir lieli un spēcīgi stabiņi (skat. 48. 
att.). Atrodas zemē, miltos, govju mēslos, ar kupu daļiņām 
iekļūst a rī pienā. To sporas atrodamas a rī uz visiem lauku 
augiem. Pienā vairāk sastopami n e k u s t ī g i e  sviest
skābes baciļi, bet retāk  kustīgie un pūšanas baciļi.

Nekustīgais sviestskābes bacilis gaisu necieš (stingri 
anaerobs). Labāk vairojas pie 30—37° C: zem 10° C un virs 
40° C vairs nedarbojas. Rada ļoti izturīgas sporas, kas iz
cieš divi stundas ilgu vārīšanu. Pēc pasterizācijas šo baciļu 
sporas paliek dzīvas, uzdīgst un sāk stipri vairoties, ja  
pasterizētu pienu vai ķrējum u ilgāku laiku uzglabā siltumā.
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Sterilizējot ši baciļa sporas nobeidzas pienu 15 minūtēs 
pie 120° C.

Sadalot piena cukuru vai pienskābes sālis, šie baciļi da
rina sviestskābi un a rī citas skābes — pienskābi, etiķskābi, 
propionskābi, dažādus alkoholus un lielākā vairum ā a rī gā
zes — ogļskābi un ūdeņradi. Kazeīns, pienam sarecot, sa
velkas gabalos, kas izurbināti gāzu pūslīšiem. Šos gabalus 
gāzes ceļ uz augšu, un beidzot tie peld virs duļķainām sū
kalām. Šķidrumam ir asa un nepatīkam a sviestskābes 
smaka.

Šie baciļi sastopami arī sieros. Viņu darinātās gāzes var 
sierus uzpūst. Bez tam sieri pieņem nepatīkam u sviestskā
bes smaku. Šo baciļu parasti ļoti daudz slikti sagatavotā 
skābbarībā, ku r pienskābes rūgšanas vietā pārsvaru ņēmusi 
sviestskābes rūgšana. Šādu skābbarību nedrīkst izēdināt 
slaucamām govīm, ja  to pienu izmanto sierniecībā.

Kaitīgie sviestskābes baciļi lielākā daudzumā nevar sa
vairoties un iedarboties, ja  pienā atrodas norm ālā dau
dzumā īstās pienskābes baktērijas. Sviestskābes baciļi lie
tie* skābāku vidi par pH 5.7.

6. Lipolītiskās sīkbūtnes
\  airākas baktērijas, arī raugu un pelējum u sēnītes da

rina enzīmu lipāzi, kas spēj hidrolītiski, pievienojot ūdeni, 
sašķelt piena taukus glicerīnā un taukskābēs. Atbrīvoto 
glicerīnu tās pašas vai citas sīkbūtnes pārveido un sadala 
iālāk, radot pie tam  dažādus savienojumus (ketonus. alko
holus) ar asu smaku un sūru garžu.

Jau iepriekšējā nodaļā, apskatot piena tauku ķīmisko 
sistavu, aizrādīts, ka gaistošām tauku skābēm, sevišķi 
.-viesta, kaprona un kaprīna  skābēm, piem īt īpatnēja, asa 
un pretīga smaka, ja  šīs skābes ir brīvas, t. i., nav saistī
tas ar glicerīnu neitrālu triglicerīdu veidā. Šo brīvo, no 
glicerīna atšķelto tauku skābju asā sm aka vēl pastiprinās 
un kļūst pretīga, ja  tās savienojumā a r alkoholu dod kom
plicētus ēsterus. Ja reizē ar tauku šķelšanu norit arī olbal
tumvielu sadalīšana un rodas amonjaks, tad  pēdējais var 
neitralizēt atbrīvotās tauku skābes.

Šīs sarežģītās ķīmiskās pārm aiņas dod taukiem pienā, 
krējum ā un īpaši sviestā asu, vecu smaku un sīvu, sūrganu 
garžu. Dažas sīkbūtnes nesašķeļ triglicerīdus pilnīgi, bet 
tikai pa daļai, kādos gadījumos piens un piena produkti 
var pieņemt patīkam u riekstu kodolu garžu, kas tikai vē

135



lāk, rodoties citiem sāņproduktiem, v ar pārveidoties nepa
tīkamā, sūrganā garžā.

Taukus šķeļ dažas krāsvielu rad ītājas b a k t ē r i j a s ,

giem., B a d .  fluorescent liquefaciens, Bac t. prodigiosum, 
act. rubrum, Bact pyocyaneum , B a d .  linens, Staphylococ

cus pyogenes aureus un citas.
Taukus skalda a rī tās baktērijas, kas, noārdot piena 

olbaltumvielas, rada amonjaku, kas taukus apziepē. Te 
ievērību pelna jau  agrāk minētie siena, kartupeļu un sakņu 
baciļi, kas darina amonjaku. Piens pēc tauku daļiņu ap- 
ziepēšanas pieņem rūgtu, ziepjainu garžu.

Taukus šķeļ arī dažādas r a u g u  sēnītes (torulas) un 
daudzas p e l ē j u m u  sēnītes — Cladosporium bu tyr i , 
Aspergillus, Pénicillium glaucum, O idium  lactin un citas.

Ar lipolītisko sīkbūtņu darbību sevišķi jārēķ inās sviest- 
niecībā, jo  tās bojā sviestu, padara to sīvu un sūrganu, pie 
kam sviests zaudē vērtību.

Daudzas no tām sīkbūtnēm, kas skalda taukus, spēj vai
roties un darboties arī zemās tem perātūrās (zem 10° C), kad 
īstās pienskābes baktērijas vairs nespēj darboties. Tādēļ 
nav ieteicams ne pienu, ne krējum u ilgāku laiku uzglabāt 
zemās temperātūrās.

Piena un krējum a augsta pasterizāci ja  (pāri 90° C) no
beidz enzīmu lipāzi. Amonjaks nevar taukus apziepēt, ja  
k rējum u ieraudzē ar labām pienskābes bak tēriju  tīrkultū- 
rām. Tad pienskābes baktērijas enerģiski darina pienskābi, 
kas neitrālizē amonjaku un neļauj vairoties proteolītiem.

7. Dažādas sīkbūtnes
Šajā grupā var ievietot tādas sīkbūtnes, kas normālos 

apstākļos sastopama® pienā samērā reti, tomēr atsevišķos 
gadījumos pienā var iekļūt lielos daudzumos un izdevīgos 
apstākļos var ta jā  stipri savairoties. Te vispirms jām in 
tās daudzās baktērijas, kas parasti atrodas gaisā un viegli 
var iekļūt pienā ar putekļiem. Starp tām  ļoti daudz 
tādu, kas pienā neizsauc nekādas sevišķas pārm aiņas vai a rī 
pārmaiņām vajadzīgs ilgāks laiks un īpaši labvēlīgi ap
stākļi.

Vairākas no šādām baktērijām  spēj darināt dažādas 
krāsu vielas, kā  dzeltenu, zilu, sarkanu un citas.

1. K r â s v i é l u  r a d ī t ā j a s  b a k t ē r i j a s  diezgan 
bieži sastopamas pienā, krējum ā, uz sviesta un sevišķi bieži 
uz sieru virsmas.
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Piena nokrāsošanu tagad reti var novērot, jo  krāsvielu 
darināšanai lielākā vairumā vajadzīgs ilgāks laiks, bet katrs 
apzinīgs piensaimnieks tagad cenšas pienu pēc iespējas 
ā trāk  pārstrādāt vai citādi izvērtēt, pirms bak tērijas pa
spējušas savairoties.

Uz sviesta un īpaši uz sieru virsmas dažādas krāsu ra
dītājas baktērijas var biežāk novērot, pie kam dažos gadī
jumos tās speciāli kultivē uz sieriem.

Zilu krāsu rada šādas baktērijas: Bact. syncyaneum  un 
Bact. cijaneofluorescens, arī dažas fluorescējošas baktēri
jas. 1ās nepanes skābi un tādēļ skābā pienā nobeidzas.

Sarkanu krāsu rada daudz baktēriju , no kuļ’ām varētu 
atzīmēt: Bact. prodigiosum, Bact. eriļthrogenes, Bact. lacto- 
rubefaciens, Bact. linens, Sarcina rosea, O idium  aurantia- 
cum, Bact. casei fusci u. d. c.

Dzeltenu krāsu rada vairākas sīkbūtnes: Bact. syncan- 
thum, Bact. luteum, Micrococcus chromoflavus u. c. Bact. 
pyocyaneum  rada pienā dzelteni zaļu krāsu.

Vairākas sīkbūtnes rada uz sieru virsmas tumši brūnus, 
pelēki zaļus vai melnus plankumus.

2. B a k t ē r i j a s ,  k a s  r a d a  p i e n a  k a i t e s ,  ap
skatītas turpm ākā nodaļā par piena kaitēm.

3. M e ž a  r a u g s  (Torula) un p e l ē j u m u  s ē n ī t e s  
pastāvīgi atrodamas pienā un tā produktos, nereti pat ļoti 
ievērojamos daudzumos. Tās iekļūst pienā no bojātas lop
barības, mitriem pakaišiem, mēsliem, bet to sporas kopā ar 
putekļiem, tāpat no appelējušiem  griestiem un sienām, šīs 
sēnītes skalda it īpaši piena olbaltumvielas un taukus, bet 
sadarbībā ar skābes radītājām  baktērijām  šķeļ arī piena cu
kuru. Tās uzskatāmas par piensaimniecībā kaitīgām  sīk- 
būtnēm un tādēļ apkarojam as visādiem līdzekļiem.

8. Slimību dīgļi
S l i m ī b u  d ī g ļ i  jeb  patogenas baktērijas arī dažos 

gadījumos var iekļūt pienā. Tās iekļūst, ja  govis ir slimas 
vai ja  slimas personas nodarbojas ar govju slaukšanu un 
piena apkopšanu. Slimību dīgļi var iekļūt pienā arī no 
traukiem , ja  tos skalo un mazgā ūdenī, ku r atrodas slimību 
dīgļi.

No lopu slimību dīgļiem, kas biežāk var atrasties piena, 
jām in tuberkulozes un lipīgās izmešanās baktērijas, mutes
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un nagu sērgas dīgļi, tāpat dažādi patogeni streptokokki 
(Str. mastitidis), kas izsauc tesmens iekaisumus (skat. 49. a it.).

No cilvēku slimību dīgļiem biežāk pienā var atrasties 
tīfa dīgļi (Bact. typh i) ,  arī dizentērijas, paratīfa, angīnas 
dīgļi, bet siamērā reti skarlatīnas. difterijas, choleras un citu

lipīgo slimību dīgļi.
V arbūtējai slimību dīgļu 

klātbūtnei pienā arvien jā 
piegriež vajadzīgā uzma
nība. jo  ir zināmi g ad īju 
mi, kad  ar pienu izplatītas 
dažādas lipīgas slimības. 
Bailes no slimību dīgļiem 
pienā spiež arī pienu pirms 
lietošanas pasterizēt vai uz
vārīt. Slimību dīgļi nobei
dzas kā pie ilgpasterizāci- 
jas, ja  pienu karsē 30 min. 
pie 63° C. tā a rī pie ātrās 
pasterizācijas, kad pienu uz 
momentu sakarsē līdz 85° C. 
Karsējot piens rūpīgi jā- 

inaisa, lai visas tā daļiņas pieņemtu norādīto pasterizāci
jas tem peratūru.

TEMPERATŪRAS IETEKME UZ SĪKBCT!>:L 
VAIROŠANOS UN DARBĪBU PIENA

Pēc slaukšanas svaigā pienā var atrasties dažādas sīk- 
būtnes a tkarībā no slaukšanas tīrības un citiem apstāk
ļiem. Dažādas sīkbūtnes var radīt pienā dažādas pārm ai
ņas, kas lielā m ērā pamazina piena labumu, izturību un 
vērtību. Pienā noritošo pārm aiņu veidu stipri ietekmē tem
peratūra, līdz kādai pienu atdzesē un kādā to uzglabā pēc 
izslaukšanas, jo  svaigā siltā pienā var vairoties un darboties 
visādas sīkbūtnes.

Vispirms jāatzīm ē, ka svaigs, tikko izslaukts piens satur 
dažādas aizsargu jeb b a k t ē r i c i d ā s  vielas, kas spēj 
nonāvēt baktērijas vai ierobežot to vairošanos. Tāpēc 
svaigā, atdzesētā pienā sīkbūtņu skaits pirm ajās stundās 
pēc izslaukšanas parasti samazinās.

Daži pētnieki ieguvuši šādus skaitļus:

49. att. Strept. mastitidis.
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B aktēriju  skaits 1 cm piena:
Sākumā .......................... 600 900 400
Pēc 2 stundām . . . . 500 400 60

„ 4 100 50 150
„ 6  ........................ 800 300 900
„ 8  ........................ 1900 5400 5200

Baktēricidās vielas svaigā, labi atdzesētā pienā darbo
jas 5—10 un vairāk stundas. To laiku, kad baktēriju  skaits 
pienā nepavairojas, sauc par baktēricido fazi.

Baktēricidās fāzes ilgums atkarīgs no slaukšanas laikā 
pienā iekļuvušo bak tēriju  skaita: jo  mazāk pienā baktēriju , 
jo  ilgāk turpinās baktēricidā faze. Liela nozīme ir a rī iz
slauktā piena tem perātūrai: jo  ā trāk  un stiprāk  atdzesē 
izslaukto pienu, jo  ilgāk un spēcīgāk baktēricidās vielas 
iedarbojas uz baktērijām , vairāk tās vā jina  un pavisam 
nobeidzas. Tādēļ, lai piena baktēricidās īpašības varētu 
pilnīgāk izmantot, pienu izslaucot, jāievēro vislielākā t ī 
rība, tad  izslauktais piens ā tri un iespējam i zemu jāatdzesē 
utt jāuzglabā aukstumā. Teikto p ierāda izmēģinājumi par 
baktēricidās fāzes gapumu (stņndās) dažādos apstākļos:

Piena
temperātūra

Piens

parastos
apstākļos

izslaukts

ļoti
tīrīgi

Baktēriju
skaita

samazināšanās

12—13» C 20 st. d. ! 40 st. d. 50—55%
17— 18" C ' . » 12 . . 20—20%
30—32" C 2 „ . o , , 10- -40%

Baktēricidās vielas iznīkst. uzkarsējot pienu līdz 55— 
65 > C.

Tikai tad, kad minēto aizsargvielu ietekme ja u  beigusies, 
sākas sīkbūtņu vairošanās, kas norit s trau jāk  augstākās 
tem peratūrās.

Kādā m ēģinājum ā piens tūliņ pēc slaukšanas saturēja 
1480 dīgļus 1 cms. Šo pienu sadalīja vairākās daļās, ko uz
glabāja 18 stundas dažādās tem peratūrās. Pēc 18 stundām 
atrasts šāds sīkbūtņu skaits 1 cm3*

Pie 9o C ..............................  2 100
„ 12» C ..............................  5 600
„ 150 C ..............................  156 000
„ 188 C ..............................  550 000
„ 21» C ..............................  6 750 000
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Minētie skaitļi nepārprotam i liecina, ka  siltākā pienā 
sīkbūtnes vairojas ļoti ātri, bet labi atdzesētā un zemā tem- 
perātūrā (9° C) uzglabātā pavisam maz. Tāpēc piena at
dzesēšanai līdz iespējami zemai tem perātūrai un tā  uzgla
bāšanai aukstum ā ir ļoti liela nozīme.

Piensaimniecības praksē aukstums ir viens no labākiem 
piena konservēšanas līdzekļiem.

Piena uzglabāšanas tem perātūra ietekmē nevien baktē
riju  kopskaitu, bet arī dažādu sīkbūtņu grupu attiecības 
un darbības iespēju pienā. Daudzie pētījum i liecina, ka 
pienā, to ilgāku laiku uzglabājot dažādās tem perātūrās 
starp 0—50° C, lielākā mērā vairojas un iedarbojas šādas 
sīkbūtņu grupas:
1. No 0— 3°C: Bact. fluorcscens un citas ūdenī sastopa

mās pūšanas baktērijas.
2. No 5— 10° C: pūšanas un alkaliju  rad ītājas baktērijas,

sakņu un kartupeļu baciļi, sarcinas, toru- 
las un pelējum u sēnītes. Tātad lielāko 
tiesu proteolītiskas un lipolītiskas sīk
būtnes.

3. No 10— 15°(': bez iepriekšējām  vairojas un darbojas
arī dažas pienskābes bak tēriju  pasugas, 
visvairāk laktokokki.

4. No 15— 30° C : vairojas un darbojas īstās pienskābes bak
tērijas, it īpaši pienskābes streptokokki.

5. No 30— 40° C : bez pienskābes baktērijām  daudzi koli un
aerogenes, gāzes radītājas baktērijas.

6. No 40— 50° C: pienskābes gafstabiņi — laktobaciļi.
7. No 60—100° C: nobeidzas sīkbūtņu veģetātīvās šūniņas*

pasterizācijas t°.
8. No 110—120” C : nobeidzas arī sīkbūtņu sporas, sterilizā

cijas t°.
Ņemot vērā. ka zemās tem perātūrās (zem 10° C) pienskā

bes baktērijas nevar vairoties un darboties, bet pūšanas 
sīkbūtnēm tas iespējams, pienu nekad nevajag ilgi glabāt, 
kaut arī stiprākā aukstumā.

Pat līdz 0° atdzesētā pienā proteolītisko bak tēriju  skaits 
diezgan ātri pieaug. Kādā mēģinājumā proteolītu skaits 
no 2000 pēc 24 stundām pieaudzis līdz 18 000 un pēc 48 stun
dām pieaudzis līdz 60 000, lai gan piens visu laiku turēts 
pie 0° C. Tāds stiprā aukstum ā turēts piens gan nevar 
skābt, tomēr ta jā  norit olbaltumvielu noārdīšana un tauku
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skaldīšana, sakarā ar to pārmainās piena garža un smarža,

F»iena reakcija  var kļūt sārmaina, un tu r var rasties vese- 
ībai kaitīgas vielas.

Ja pienu tu r istabas tem peratūrā, tad dažādu bak tēriju  
grupu attiecībās var novērot 4 šādas fāzes: I faze, kad 
vairojas un darbojas visas bak tēriju  grupas, it sevišķi 
proteolīti — pūšanas dīgļi; II — kad. rodoties pienskābei, 
pūšanas dīgļi tiek pakāpeniski nomākti un to vietu ieņem 
pienskābes streptokokki; ī ī ī  — kad pienskābe nomāc arī 
koli-aerogenes grupas baktērijas, tad piens jau  sāk sare
cēt; IV — kad pienskābe sāk jau  nomākt pašas pienskā
bes baktērijas. Tad bakiērijas sāk nobeigties, un vērojama 
v ispārēja bak tēriju  skaita samazināšanās .

Uzglabājot pienu parastā istabas tem peratūrā, starp 13 
un 20° C, tas jau  pēc apm. 10—12 stundām sāk skābt.

Pienskābes baktērijām  ir vajadzīgs zināms laiks, ko 
sauc par inkubācijas periodu, kam ēr tās izstrādā pietie
kamā daudzumā tos hidrolītiskos enzīmns — laktāzi un lak- 
tācidāzi, ar ku ļu  palīdzību tās saskalda disaciiarīdu — 
piena cukuru — vienkāršākos cukuros (glikozē un galak- 
tozē) un tad pēdējos pārveido tālāk pienskābē. Inkubāci
jas laikā nav manāms piena skābum grada pieaugums, ne
raugoties uz pienskābes bak tēriju  nepārtrauktu  vairošanos 
pienā.

Kā mainās bak tēriju  skaits pienā (miljonos 1 cm3) un 
piena skābumgrads (°T), rāda izmēģinājumos iegūtie skaitļi:

Baktēriju Piena skālmm-
skaits grāds

Sakuma . . . . . . 0,-’ 23» T
Pēc 3 stundām . . 3 _>y>

* 6 „ . . 38 23"
„ 12 . . 1000 74«
„ 18 . . 2100 88°
„ 24 . . 1000 98»

Inkubacijas perioda ilgums atkarjgs it īpaši no tempe
ratūras :

pie 20° C tas turpinās apm. 12 stundas 
„ 25» C „ „ .. 8 
„ 35° C „ ,. .. 5

Pēc inkubācijas perioda beigšanās pienskābes pieau
gums norit diezgan strau ji (zemākās tem perātūrās gausāk.
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bet augstākās ātrāk), kam ēr piens sarec, kas parasti noīiek 
pie 0,55—0,60% skābes satura.

Līdz ar pienskābes satura pieaugumu mazinās pārējo  
sīkbūtņu, īpaši proteolītu skaits pienā, izņemot dažas raugu 
un pelējum u sēnītes, kas panes lielāku skābes daudzumu.

Kad piens sāk sarecēt, tad pārējo  — proteolītisko, sār
mus un gāzes darinošo bak tēriju  skaits stipri samazinās, pa 
lielākai daļai tās pavisam nobeidzas, bet pienskābes baktē
rijas darbojas tā lāk  un darina pienskābi līdz 0,8—1,0%, 
skatoties pēc baktēriju  pasugas.

Labi sarūgušā pienā pienskābes baktēriju  jau  ir ap 98% 
no sīkbūtņu kopskaita.

Ja pirms skābēšanas tīram  pienam pievieno darbīgu pien
skābes bak tēriju  tīrkultūras, tad sarūgušā pienā šo baktē
riju  skaits var sniegties gandrīz līdz 100%.

Tādēļ dažādi skābpiena ēdieni un dzērieni (rūgušpiens, 
skābputra, jogurts u. c.), kas pagatavoti no pasterizēta 
vai novārīta piena, saraudzēti ar labām pienskābes bak
tē riju  tīrkultūrām , ir ļoti veselīgi un ieteicami, jo  kuņģī 
un zarnās pienskābe nomāc un iznīcina dažādas kaitīgas 
baktērijas, kas tu r var rad īt pūšanas procesus, atdalot pie 
tam indīgas vielas, piem., skatolu, indolu, fenolu u. c.

SĪKBŪTŅU IZNĪDĒŠANA PIENA

Sīkbūines var nonāvēt un iznīdēt ar dažādiem ķīm is
kiem un fizikāliem līdzekļiem. Šādu līdzekļu izvēle un 
lietošana atkarīga no piena izlietošanas veida un citiem ap
stākļiem.

Sīkbūtņu nonāvēšanai pienā un tā produktos nav atļauts 
izlietot ķīmiskas vielas, tādēļ ka parasti tās kaitīgas cil
vēku veselībai. Tādēļ piensaimniecības praksē pa lielā
kai daļai jāapm ierinās ar fizikāliem līdzekļiem — k a r
stumu, sausumu, ultravioletiem  stariem, elektrību u. c. Vie
nīgi piena paraugu konservēšanai ķīmiskām analizētu var 
un ir atļauts lietot noderīgas ķīm ikālijas.

Pienā, krējum ā, vājpienā, sūkalās un citos šķidrumos 
visdrošāk sīkbūtnes var iznīdēt ar karstum u un karsē
šanu. K arsējot jāraugās uz tem perātūrās augstumu un k a r
sēšanas ilgumu, jo  abi šie faktori var ietekmēt piena ķ ī
misko sastāvu, fizikālās un bioloģiski baktērioloģiskās īpa
šības. Parasti jo  zemāka tem perātūra (robežās no 60— 
100° C), jo  ilgāk tai jāiedarbojas uz pienu, lai sīkbūtnes p il
nīgāk iznīdētu.
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Karstuma lietošanas praksē izšķiļ' trīs dažādus paņēmie
n u s : ! )  uzvārīšanu; 2) sterilizāciju un 3) pasterizāciju:

Piena uzvārīšanu visbiežāk lieto mājsaimniecībā. Pienu 
uzvārot, nobeidzas visas tās sīkbūtnes, kas sporas nerada, 
kā, piem., īstās un neīstās baktērijas, zarnu-mēslu baktēri
jas un visi slimību dīgļi.

īslaicīgu uzvārīšanu pārdzīvo tikai dažādu baciļu 
(siena, kartupeļu, sakņu, sviestskābes u. c.) izturīgās spo
ras, kas, pienam lēni atdziestot vai uzglabājot to siltumā.

Ēakāpeniski uzdīgst un tad  atkal vairojas parastā kārtā, 
ai to novērstu, uzvārīts piens strau ji jāatazesē līdz ze

mai tem perātūrai, vismaz zem 10° C, un līdz lietošanai jā 
tu r aukstumā. Piens arī jāapsedz, lai ta jā  no gaisa ne
varētu iekļūt jaunas sīkbūtnes. Pienu vislabāk v ā rīt alu- 
m inija traukos. Jāsargās no ierūsējušiem, ar bojātu  emalju, 
slikti alvotiem vapa un niķeļa traukiem .

Vārīšanas laikā piens rūpīgi jāmaisa, jo  citādi tas var 
piedegt un pieņemt nepatīkam u vārīšanas piegaržu vai 
pretīgu piedeguma garžu un smaku.

Piena sterilizāciju lieto nolūkā nobeigt ta jā  ne vien vi
sas sīkbūtnes, bet arī to sporas, un padarīt pienu pilnīgi 
sterilu, lai to varētu  ilgi uzglabāt vai izlielot kādiem īpa
šiem mērķiem, kur vajadzīgs sterils piens.

Sterilizēt pienu var divējādi: vienā paņēmienā bez pār
traukum iem  un ar pārtraukum iem  jeb  frakcionēto steri
lizāciju.

Lai padarītu  pienu pilnīgi sterilu vienā paņēmienā, tas 
jākarsē  slēgtos aparātos, piem., autoklavos, zem tvaika 
spiediena, līdz 120—125° C. Parasti sterilizē 10 min. pie 
125° C vai 20 min. pie 115° C. Pilnīga sterilizācija labāk 
sasniedzama nelielos piena daudzumos, piem., herm etiski 
slēgtās pudelēs vai aizlodētās bundžās, ku r augsta tempe
ra tū ra  var sekmīgi iedarboties uz visām piena daļiņām. 
Bet arī pie šādas augstas tem perātūras piens ne ik reizes 
v ar būt pilnīgi sterils, jo  dažu baciļu sporas ir ārkārtīg i 
izturīgas p ret augstu tem perātūru. K arsējot līdz šādām 
augstām tem perātūrām , piena sastāvā un īpašībās notiek 
dažādas pārmaiņas, piens dažkārt pieņem brūnganu krāsu, 
vārīšanas piegaržu un zināmā m ērā zaudē savu barības 
vērtību. Mazu bērnu barošanai sterilizēts piens neder, jo  
ta jā  nobeigti enzīmi, vitam īni, kas nepieciešami augošam 
organismam.

Sterilizētu pieņu ilgāk uzglabājot, uz tā  virsmas nostā
dinās tauki, ka®, ja  tos satricina, var sakulties sviestā. Tādēļ
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pirm s sterilizēšanas pienu un krējum u parasti homogenizē 
speciālās mašīnās — homogenizātoros, kas tauku lodītes 
saskalda tik  sīki, ka  tās vairs nevar no piena plazmas at
dalīties.

Piena sterilizāciju ar pārtraukum iem  jeb  frakcionēto
sterilizāciju izdara šādā kārtā: slēgtos traukos pienu karsē 
a r  tvaiku 20 minūtes pie 98—100° C, ļau j tam atdzist līdz 
istabas tem peratūrai, pēc 24 stundām karsē atkal tādā pašā 
kārtā, un tādu karsēšanu atkārto 3—5 dienas. Karsējot ņo- 
beidzas visu sīkbūtņu veģetātīvās šūniņas, bet лаг palikt 
dzīvas sporas. Kad piens atdziest, sporas uzdīgst, bet uzdī
gušās sporas nobeidz atkārto tā karsēšanā. Tādā veidā pienu 
pakāpeniski atbrīvo no visām sporām.

Dažu sīkbūtņu sporas dīgst gausi, tikai pēc vairākām  
dienām, tādēļ ar šādu paņēmienu arī nevar droši nobeigt 
visas sporas. Tā lietošana prasa daudz laika un darba, tā 
dēļ to var lietot tikai laboratorijās.

Pasterizāeija
Piensaimniecības praksē lielākā nozīme ir pasterizāei- 

jai, kas nozīmē piena uzkarsēšanu vaļējos traukos (kannās, 
toverīšos) vai speciālos aparātos — pasterizātoros līdz tem
peratūrām , kas nepārsniedz 100° C.

Piena pasterizneiju var izdarīt pēc vairākām  metodēm. 
G alvenā nozīme te karsēšanas tem perātūrai un tās iedar
bības ilgumam, jo  atkarībā no šiem faktoriem pienā var 
rasties pārmaiņas, kam liela nozīme piena tālākā izm an
tošanā.

Лг pasterizāciju cenšas nobeigt pienā visus varbūtējos 
slimību dīgļus un pēc iespējas arī visas kaitīgās sīkbūtnes. 
kas var radīt nevēlamas pārmaiņas pienā un piena pro
duktos.

To var panākt, karsējot pienu augstākās tem perātūrās 
īsāku laiku, kad piena īpašībās tomēr notiek dažas p ā r
maiņas, vai arī, karsējot pienu ilgāku laiku zemākās tem
perātūrās, lai novērstu pārmaiņas piena sastāvā un biolo
ģiskās īpašībās.

A tkarībā no piena tīrības un svaiguma visi slimību 
dīgļi un arī lielākā daļa (līdz 99,8%) citu sīkbūtņu, pēc 
ievērojamu baktēriologu pētījumiem, vienlīdz labi nobei
dzas pienā pie dažādām pasterizācifas tem perātūrām  šādā 
laikā:
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Karsēšanas Karsēšanas
temperatūra ilgums

65° C .........................  30 minūtes
70» C .........................  15
85° C .........................  20 sekundes

90« C ......................... 2— 3

Svaigā, tīrā  pienā sīkbūtnes nobeidzas zemākās tem pera
tūrās un īsākā la ik ā  nekā ieskābušā un ne tīrā  pienā.

Neīstās pienskābes baktērijas (koli, aerogenes) svaigā 
pienā nobeidzas 2—3 min. pie 60° C, bet ieskābušā pienā 
tādā pašā laikā, tikai pie 75° C, jo, karsējot ieskābušu pienu, 
kazeīna daļiņas sarec un pasarga sīkbūtnes no karstum a 
iedarbības. B aktēriju sargātāja  loma ir ne vien sarecēju
šām kazeīna pārsliņām, bet arī tauku lodītēm. Tādēļ vie
nādos apstākļos tīrāk  var pasterizēt sūkalas, kas nesatur 
kazeīnu un taukus, nekā vājpienu. Pēdējo savukārt var 
labāk pasterizēt kā pilnpienu. Pasterizācijas efekts ir  stipri 
atkarīgs arī no pasterizācijas veida un aparātu konstruk
cijas.

Pasterizācijas uzdevums nav nobeigt pienā vai krējum ā 
visas sīkbūtnes, bet it īpaši: 1) nobeigt visus slimību 
dīgļus; 2) nobeigt lielāko daļu (98—99,8%) techniski ka i
tīgo sīkbūtņu un 5) padarīt pienu un krējum u izturīgāku. 
Šo mērķu sasniegšanai piensaimniecības praksē visvairāk 
lieto pasterizācijas tem peratūras no 63—64° C un no 85— 
95° C. Tādēļ arī izšķif divus galvenos pasterizācijas veidus:

1. Augstpasterizāciju, kad pienu, krējum u, vājpienu 
sakarsē uz īsu brīdi (dažām sekundēm) līdz 85—95° C, 
katrā ziņā ne zemāk par 85° C.

2. Ilgpasterizāciju, kad pienu karsē 30 minūtes pie
63" C.

A u g s t p a s t e r i z ā c i j u  lieto it īpaši sviestnīcās, lai 
pienā, krējum ā un vājpienā nobeigtu ne vien varbūtē
jos slimību dīgļus, bet arī iznīdētu neīstās pienskābes 
un citas baktērijas, tāpat arī enzīmus, īpaši lipāzi, perok- 
sidāzi un oleīnāzi, lai tie nedarbotos tālāk krējum ā un 
sviestā. Ja krējum u pasterizē un pēc tam ieskābē ar labu 
pienskābes streptokokku tīrku ltū ru , tad  krējum ā nevar 
vairoties un darboties arī tās proteolītiskās un lipolītiskās 
sīkbūtnes, kuyu sporas varētu izturēt pasterizāciju.

Tāpēc arī laba, izturīga sviesta pagatavošanai krējum s 
obligāti pēc noteikumiem pasterizējam s, uzkarsējot vis-
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maz līdz 82° C. Pienā atrodas enzīms peroksidāze, ka* 
pie_80° C nobeidzas; tas dod. iespēju kontrolēt augstpasle- 
rizāciju ar īpašām reakcijām  (Storcha. Rotenfusera u. cO, 
par ko tuvāk paskaidrots nodaļā par piena analizi.

Augstpasterizācijai dabūjam i īpaši aparāti — pasterizā- 
tori, kas dod iespēju pasterizēt nepārtrauktā  gaitā lielus 
piena un krē jum a daudzumus. Mazumā pasterizāciju var 
izdarīt labi alvota skārda vai alum inija toverīšos, kuļus 
ievieto karstā  ūdenī. Piens visā karsēšanas la ikā  tad  labi 
jāmaisa, lai nepiedegtu.

Pēc pasterizācijas piens un krējum s s trau ji jāatdzesē 
līdz iespējami zemai tem peratūrai un jā tu r  aukstum ā līdz 
lietošanai. Ja pasterizētam  pienam vai krējum am  ļau j pa
šam pamazām atdzist, tad sporas, kas palikušas dzīvas, var 
uzdīgt un vairoties tālāk. Tā kā pasterizāciju vislabāk 
pārcieš pūšanas baciļu sporas, bet augstpasterizētā pienā 
nobeigtas visas pienskābes baktērijas, tad šādā pienā, to 
ilgāk uzglabājot, viegli var sākties pūšanas procesi, ja  10 
strau ji neatdzesē un neuzglabā aukstumā. Pasterizētu pienu 
un krējum u nevar ilgi uzglabāt arī aukstumā.

Pie augstpasterizācijas mainās dažas piena boiķīmiskās 
īpašības, tādēļ augstpasterizēts piens vairs tik  labi neder 
sierniecībai kā nekarsēts piens.

I I  g p a s t e r i z ā c i j u  lieto visos tais gadījumos, ja  vē
las nonāvēt visus slimību un pa lielākai daļai a rī ci
tus dīgļus, bet reizē a r to grib paturēt nepārm ainītas da
bīgā piena bioķīmiskās īpašības. To panāk, karsējo t pienu 
pusstundu pie 63° C. Pieb tam jāraugās, lai visas piena 
daļiņas tiešām būtu sakarsētas līdz norādītai tem pera
tūrai.

Lai karsēšana būtu vienmērīga, tā  izdarām a ūclen* 
vannā, pie kam piens jāmaisa.

Šādu zemu pasterizāciju grūtāk kontrolēt ar ķīmiskām 
reakcijām , jo  enzīmi, izņemot amilāzi un fosfatāzi, šādi 
pasterizējot, nenobeidzas, un arī citādas redzamākas pārm ai
ņas pienā nenotiek. Pēdējā laikā ilgpasterizācijas pārbaudei 
sāk lietot fosfatāzes reakcijas.

Ilgpasterizācijas veikšanai dabūjam i speciāli aparāti. Te

Eienu vispirms priekšsild ītājā vai siltuma apm ainītajā uz- 
arsē līdz 63° C, pēc tam  tas nonāk no ārienes labi izolētās 

dubultsienu vannās vai īpašās tvertnēs ar vairākām  kam e
rām, kupās speciāli m aisītāji pienu apmaisa. Vajadzīgo 
tem perātūru (63° C) kamerās uztur a r karsta  ūdens pa
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līdzību. Kamerās piens uzturas 30 min. Pēc pasterizāci- 
jas piens strau ji jāatdzesē vismaz līdz 6° C. Siera pienu 
parasti ilgpasterizē divsienu siera vannās, laižot starpsienu 
telpā tvaiku, vēlāk aukstu ūdeni.

llgpasterizētā pienā dzīvas paliek sporas un arī dažas 
pret karstum u izturīgas pienskābes baktērijas (Sir. ther- 
mophilus, daži gafstabiņi), kas vēlāk, pienu uzglabājot, ne
ļauj vairoties pūšanas baktērijām , ja  to sporas būtu pār
cietušas ilgstošo pasterizāciju.

llgpasterizēto pienu agrāk gatavoja daudzas pilsētu pie
notavas, jo  tāds piens noder tiešam patēriņam  tikpat labi 
kā  dabīgs jēlpiens, bet iam ir tās lielās priekšrocības, ka 
tas brīvs no visiem slimību dīgļiem. Tomēr ilgpasteri- 
zētu pienu, kaut stipri atdzesētu, nedrīkst ilgi uzglabāt, tā
dēļ ka  pavisam niecīgi vaļ*a (Cu) daudzumi ja u  pēc 24 
stundām dod tam taukainu, eļļainu" vai zivju trānam  līdzīgu 
piegaržu. A rī bak tēriju  darinātie enzīmi, piem., lipāze, 
proteāzes u. c., paliek dzīvi un ā tri sadala piena sastāv
daļas.

Siernieeībai domātu pienu var pasterizēt pie 60° C 15— 
20 min. vai pie 63—64° C tikai 5 minūtes, lai nemazinātu 
piena sarecēšanas spējas ar chimozīnu.

Pēc pasterizācijas to atdzesē līdz recināšanas tempe
ratūrai un dod īsto pienskābes bak tēriju  tīrku ltū ru , kā 
arī citas attiecīgai siera šķirnei noderīgas sīkbūtņu kul
tūras.

īpatnējs piena pasterizācijas veids ir s t a s s a n i z ā -  
c i j  a. Te iepriekš siltum a apm ainītājā uzsildītu pienu 
ar sūkni dzen plānā (0,6 līdz 0,8 mm) kārtiņā pa šauru 
spraugu starp divām caurulēm, kurās p re tē jā  virzienā plūst 
karsts ūdens, un karsē pienu īsu brīd i (1,5—1,6 sekundes) 
pie 73—75° C, pēc kam to atdzesē ar pretim  tekošu aukstu 
pienu un aukstu ūdeni, vajadzības gadījumos ar auksto 
šķidrum u no saldējamās mašīnas. īslaicīgu (15—20 sekun
des) piena karsēšanu plānās kārtiņās pie 73—-75° C dažkārt 
sauc par z e m o  p a s t e r i z ā c i j u .  To var izdarīt kā 
īpašos cauruļu aparātos — stassanizātoros, tā a j ī  plākšņu 
pasterizātoros, ku r plāksnēs izdobtas vai izveidotas seklas 
renītes, pa kuļ'ām sūknis dzen pienu, bet p re tē jā  virzienā 
karstu  ūdeni. Zemā pasterizācija arī nobeidz pienā visus 
slimību dīgļus un daudzas citas sīkbūtnes, bet nepārm aina 
piena bioķīmiskās īpašības.
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PIENA KAITES
1. P irm atnējās piena kaites

Par pirm atnējām  apzīmē tādas piena kaites, kuras var 
jau  konstatēt tikko izslauktā pienā.

Piens a r kaitēm var manāmi atšķirties 110 parastā nor
m ālā piena ar savu ķīmisko sastāvu vai ar savām biolo
ģiskām un fizikālām īpašībām: krāsu, konsistenci, garžu, 
smaržu, reakciju, sarecēšanas spējām  utt.

Dažas piena kaites un nenormālas īpašības var būt iz
teiktas tādā pakāpē, ka  tās padara  pienu lietošanai un p ā r
strādāšanai nederīgu. Piens ar mazākā m ērā izteiktām  k a i
tēm dažreiz var noderēt vienīgi aprobežotai, bet ne vispu
sīgai izvērtēšanai.

Dažos gadījumos piens a r kaitēm  var būt ļoti kaitīgs 
veselībai un pat apdraudēt dzīvību.

Iemesli, kas izsauc piena nenormālu sastāvu un īpašī
bas, var būt ļoti dažādi. Ja nenormālības vērojam as jau, 
govi slaucot, vai a rī tikko izslauktā pienā, tad to galve
nais cēlonis meklējams nenormālā piena dziedzeru d a r
bībā, ko rada tesmens iekaisumi un citas lopu slimības. 
Dažos gadījumos nenorm ālību iemesls var būt bojāta  lop
barība, arī slikts dzenamais ūdens vai govīm dotie ā rst
niecības līdzekļi resp. medikamenti.

Ja nenorm ālības un kaites pienā parādās vēlāk, uzgla
bāšanas laikā, tad  galvenais to cēlonis meklējams sīk- 
būtņu iedarbībā, kas kaut kādu iemeslu dēļ paspējušas sa
vairoties lielākos daudzumos. Dažos gadījumos pārm aiņas 
pienā var izsaukt arī netīri vai nolietoti slikti alvoti piena 
trauki, nelabvēlīgi fizikāli apstākļi, pienā iekļuvuši n e tī
rumi vai ķīm isku vielu (dzelzs, vapa u. c.) iedarbība.

Piena īpašībām uzmanīgi jāseko kā slaukšanas, tā  arī 
uzglabāšanas laikā, un, ja  kādas nenormālības parādās, iad 
nekavējoties jāuzm eklē to cēloņi un tie jācenšas tūdaļ no
vērst.

Te īsumā apskatīsim dažas piena kaites, kas var ras
ties no traucējum iem  piena dziedzeru darbībā, ko rada 
dažādas tesmens slimības.

Piens a r baltām pārslām, kas manāmas jau, govis slau 
cot. Pārslas vēlāk nogulsnējas trauka dibenā un dod bāl
gani pelēku nogulsni.

Šīs parādības cēlonis ir tesmens katars, kad iekaisušas 
piena krātuves un piena izvadkanāļa gļotādiņas, no kuras
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atdalās šūniņu atliekas un gļotains iekaisuma izsvīdums. 
Iekaisumam pastiprinoties, piens pieņem sāļu garžu un 
kļūst ūdeņains.

Pienam zaļgani pelēka krāsa, tas saiur gļotainas pār
slas un sarecējumus. Parasti samazinās arī piena dau
dzums. Piens sarec uzvārot un ar 68% spirtu. Šīs nenor- 
mālības iemesls parenchimatozais iekaisums. Pienā sa
mazinās tauku, piena cukura un kazeīna saturs, bet pavai
rojas album īna un globulīna saturs. Smagākos gadījumos, 
iekaisumam turpinoties, stipri samazinās izslaukums, un 
piens pieņem dzeltena pabieza, stru taina šķidrum a izskatu. 
Tāds piens veselībai kaitīgs, un to nedrīkst izēdināt a rī māj- 
kustoņiem.

Piens a r rūgti sāļu garžu atdalās tādos gadījumos, ja  da
žādas patogenas tesmens sīkbūtnes (kokki, stafilokokki, 
streptokokki) izsaukušas vieglu dziedzeru audu iekaisumu, 
kas var pāriet vieglā tesmens k a ta rā  vai arī pieņemt sma
gāka iekaisuma veidu atkarībā  no tesmens sīkbūtņu viru- 
Iences. Tādā pienā novērojams samazināts piena cukura 
saturs, bet stipri paaugstināts chlornatrija, album īna un 
globulīna saturs. Sādā p ienā ļoti daudz leikocītu (to sa
turu  pārbauda ar Tromsdorfa stobriņu), un tas uzrāda augstu 
katalāzes skaitli. Pienā stipri samazināts ka lc ija  un fosfor
skābes saturs, tādēļ tas ar siera raugu slikti un nepilnīgi 
sarec, dod mīkstu, nesakarīgu recekli un duļķainas sūkalas.

Ja iekaisums pastiprinās, piens pieņem pelēku ziepju 
ūdenim līdzīgu izskatu un zivju sālījum a piegaržu. Sa
rec karsējo t un ir kaitīgs veselībai.

Asiņu piem aisījum i pienā novērojami, ja  tesmens audi 
ievainoti stiprākiem  sitieniem, grūdieniem  vai uzplēsti uz 
dzeloņstieples un tie asiņo. A rī dziedzeru saslimšanas ga
dījum ā var p ā rtrūk t sīkie asins kapilāri un no tiem asinis 
ieplūst piena novadcaurulēs.

No asins piejaukum a piens var pieņem t viscaur sarka
nīgu krāsu, ja  asiņu daudz.

Citos gadījumos pienā var novērot nelielas asiņu stīdzi- 
ņas vai a rī atsevišķus sarecējumus. Ja  pienam piejauku
šies asiņu sarecējumi, tie nogulsnējas trauka  dibenā, un 
piens nezaudē savu balto krāsu.

Asinis pienā var iekļūt a rī tad, ja  aukstā un slapjā laikā, 
īpaši pavasaros, govīm ganībās sasprēgā pupu āda un no 
plaisiņām slaucot tiek  izspiestas asinis.

Piens a r  medikamentu piem aisījum iem  var būt gadīju
mos, ja  slimām govīm doti tādi ārstniecības līdzekļi, kas
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caur piena dziedzeru šūniņām nelielos vairumos var iekļūt 
pienā. No medikamentiem pienā var pāriet jods, arsēns, 
dzīvsudrabs, dažādi alkaloīdi. No stipri smirdošām zālēm 
vai dezinfekcijas līdzekļiem pienā var saistīties gaistošas 
vielas, un tas pieņem nepiem ērotu smaku.

Kā slimu lopu pienu, tā  a rī pienu ar asiņu vai medika
mentu piem aisījum u nedrīkst ja u k t kopā ar normālu pienu; 
tas izlejams mēslu bedrē un aplejam s ar ctilorkaļķi. Sli
mās un aizdomīgās govis jāslauc pēdējās un tikai atsevišķā 
traukā, ko nedrīkst lietot veselo govju slaukšanai.

Pēc slimo govju slaukšanas rūpīgi jām azgā rokas ac 
karstu  ūdeni un ziepēm, tāpat jā tīra  un jādezinficē lieto
tais piena trauks, visos lopu slimību gadījumos tūliņ j ā 
griežas pēc padoma pie veterinārārsta.

Piens ar cietiem graudiņiem, kas atgādina smilšu g rau 
diņus. Graudiņi sastāv no fosforskābā kaļķa un magnija. 
Ja uz šādiem graudiņiem  nogulsnējas sarecējuša olbaltuma 
pārsliņas vai šūniņu atliekas, tad  tie pieņem lielākus ap 
mērus un tos sauc par piena akmeņiem.

Šādi sacietējumi rodas, ja  govīm vienpusīgi izēdina lop
barību ar augstu minerālvielu saturu un tās dzirdina ar 
kaļķainu ūdeni. Slaucot sacietējumi dara govīm sāpes, tā 
dēļ tās jāslauc ļoti uzmanīgi.

Lopbarības līdzekļi un dažādi to piemaisījumi (nezāles, 
indīgi un citi augi), kas satur lielākā daudzumā dažas īp a t
nējas vielas, piem., ēteriskas eļļas, alkaloīdus, krāsas, smar
žas un garžas vielas, var ļoti stipri ietekmēt piena īpašī
bas (krāsu, smaržu, garžu), ja  tos vienpusīgi un lielākos 
vairumos izēdina. Rūgtu garžu pienam dod vairāki augi, 
kā  gundegas, purenes, skostas, vērmeles, kumelītes u. c. Šie 
augi vairāk  sastopami mitrās, purvainās un skābās augsnās. 
Pa lielākai daļai iznīkst, j a  zemi nosusina un kaļķo.

Zivju garžu pienam var dot „melnie graudi“, kas bieži 
piemaisās rudzu graudiem un satur smirdošo trimetilamīnu.

Izēdinot govīm lielos vairumos vīķus, sinepes, turuep- 
šus un to lapas, piens parasti pieņem nepatīkam u, rūgtu 
piegaržu. Bieži vien pienam rodas sīvi sūra piegarža, ja  
govis gana uz mitrām pļavām ar skābu zāli. Tāds piens 
satur maz kalcija un slikti sarec ar siera raugu.

No bojātas, sapelējušas lopbarības un slikta dzenamā 
ūdens pienā var rasties nepatīkam a piegarža un pretīga 
puvum a smaka. Bojāta lopbarība nereti izsauc gremojamo 
orgānu saslimšanu, caureju  u. c. slimīgas parādības; sa
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k ara  ar to samazinas izslaukums, nokrītas piena tauku % 
un piens var k ļū t veselībai kaitīgs.

Daži augi, kas satur īpašas krāsvielas, var pārm ainīt 
piena izskatu, piešķirot tam zilganu, iesarkanu vai tumši 
dzeltenu krāsu.

2. Sekundārās piena kaites
Sekundārās piena kaites parādās pienā pēc slaukšanas.
Uzglabāšanas laikā pienā var rasties dažādas kaites jeb 

nevēlamas pārmaiņas smaržā, garžā, izskatā un konsistencē. 
A tkarībā no uzglabāšanas tem perātūras un ilguma šīs pār
maiņas var sasniegt tādu pakāpi, ka  piens kļūst lietošanai 
nederīgs.

Nevēlamo pārm aiņu galvenie cēloņi pa lielākai daļai ir 
trīs: s ī k b ū t n e s ,  e n z ī m i  un m e t ā l i  i. Sīkbūtnēm 
vajadzīgs zināms laiks, kam ēr tās spēj savairoties un iedar
boties. Tāpēc agrāk, kad  piena pārstrādāšana trūcīgas tech- 
niskas iekārtas dēļ vilkās ilgi, dažādas b ak tēriju  radītas 
piena kaites b ija  ļoti izplatītas un nodarīja  piensaim nie
cībā lielus zaudējumus.

Tagad modernas piena pārstrādāšanas teclmikas palīg
līdzekļi dod iespēju pienu ā tri pārstrādāt, kam ēr kaitīgās 
sīkbūtnes vēl nav paspējušas savairoties un izsaukt pār
maiņas tā īpašībās.

A rī plašāka aukstum a un karstum a lietošana, tāpat lie
lākas tīrības ievērošana palīdz ā tri un radikāli apkarot 
un novērst baktēriālās piena kaites. Pie mums piena kaites 
tomēr vēl bieži sastopamas tādās lauku saimniecībās, kas 
pienu netīri iegūst un nolaidīgi uzglabā vairākas dienas, 
pirms to ved uz pienotavu. Daudzu saimniecību īpašnie
kiem trūkst elem entāro zināšanu par sīkbūtnēm  un to iedar
bību  pienā.

Daudzos gadījumos piena kaišu cēlonis var būt arī ne
piem ēroti vai nolietoti piena trauki, pienā iekļuvuši ne tī
rumi un metalli, saules stari un slikti uzglabāšanas ap
stākļi.

Piens ā tri rūgsi un atdala gāzes. Šo kaiti izsauc zarnu- 
mēslu baktērijas, kas lielākā vairum ā iekļūst pienā a r  mēs
liem, govis netīrīg i slaucot. Sevišķi daudz to pienā, ja  go
vīm  caureja  un zarnu iekaisums, ko izsauc b o jā ta  lopba
rība  vai strau ja  barības maiņa. D ažkārt tās iekļūst a rī no 
ieskābušas lopbarības, īpaši no sliktas skābbarības.
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Šīs baktērijas piena atri savairojas, ja  to uzglaba siltu. 
Piens tad pieņem nejauku, pretīgu garžu un mēslu smaku.

Piens pārāk ātri saskābst un sarec. Saimniecībās, kur 
netīras un pārāk siltas kūtis, m itri un bojāti pakaiši, ne
tīras un novārtījušās govis, slaukšanai lieto koka slauce
nes un spaiņus, kas netiek piem ēroti tīr īti, pienu kārtīg i ne- 
atdzesē, tu r šī kaite bieži parādās.

Piens sarec gabalos, lai gan nav skābs. Šo kaiti izsauc 
proteolītiskās baktērijas, kas stipri var savairoties aukstā 
un lietainā laikā, kad lopi ganās m itrās ganībās. Pienā tā 
dos gadījumos maz pienskābes baktēriju , bet daudz pro- 
teolītu, kas spēj vairoties un darboties zemās tem perātū- 
rās. Šīs baktērijas var pāriet pienā no netīriem, ar zemi 
savārtītiem  un appelējušiem  pakaišiem — salmiem, koku 
lapām u. c.

Līdzīgu piena kaiti var izsaukt tesmens kokki, ja  tie 
stipri savairojušies pupu kanāļos un piena krātuvē. K rē
jum u, kas iegūts no šāda piena, ļoti grūti sakult sviestā, 
jo  peptonizētais olbaltums aptvep tauku lodītes kā gluma, 
līmei līdzīga kārtiņa, kas neļauj tām savienoties sviesta 
graudiņos. A rī k rē jum a plazm a no peptonizētā olbaltuma 
kļūst biezāka, lip īgāka un kuļot sarga tauku lodītes no 
sitieniem. Krējum s kuļot stipri puto un atdala gāzes, saku
ļas tikai augstā tem perātūrā, pie kam sviests iznāk mazvēr
tīgs, a r sliktu garžu.

Sierniecībā tāds piens ir nederīgs.
Piens a r  ziepjainu garžu rodas, ja  to ilgāku laiku uz

glabā zemās tem perātūrās. Pienskābes baktērijas tad ne
var vairoties, bet vairojas un darbojas dažādas olbaltuma 
un tauku skaldītājas sīkbūtnes, kas darina am onjaku un 
apziepē piena taukus.

Viegli ziepjainu un sūrganu piegaržu var pieņemt arī 
ļoti tīr i iegūts piens, ja  to ilgāku laiku uzglabā zemās tem-

Serātūrās, jo arī tādā pienā atrodami sārm u-am onjaku ra- 
ītā ji dīgļi.

Dažreiz piens pieņem ziepjainu piegaržu arī no piena 
traukiem, ja  tos tīra  ar ziepēm vai stipru sodas šķīdumu, 
bet pēc tam tos pietiekami neizskalo ar tīru  ūdeni.

Jia pienam manāma ziepjaina garža, to nedrīkst ilgi uz
glabāt, bet pec slaukšanas tas ātrāk  jāpārstrādā.

Piens a r  rūgtu  garžu var rasties dažādu iemeslu dēļ. 
Jau agrāk aizrādīts, ka  rūgtu garžu pienā izsauc daži lop
barības līdzekļi, piem., vīķi, lupīnas, bo jāti rāceņi, sape
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lējuši miežu un auzu salmi un dažādi augi (vērmeles, ku
melītes), no kuriem  rūgtie alkaloīdi var pāriet pienā.

A rī vecpienam un slimu dziedzeru pienam parasti ir 
rūgta un sāļa garža, bet tad  kaite vērojam a pienā jiau tū 
liņ pie slaukšanas. D ažkārt rūgta garža novērojam a pie
nam ilgāku laiku arī pēc tam, kad piena dziedzeru iekai
sums jau  izbeidzies.

Uzglabāšanas laikā piens var pieņemt rūgtu metalla 
garžu no stipri sarūsējušām  piena kannām, kurās pienu 
glabā un pārvadā. Ja  piens kannās sāk skābt, pienskābe 
viegli šķīdina rūsu, un rodas rūgts savienojums — pien
skābā dzelzs. Tādēļ piena traukiem  vienmēr jāb ū t labi al- 
votiem. P riekšroka cLodama traukiem  no nerūsējošā tērauda 
un aluminija, jo  tie nekad nerūs un nebojā piena īpašības.

Pienu ilgāk uzglabājot zemās tem peratūrās, ta jā  var 
savairoties proteolīti un meža raugi (Torula amara  u. c.), 
kas rada rūgtas vielas un dod pienam rūgtu garžu. Da
žas no zarnu-mēslu baktērijām  var padarīt pienu rūgtu un 
dot tam pretīgu kūts vai vircas smaku.

K rējum u no rūgtā piena ļoti grūti sakult sviesta.
Veca speķa garžu iegūst piens, ja  to apspīd saules stari. 

No saules stariem  tādu piegaržu sevišķi ā tri iegūst k rē
jums. Saules stari, spilgtā gaisma ierosina piena tauku ok- 
sidāciju.

Eļļaina garža ā tri rodas pienam  un krējum am , ja  tie nāk 
saskarē ar dzelzi, misiņu, varu. Tāda garža sevišķi stipri jū 
tama, ja  karsts piens vai krējum s nāk saskarē a r  misiņu un 
vafu. Tad arī sviestam būs eļļaina piegarža. Ir  vajadzīgs 
pavisam niecīgs vapa piejaukum s (1 d. vara uz 1 m ilj. d. 
piena), kad piens jau  pieņem eļļainu garžu.

M etalla garža rodas pienam, ja  to slauc un uzglabā slikti 
alvotos dzelzs skārda traukos, k u r piens nāk saskarē ar 
dzelzi un to šķīdina. Jau niecīgs dzelzs daudzums (0,5 mg 
litrā) dod pienam m etalla garžu. Lielāks (2—5 mg litrā) 
daudzums dzelzs pienam dod riebīgu garžu.

Taukaina un ziepjaina garža pienam  rodas no netīros 
ūdeņos sastopamām pūšanas baktērijām, piem., Bact. fluo- 
rescens liquefaciens, ja  šādus ūdeņus lieto piena trauku 
tīrīšanai. Siena baciļi var dot pienam taukainu un rūgtu 
piegaržu.

Piens a r biešu garžu un smaku rodas no dažādu sīkbūtņu 
(piem., Pseudomonas carotae) iedarbošanās.

Vairākas koli-aerogenes grupa® bak tērijas un pelējum a 
sēnītes var piešķirt pienam biešu garžu. Parasti biešu garža
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pienam  rodas, ja  biešu galviņās, lapās un graizījum os at
rodošais betaīns lopu ķerm enī pārvēršas trim etilam īnā, 
tu f a  niecīgs daudzums pienā rada manāmu biešu garžu.

Piens a r  pretīgu trāna  piegaržu novērojams aukstā gada 
laikā. Šo kaiti izsauc oksidētāji enzīmi, kas oksidē piena 
taukus. Pavisam niecīgs dažu metallu, piemēram, vapa dau
dzums pienā ievērojam i pastiprina minēto enzīmu iedar
bību. Kad pienā var vairoties reducētājas, piemēram, pien
skābes baktērijas, tauku oksidācija izbeidzas. Tā kā aukstā 
laikā, kad tem peratūra zem 10° C, pienskābes bak tēriju  vai
rošanās pienā apgrūtināta vai pavisam izslēgta, tad šī kaite 
bieži parādās. Lai šo kaiti novērstu, pienam jādod tādu re- 
ducētāju baktēriju kultūra (piem., Redučtobact. frigidum  
neutrale), kufām  ir stipras reducētājas spējas un kuras var 
darboties zemās tem perātūrās.

Piens a r netīru  kūts smaku novērojams sevišķi bieži, ja  
slikti vēdinātās, netīrās kūtīs izslauktu pienu bez kādas 
vēdināšanas un atdzesināšanas vēl siltu salej piena kan
nās, pēdējās noslēdz ar vākiem un ielaiž akās, ku r piens 
ļoti lēni dziest un sasmok, pieņem asu, nepatīkam u smaku. 
Sm irdīgajām  kūts gāzēm, ar kurām  piens sajaucas slaucot, 
vēl pievienojas dažādas citas gāzes ar pretīgu smaku, ko 
svaigā pienā rada zarnu-mēslu baktērijas un citas gāzes 
rad ītā jas sīkbūtnes — sviestskābes baciļi un meža raugu 
sēnītes. Sevišķi stipru smaku piens pieņem, ja  govīm iz
ēdina slikti norūgušu skābbarību, sasalušas un bojājušās 
saknes, sp irta  dedzinātavu un alus darītavu atkritum us, 
ieskābnšus cukurbiešu graizījum us vai citus ieskābušus lop
barības līdzekļus, ja  vien rūpīgi ne tīra  siles un nevēdina 
kūtis.

Tāda piena garža ir parasti netīra  bieži vien pretīga, un 
no šāda piena var pagatavot tikai mazvērtīgus produktus.

Staipekļains, gļotains piens bieži rodas saimniecībās, kas 
lieto koka piena traukus un tos mazgā netīros dīķu ūde
ņos. Šo kaiti izsauc sīkbūtnes, piem., Bact. lacti.s viscosus, 
Bact. lactis longi, Coccus laciis vi.icosi u. c.

Šīs sīkbūtnes mājo netīros, sastāvējušos ūdeņos, slapjās, 
dumbrainās pļavās un iepuvušos pakaišos.

Arī vairākas pienskābes bak tēriju  pasugas, tāpat šo bak
tē riju  izvirtušās rases ir pazīstamas kā šīs kaites cēloņi, 
īpaši ja  tās darbojas zemākās temperātūrās. Piem., Strep-  
iococcus hollandicus parastās temperātūrās padara pienu 
stip ri staipekļainu, bet augstākās tem perātūrās, virs 30° C,
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:fcas gļotas nerada, bet pienu tikai saskābē. Pat krējum a 
rauga baktērijas, ja  tās ilgāk kultivē zemās temperatūrās, 
sāk izvirst un rada gļotainu recekli.

Gļotvielas pienā rodas, ja  bak tēriju  ārējais apvalks 
stipri uzbriest un pārveidojas par staipekļainu gļotu kārtu. 
Krējumu, kas iegūts no staipekļaina piena, grūti sakult 
sviestā. Dažās zemēs skābu, staipekļainu pienu uzskata par 
gardumu un to labprāt patērē.

Šo kaiti var novērst, piegriežot lielāku vērību tīrībai. 
Rūpīgi jā tīra  govju tesmeņi, bet sevišķi rūpīgi jā tīra  visi 
piena trauki. Koka trauk i pāris reizes nedēļā jānokaļķo 
ar svaigu kaļķa pienu. Govis jākaisa ar sausiem pakaišiem, 
tāin pasniedzama laba, nebojāta  barība  un tīrs dzenamais 
ūdens. Piens pēc iespējas ā tri jāpārstrādā.

Piens ar ziv ju  garžu un smaku rodas tad, ja  baktērijas 
uii enzīmi dažu metallu (Fe. Cu) klātbūtnē pārveido leci- 
tīnu  vai betaīnu trim etilam īnā, kam  ļoti stip ra siļķu sālī
jum a garža un smaka.

Piena nenorm ālu krāsu var izsaukt daži augi, kas sa
tu r krāsvielas. Nenormālā k rāsa  tad novērojam a jau  
slaucot.

Pienu ilgāk uzglabājot, dažādas sīkbūtnes tam  var dot 
dažādus krāsu toņus. Biežāk sastopams sarkans, zils, dzel
tens vai zaļš piens. Krāsvielas izstrādā nevien baktērijas, 
bet a rī raugu un pelējum u sēnītes. Piens var būt nokrā
sots viscaur vai ta jā  manāmi atsevišķi nokrāsoti plankumi. 
Krāsu toņi var mainīties atkarībā no piena reakcijas.

Nenormālā krāsa no sīkbūtnēm  pienā nerodas, ja  to pas
terizē vai ātri pārstrādā citos produktos.

Piens ar bīstamiem slimību dīgļiem. Dažos gadījumos
fdenā var atrasties lopu slimību dīgļi, piem., tuberkulozes, 
ipīgās izmešanās un dažādu tesmens iekaisumu dīgļi. 

Pienā tie iekļūst tieši no slimiem lopiem, īpaši, kam ēr sli
m ība vēl atrodas inkubācijas stad ijā  un pēc ārējām  pazī
mēm nav vēl manāma, no slimu lopu mēsliem un lopu k o 
pējiem. Aizdomīgie un saslimušie lopi tūliņ jāatdala  no 
veselajiem un tie jākop j atsevišķai personai.

Pienā var atrasties arī bīstamu, lipīgu cilvēku slimību 
dīgļi, piem., tīfa, difterijas, tuberkulozes, plaušu iekaisuma, 
skarlatīnas u. c. Tie iekļūst pienā no lopu kopējām  un slau
cējām, kas vai nu pašas saslimušas, vai a r ī uzturas kopējās 
telpās ar slimniekiem. Daži slimību dīgļi var iekļūt pienā 
no ne tīra  ūdens, kupā tie mājo, ja  tādu ūdeni lieto piena 
trauku skalošanai.
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Pie govju slaukšanas un kopšanas nedrīkst pielaist sli
mus cilvēkus un arī tādus, kas tikko beiguši slimot a r kādu 
lipīgu slimību. Pienu nekad nedrīkst uzglabāt dzīvoja
mās telpās, bet atsevišķā tīrā, tam nolūkam piem ērotā telpā.

Dažadas piena kaites visbiežāk paradas tadas saimnie

čība. Tikai retos izņēmuma gadījumos tās var novērot 
saimniecībās, ku r piegriež nopietnu vērību tīr īb a i visos 
slaukšanas, piena apkopšanas un uzglabāšanas darbos. T ī
rība  ir augstākais noteikums piensaimniecībā. Kas tīrību  
vienmēr un visur stingri ievēros, tam piensaimniecībā ne
kādi traucējum i neradīsies.

Ir daudz izdevīgāk nostādīt piensaimniecību un lopko
pību pareizi un tīrīgi, lai nevarētu parādīties piena k a i
tes. Ja tādas jau  ieviesušās, tad tās iznīdēt un apkarot jau  
daudz grūtāk, tas prasa daudz laika un pūļu, tad neizbē
gami a rī prāvi izdevumi un zaudējumi.

Jārūpējas arī par to, lai govis vienmēr būtu tīras, labi 
ēdinātas un veselas. Tikai tādas govis ražo normālu un 
veselīgu pienu. Ja pienu a rī tīr i izslauc un pareizi ap
kopj, tas vienmēr būs labs un izturīgs.

Lai labs piens pēc izslaukšanas nedabūtu bojāties, tas 
pēc iespējas ā trāk  jāpārstrādā  izturīgākos piena produk
tos vai a rī ā trāk  jānogādā sierotavās, krejotavās un pie
notavās, kas uzņēmušās piena izvērtēšanu. Sevišķi baktē- 
riālās kaites nevar parādīties, ja  kaitīgām  sīkbūtnēm  ne
dod laika savairoties un iedarboties.

Ja pienu pārstrādā pašu saimniecībā, tad vislabāk tā 
pārstrādāšanu sākt tūliņ pēc izslaukšanas. Ja tas nav 
iespējams, piens zemu jāatdzesē (līdz 8—10° C). Tomēr 
to nedrīkst uzglabāt arī aukstumā ilgāk par 24 stundām.

Saimniecībām, kas pienu katru  dienu sūta uz pieno
tavu, k rejo tavu  vai pilsētu, govis jāslauc tikai divi reizes 
dienā, piens pēc slaukšanas tūliņ jāiznes no kūts, jāfiltrē, 
jāatdzesē līdz zemai tem perātūrai (8—10° C) un jā tu r  auk
stumā līdz nosūtīšanai.

No fizikāliem piena konservēšanas līdzekļiem  lauku 
saimniecībās vispiemērotākais un lētākais ir  aukstums. 
Piena karsēšana resp. pasterizācija lauku saimniecību ap-

3. Ka novērst piena kaites
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stajkļos grūti izdarama. ta izmaksā dārgi un tāpēc nav 
vēlama.

Dažādu ķīm isku konservētāju vielu (borskābes, boraka, 
ūdeņraža peroksida, salicilskābes, form alīna u. c.) piejauk- 
šana pienam ir stingri noliegta, un to uzskata par sodāmu 
piena viltošanu.

Ja kāda piena kaite ja u  ieviesusies, vispirms jānoskaidro 
tās īste cēloņi. Ja te vainīgas sīkbūtnes, tad jāķe^as pie 
to iznīdēšanas — piena trauku  un vajadzības gadījum ā arī 
kūts dezinfekcijas.

Sīkbūtņu iznīdēšanai var lietot karstu  tvaiku, verdošu 
ūdeni, karstu  3—4% sodas vai 1—2% ziepju zāļu šķīdumu, 
svaigu, karstu kaļķa pienu, kaļķa piena un 20 procentīga so
das šķīduma m aisījum u līdzīgās daļās, 3 procentīgu chlor
kaļķi, 0,2% kaporīta  šķīdumu u. c.

Kūts dezinfekcijai var lietot: form aldehīda 3 procen
tīgu atšķaidījum u, karstu  sublimāta 0,1 procentīgu šķī
dumu, svaigu, karstu  kaļķa pienu jau k tu  ar chlorkaļķi u. c. 
Sienu kaļķošanu un dezinfekciju var izdarīt a r ka ļķa  pienu, 
kufam  piejauktas 3% ziepju zāles.

D ezinfekcijai ir dabūjam i arī dažādi speciāli preparāti, 
piem., trosilīns, autans, festoforms, formulsīns, montanīns, 
silfurāls u. d. c. Katram preparātam  pievienota lietošanas 
pamācība.

Pagrabi, knr pienu uzglabā, jāizkvēpina ar sēru, pēc 
tam  jāizkaļķo ar svaigi dzēstn kaļķi, piejaucot pēdējam  
formalīnu.

Tesmens dezinfekcijai var lietot 3 procentīgu borskā
bes šķīdumu vai arī lizoforma atšķaidījum u.

Drēbes un veļu var dezinficēt, m azgājot karstā zaļo 
ziepju ūdenī vai karstā  0,1 procentīgā sublim āta šķīdumā.

Ja pienu kāš caur drēbi, tad  lietotās drēbes gabalus la- 
lāk iznīcināt un ņemt jaunus, tos iepriekš rūpīgi iztīrot.

Pēc dezinfekcijas jāsargās ar drēbēm vai kādiem trau 
kiem un piederumiem no jauna  ienest kaitīgas sīkbūtnes.

Ņemot vērā, ka  piena kaites var rasties arī no n e t ī r a  
ū d e n s ,  j a  tādu lieto piena trauku  skalošanai, katrai 
saimniecībai jā rūpē jas par laba un tīra  ūdens apgādāšanu. 
Te ir  svarīga ūdens ķīm iska un sevišķi baktērioloģiskā 
tīrība. Ja pēdējā nav apmierinoša, ūdens pirms lietošanas 
jānovāra vai a rī jāsterilizē ar chlorkaļķi, ņemot uz 1000 1 
ūdens 4—5 g sausa chlorkaļķa. C hlorkaļķis a r ūdeni labi 
jāsajauc, un pēc 2—3 stundām to var ja u  lietot. Izdevīgāk
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lietot k a p o r i t u ,  piejaucot 1000 1 ūdens 3—5 g kape
rī ta, kas 30 minūtēs nobeidz ūdenī visas sīkbūtnes.

Akas vai citas ūdens tvertnes jāsarga no netīrum u 
iekļūšanas, jo  līdz a r  netīrum iem  ūdenī neizbēgami iekļūst 
a rī kaitīgas sīkbūtnes.

Ja piena kaites rodas no pienā iekļuvušiem metalliem, 
piemēram, dzelzs, vapa vai cinka, tad  jāgādā par to, lai 
metalli nevarētu vairs pienā iekļūt. Cinkoti trauki pien
saimniecībā pavisam nav lietojami, jo  tie pienā var dot 
indīgus savienojumus. N edrīkst lietot piena kāstuves ar 
misiņa sietiņiem. Visiem dzelzs, skārda vai vapa traukiem  
jāb ū t alvotiem. Ja alvojums nolietojies, trauk i bez kavē
šanās jāpāralvo vai to vietā jāiegādā alum inija piena 
trauki.

TĪRĪBAS NOZĪME UN TĀS UZTURĒŠANA 
PIENSAIMNIECĪBA

1. T īrības nozīme. Lai piensaimniecībā gūtu labas sek
mes, vienmēr un visur jāievēro vislielākā tīr īb a  un k ā r
tība. Kur netīrība, tu r neizbēgami ieperinās un vairojas 
kaitīgas sīkbūtnes — piensaimnieku nopietnākās ienaidnie- 
ces. Kā iepriekšējā nodaļā jau  aizrādīts, piens ir sīkbūtnēm 
ļoti piemērota barība, un tāpēc tās pienā ļoti ā tri savai
rojas. Sīkbūtnes var rad īt pienā daudz un dažādas pārm ai
ņas, kas pienu var padarīt mazvērtīgu un pat nederīgu 
lietošanai.

Pārstrādājo t sīkbūtņu pa daļai jau  sadalītu pienu, iegū
tie produkti nekad nebūs pirm ā labuma, bet gan ar da
žādām kaitēm  un kļūdām, kas ievērojam i pamazina to iz
turību, vērtību un tirgus cenu.

Normālu, veselīgu un vērtīgu pienu, tāpat labus un iz
turīgus piena produktus var ražot vienīgi tad, ja  stingri 
ievēro tīrību  visās vietās un darbos, kas stāv kaut kādā 
sakarā ar pienu, sākot jau  ar iegūšanu kūtīs un beidzot ar 
pārstrādāšanu pienotavās. Jo apzinīgāk un tīrīg āk  visus 
piensaimniecībā veicamos darbus izpilda, jo  vērtīgāki, iz
turīgāki un veselīgāki būs ražotie produkti. Tādiem pro
duktiem nekad netrūks pircēju, tos vienmēr būs iespējams 
vieglāk un dārgāk pārdot, un tādi arī labāk atmaksās 
pieliktās pūles. Kas negrib vai neprot piensaimniecībā 
ievērot vislielāko tīrību, tas nekad nevar cerēt uz labiem 
panākumiem šai nozarē. Strādājot netīrīgos apstākļos, ra 
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žoto produktu labums un iz turība  ievērojam i cietīs, tie būs 
jāpārdod par zemu cenu, un būs jācieš zaudējumi. No
laidīgu piensaimnieku darba rezultāti nekad nebūs droši, 
bet atkarīg i no gadījum a. Tāpēc arī visās tajās valstīs, k u r 
piensaimniecība jau  sasniegusi augstu attīstība« pakāpi, 
varam  vērot apbrīnojam u tīr īb u  un kārtību  visās vietās — 
lauku saimniecībās un lopu kūtīs, pienotavās, noliktavās, 
piena produktu tirgotavās un visur citur, kur vien rīkojas 
ar pienu vai tā  produktiem.

Pienā un tā produktos pastāvīgi ir ieguldīti lieli kapi
tāli, kas pie netīrīgas un nolaidīgās rīcības ir apdraudēti 
lielā mērā. Sevišķi pie kopējas piena izvērtēšanas pieno
tavās nedaudzi nolaidīgi piena piegādātāji ar savu netīro 
un bojāto pienu var lielā mērā kaitēt citu piegādātāju pie
nam, ražoto produktu labumam un iznākumam, sevišķi, ja  
koppiens pirms pārstrādāšanas netiek pasterizēts kā, pie
mēram, sierotavās. A rī pasterizācija nav visspēcīga un ne
kādā gadījum ā nevar pilnīgi novērst visas netīrības ļaunās 
sekas.

Vispirms ja u  cilvēkiem, kas ar pienu rīkojas, pašiem 
arvien jābū t tīriem  un veseliem. N edrīkst rīkoties ar pienu, 
slaukt govis, pienu pārstrādāt vai pārdot cilvēki, kas slimi, 
jo  tas var veicināt lipīgu slim ību (tīfa, tuberkulozes u. c.) 
izplatīšanos. Tāpat ar pienu nedrīkst rīkoties cilvēki ne
tīrās, pieputējušās vai smirdīgās drēbēs, apavos, galvas 
segās un arī tādi, kam  netīras rokas.

Kas rīkojas ar pienu vai to pārstrādā, tam jāapsien tīrs, 
gaļ*š priekšauts vai jāuzvelk  tīrs darba ķitelis, jāuzliek  
tīra  balta  galvas sega, kājās vieglas ādas kurpes vai koka 
tupeles. Ieteicams lietot piensaimniecības darbos īpašu 
apģērba un apavu komplektu, kupu nevajag lietot citos 
darbos.

Telpas, kur pienu iegūst, apkopj, uzglabā vai pārstrādā, 
arvien jā tu r ļoti tīras. Vislielākai tīrībai jābū t pienotavu 
un sierotavu telpās, ku r pārstrādā pienu un uzglabā ražotos 
piena produktus.

Tādās telpās jābū t labi iekārtotai un spēcīgai v e n t i 
l ā c i j a i ,  lai tajās pastāvīgi būtu tīrs, svaigs un sauss 
gaiss, bez putekļiem  un smakas, jo  piens, kā  jau  aizrā
dīts. viegli pieņem un saista dažādas smakas.

Tieša s a u l e s  g a i s m a  nedrīkst apspīdēt ne pienu, 
ne tā produktus. Telpai tomēr jāb ū t pietiekam i gaišai, bet 
tem perātūra vēlama zema un vienm ērīga cauru gadu. 
Telpu sienām, grīdām  un griestiem jāb ū t cieši būvētiem,
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bez šķirbām un caurumiem, pa kupiem varētu iekļūt ne
tīrum i un putekļi.

Sienas un griesti bieži kaļķojam i a r svaigu kaļķa pienu, 
bet grīdas ka tru  dienu rūpīgi tīrām as, mazgājamas ar 
cietu suku, zaļām ziepēm vai kaļķa ūdeni.

Liels trūkum s mūsu piensaimniecībā ir  dziļās, tumšās, 
slikti vēdinātās lopu kūtis, kas neatliekam i jāuzlabo: jā 
paplašina logi, jā ierīko  kārtīga  ventilācija  un pakāpeniski 
jā ierīko  cieta grīda. Kūts sienas un griesti vismaz divreiz 
gadā jākaļķo  ar svaigu kaļķa pienu, piejaucot tam 2—3% 
vapa vitriola. Sienu un griestu kaļķošana viegli izdarām a 
ar m iglotāju aparātiem, kādi jāiegādā visām lopkopības 
pārraudzības biedrībām, koppienotavām un mašīnu koplie
tošanas punktiem.

Pēc izslaukšanas piens tūliņ jāpārvieto  īpašā telpā, piena 
m ājiņā vai piennīcā. Piena m ājiņu un piennīcu sienas un 
griesti sevišķi bieži jākaļķo, lai uz tām nerastos pelējumi, 
kas piensaimniecībā var nodarīt lielu postu. K aļķa pienam 
der p iejaukt 2—3°/c vapa vitriola vai nedaudz formalīna. 
G rīdas jā ierīko  no cieta, ūdeni necaurlaidoša materiāla, 
lai piena atliekas nevarētu tu r iesūkties, jo  tad tās sāk 
pūt, lai piena atliekas un skalojam ie ūdeņi varētu netrau
cēti un ātri notecēt. Tādēļ grīdas jā ierīko  ar pietiekam u 
kritum u uz vienu pusi. kur tad  zemākā vietā ierīkojam a 
kārtīga  noteka a r smakas noslēdzēju un garāku drenāžu. 
Notekā ik dienas jā ie le j kaļķa ūdens. Samazgu ūdeņi jāno 
vada pa slēgtu vadu 10—20 metrus attālā īpašā bedrē ar 
cietiem grodiem un vāku. Bedres pa laikam  jā tīra , atlie
kas un nosēdumus izvedot uz tīrumiem.

Sevišķa vērība piegriežama piena trauku un visu to 
piederumu tīrīšanai, kas nāk sakarā ar pienu vai tā pro
duktiem. To pam atīgai tīrīšanai nepieciešami dažādi pa
līglīdzekļi.

2. T īrīšanas palīglīdzekļi un piederumi. Pastāvīgai 
telpu, mašīnu, aparātu  un trauku  tīrīšanai piensaimniecībā 
nepieciešami dažādi m ateriāli un piederumi.

Svarīgākie no tiem: labs ūdens, kaļķis un chlorkaļķis, 
soda un sukas. To nedrīkst trū k t nevienā saimniecībā, kur 
pienu ražo vai pārstrādā, ne a rī k rejo tavā vai pienotavā, 
jo  bez tiem nav iespējams uzturēt vajadzīgo tīrību.

Ū d e n s ,  auksts un karsts, arvien vajadzīgs lielākā dau
dzumā, jo, it visu skalojot un tīrot, ūdens nav jāžēlo. Tā
pēc laba ūdens apgādei no slēgtām akām pievēršama liela 
vērība. Vislabāk noder tīrs un mīksts ūdens, bez sma
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kas, piegaržas un nogulsnēm. Ja ūdens baktērioloģiskā ziņā 
neapmierina, tas jāuzvāra, jāpasterizē vai jāsterilizē ar 
chlorkaļķi vai kaporītu, ņemot uz 1000 litriem  ūdens 4— 
5 g sausa clilorkaļķa vai 3—5 g kaporīta.

Dažādus traukus un piederumus vispirms pamatīgi iz
skalo a r aukstu vai drusku remdenu ūdeni, jo  karsts ūdens 
var ieskābuša piena atliekās sarecināt kazeīnu un albumīnu 
un saraut tos cietās pārslās, kas cieši pielīp trauku sienām 
un tad  ir grūti notīrāmas.

Ar aukstu ūdeni vispirms jāizskalo arī dažādas piena 
tvertnes, baseini, caurules, to piederum i un krāni.

Tāpat dažādi d rēbju  gabali, piemēram, piena kāstuvju 
vai filtru drēbes un sieru drēbe vispirms krietni jāizskalo 
un jāizberž divi reizes tīrā, aukstā ūdenī un tikai pēc tam 
jām azgā karstā  ūdenī. Dažādus gumijas piederumus, 
transportkannu un separatoru gumijas labāk mazgāt 
remdenā ūdenī, jo  karstā ūdenī gum ija sasprēgā un ātri 
bojājas.

K a r s t s  ūdens, a r teinperātūru 
85—90° C, nepieciešams pam atīgai trau 
ku un citu piensaimniecības piederumu 
tīrīšanai, īpaši ar sārmu, sodas vai kaļķa 
piedevu.

Bez karsta  ūdens nav iespējams pie
tiekami izmazgāt piena atliekas, sevišķi 
tauku daļiņas, bet karsts ūdens tās iz
kausē un aizskalo.

Ja uz grīdas izlīst piens, tas tū liņ  ar «ļT
ūdeni noskalojams, kam ēr nepiekaist
un nesāk bojāties. 50. att. Ddens kar-

Lauku saimniecībās, nelielās pieno- sētājs.
tavās un krejotavās vajadzīgo ūdeni
sakarsē katlos vai boileros. Lielās pienotavās ūdens kar
sēšanai parasti izlieto attvaiku, ko pa spirālveidīgu cau
ruli d ielaiž karsētā jā  U (skat. 50. att.). Aukstu ūdeni 
pa cauruli a ievada sild ītā ja  apakšā, bet karstā  ūdens 
vada c sākums novietots sild ītā ja  augšā. K arsētāja U 
lielums var būt dažāds, raugoties pēc vajadzības. Tādā 
sild ītā jā  vienmēr ūdens ir pietiekam ā daudzumā. Pēc maz-

tāšanas ar karstu ūdeni, sārmu un sukām traukus bei- 
zot izskalo vai izplaucē ar verdošu ūdeni vai iztvaicē ar 

karstu  tvaiku, lai nonāvētu atlikušās sīkbūtnes. Ja tvaika 
nav. mazākus traukus var ievietot katlā  un 15—20 min. 
vārīt.
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K a r s t s  t v a i k s  ļoti labi dezinficē, un tāpēc to lieto 
pēc tīrīšanas, lai nobeigtu traukos, caurulēs, dažādos apa
rātos un piederumos sīkbūtnes. Mazākos piederumus ievieto 
lielākā traukā ar caurumotu dibenu, nosedz ar vāku, ielaiž 
tvaika caurules galu un ļauj tvaikam 5—10 min. iedarbo
ties. Koka piederumus nevar ilgāk tvaicēt, jo  citādi koks 
kļūst mīksts, irdens. Iztvaicēti trauki un piederumi loti ātri 
nožūst.

Karsta ūdens tīrīšanas spējas ievērojam i palielinās, ja 
tam pieliek sānnus — kaļķi, sodu vai ziepju zāles.

Dažādi s ā r m i  sevišķi noderīgi piena trauku tīrīšanai 
un dezinficēšanai, jo  tie: 1) apziepē taukus un padara tos 
ūdenī šķīstošus; 2) šķīdina piena olbaltumvielas — kazeīnu 
un albumīnu; 3) atmiekšķē un šķīdina dažādus nosēdumus 
un netīrumus (krānos, caurulēs separatora spolē un šķīvī
šos); 4) neitrālizē skābes un iznīcina skābu smaku kuļmu- 
oās, raudzējamos tovepos, sieru galdos, spiedēs, veidņos u. c.; 
5) nonāvē sīkbūtnes un nobeidz enzīmus. Tādēļ arī karsts 
sārms ļoti labi tīra  un dezinficē.

K a ļ ķ i s  ir sārm aina viela, kupu ieteicams lietot pien
saimniecībā dažādiem tīrīšanas darbiem Sevišķi liela no
zīme tam koka trauku un piederumu tīrīšanā, tāpat sienu 
un griestu balsināšanā, grīdu mazgāšanā un visur tur, kur 
jānobeidz piena atlieku skābā un pretīgā smaka, kur jā iz
nīdē sīkbūtnes, pelējum i un dažādi citi netīrum i.

Apdedzinot kaļķakm eni jeb  ogļskābo kaļķi (CaCO% 
ogļskābe (C 0 2) izgaist un paliek dedzināts kaļķis (CaO).

Brīvā gaisā uzglabāts, tas pievelk ogļskābi un ūdeni, sa
irst baltā pulverī, kas nav vairs kodīgs un tīrīšanai neder.

Pienotavās parasti lieto dzēsto jeb  kodīgo kaļķi Ca(OH)2, 
ko iegūst no dedzinātā, aplejot pēdējo ar ūdeni. Dzēstais 
kaļķis grūti šķīst ūdenī: 1 d. kaļķa, 700 d. ūdens, bet tas 
viegli sajaucas ar nedaudz ūdens (uz 1 d. kaļķa 3—4 d. 
ūdens) par biezu kaļķa putru  un ar lielāku daudzumu 
(1 d. kaļķa ar 20 d. ūdens) par šķidru kaļķa pienu. Šādu 
kaļķa pienu parasti a rī lieto trauku un piederumu tīr īša 
nai. Tas ātri piesaista gaisa ogļskābi un līdz ar to zaudē 
savas tīrīšanas un dezinficējošās īpašības. Tādēļ arī šķid
rums gatavojams katru  dienu jauns īsi pirms lietošanas.

Dzēstais kaļķis glabājams sausā vietā un cieši nosegtā 
traukā. Ja to uzglabā bedrē, tad  virskārta  nav lietojama.

Dažādus koka traukus un piederumus, sviesta atspaidā
mos, siera galdus, siera plauktus u. c. nepieciešams vismaz
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reizi nedēļā pēc mazgāšanas un nozušanas noziest a r kaļķa 
putru. Ļauj kaļķim vismaz 2—3 stundas iedarboties, pēc 
tam to a r remdenu ūdeni nomazgā un ar karstu labi no
skalo. Kaļķis ievelkas koka porās, neitrālizē tur radušās 
skābes, nonāvē sīkbūines, atņem kokam skābo, pretīgo 
smaku, padara to cietu un baltu.

Gadījumos, ja  daļa trauku un piederumu kādu laiku 
netiek lietoti, vislabāk tos var uzglabāt, pasargāt no pelē- 
šanas un bojāšanās, ja  tos rūpīgi nomazgā, ļauj tiem apžūt 
un tad viscaur noziež ar kārtiņu kaļķa putras, pēc tam no
liek  pie malas. Tā nokaļķoti koka piederumi un trauki 
uzglabājot nebojājas. Ja tie atkal jālieto, tad tos vispirms 
nomazgā remdenā ūdenī, krietn i noberž un noskalo ar 
karstu  ūdeni.

S o d a  jeb  ogļskābais nā trijs  (Na2COB. 10H2O) kiistalli- 
zējas ar 10 molekulām ūdens. To parasti sauc par kristal- 
lisko vai kristalsodu, kas satur 63% ūdens. Gaisā lēnām, 
bet karsējo t ā tri zaudē kristalūdeni un dod kalcinēto jeb 
bezūdens sodu. Kalcinētā soda ir 2 reizes stiprāka par kris
talsodu. Soda vieglāk šķīst rem denā ūdenī (pie 38° C). Tās 
2—3% šķīdumus visvairāk lieto alvotu u. c. m etalla trauku 
tīrīšanai, pēc kam trauk i pam atīgi jāskalo ar tīru  ūdeni, 
jo  soda tomēr šķīdina alvu, pamazām nolieto un bo jā  alvo- 
jum u, tādēļ alvoto trauku virsm a kļūst nelīdzena un ne
spodra. Lai mazinātu alvas šķīšanu sodas šķīdumā, sodai 
jāp ie jauc ap 2% n ā trijā  bisulfīta (NaHS03), piem., uz 
98,0 kg kristalsodas jāņem  2,0 kg n ā trijā  bisulfīta un no 
šī m aisījum a jāgatavo 3% šķīdums alvotu trauku tīrīšanai. 
Kalcinētai sodai n ā trijā  bisulfīta jādod divas reizes vairāk.

Lietojot sodas šķīdumus ar n ā trijā  bisulfīta piedevu al
votu trauku tīrīšanai, alvojum a nolietošanās stipri mazinās 
un trauku virsma vienmēr ir  spodra. Gatavu sodas un nāt
r ijā  bisulfīta m aisījum u alvotu trauku  tīrīšanai var pirkt 
piensaimniecības mašīnu un piederumu veikalos.

Sevišķa uzm anība vajadzīga, lietojot sodas šķīdumu alu- 
m inija trauku tīrīšanai. Tad sodas šķīdumam ka trā  ziņā 
jāp iejauc neliels daudzums (ap 0,05%) ūdensstikla, un pēc 
tam  trauk i pamatīgi skalojam i ar tīru  ūdeni. A lum inija 
trauku tīrīšanai var dabūt sodu ar 3% šķīstošā stikla pul
vera piejaukum u, šķīstošais stikls pasarga alum iniju no 
sārmu kaitīgās ietekmes.

Sodas šķīdums nav ieteicams koka traukiem , kas no tā 
kļūst tumši un irdeni, turpretim  kaļķis padara  koku gludu,
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cietu un baltu. Arī krāsotus priekšmetus nav ieteicams 
mazgāt ar sodu. jo tā noēd krāsu.

P e l n u  s ā r m s  jeb  ogļskābais kālijs (K2C 0 3) pieejams 
tur, ku r dabūjam i labi, sausi koka pelni.

Pēdējos izsijā caur sietiņu un ieber kādā muciņā, ku
ras dibenā izurbj caurumiņus. Dibenu noklāj ar vecu 
maisu vai šķidras drēbes gabalu. Muciņu novieto uz lielā
kas muciņas un pelniem lej virsū siltu ūdeni, kas no pel
niem izvelk šķīstošo potašu, ogļskābq kāliju, kas iztek lie 
lākajā muciņā. Šo vājo sārmu atkal le j virsū uz pelniem, 
lai tais vēl vairāk izvelk potašu un kļūst stiprāks. Tādu 
pelnu izskalošanu ar to pašu ūdeni var atkārto t vairāk 
reižu, pie kam sārms ar katru  reizi kļūst stiprāks. Tas lie
tojams tāpat kā  sodas šķīdums.

N ā t r i j ā  s ā r m s ,  kodīgais natrs (NaOH), ir stipri ko
dīga, sārmaina viela, kas iedarbojas līdzīgi citiem sārmiem, 
tikai daudz stiprākā mērā. Tirdzniecībā tas pazīstams kā 
ziepju zāles“. Tā ir balta, kristalliska masa, kas ā tri šķīst 

ūdenī un pie tam sakarst. Pievelk gaisa mitrumu un izplūst. 
T rauku tīrīšanai parasti lieto 0,2—0.5% šķīdumu; pēc tam 
trauki pam atīgi jāskalo ar karstu ūdeni.

N ātrijā  sārmu lētāk varam pagatavot paši no sodas 
un dzēstā kaļķa. Ja grib pagatavot 100 litrus šķīduma, r ī 
kojas tā: piemērota lieluma koka traukā sajauc 8 kg tīru , 
dzēstu kaļķu a r 50 1 ūdens, bet otrā traukā šķīdina 17 kg 
kristallsodas 50 1 silta ūdens. Tad sodas šķīdumu le j klāt 
kaļķa pienam, pastāvīgi maisot, un pēc tam  vēl kādu laiku 
turp ina maisīt a r  nelieliem pārtraukum iem . Pēc maisīša
nas trauka dibenā nogulsnējas balta  miasa (ogļskābais ka ļ
ķis), kas nav kodīga un kam  tīrīšanā  maza nozīme, bet virsū 
nostādinās skaidrs šķidrums — nātrijā  sārms (Na2C 0 3 +  
+  Ca(OH )2 =  C aC 0 3 +  2NaOH), ko lieto trauku un dažādu 
piederumu tīrīšanai.

Traukam  ar sārmu vienmēr jābū t cieši noslēgtam. Lie
tojot n ā trijā  sārmu atšķaida ar 2—3 daļām ūdens. Tas saēd 
ādu, tādēļ jāapietas uzmanīgi.

N ātrijā  sārmu bieži lieto cauruļu, pasterizātoru, sūkņu 
tīrīšanai un skalošanai, jo  tas labi no tīra  piena akmeni un 
piedeguša piena vai k rējum a daļiņas, bet pēc tam visas šīs 
lietas ļoti rūpīgi jām azgā un pam atīgi jāskalo ar karstu, 
tīru  ūdeni. Sārmam nevajag ļaut. ilgi iedarboties uz alvotā 
metalla piederumiem, jo  tas šķīdina un bojā alvojum u, bet, 
ā tri un pamatīgi noskalots, tas nedara ļauna iespaida.
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C h 1 o r k a ļ ķ i s ir ļoti Labs dezinfekcijas līdzeklis, ti
kai tā stiprā smaka nav vēlama telpās, kur glabājas piens, 
krējum s un sviests. Chlorkaļķis jāuzglabā tumšā vietā. Pa
rasti tīrīšanai ņem nelielu sauju chlorkaļķa uz 10—15 1 
silta ūdens. Chlora gāze stipri aprūsina dzelzs un tērauda 
priekšmetus. Lietošanā ērtāki ir dažādi chloru sāturoši p re 
parāti, piem., k a p o r ī t s ,  chloramīns. purīns u. c.

Piena trauku, piemēram, slauceņu, transportkannu, kās- 
tuvju, filtru  u. c. piederumu dezinfekcijai ļoti labi noder 
šādi pagatavots chlora ūdens: 1 kg chlorkaļķa labi izjauc 
ar dažiem litriem  ūdens, tad ūdeni uzpilda līdz 15 litriem 
un ļauj 1 dienu nogulsnēties neizšķīdušām daļām. Skaidro 
šķidrumu nolej tumšās stikla pudelēs vai koka muciņās ar 
krānu. Šāds pamatšķīdums var uzglabāties 2—3 nedēļas.

Lietošanai pam atšķīduinu atšķaida sim tkārtīgi, ņemot, 
piemēram, 10 cm3 uz 1 1 ūdens vai 100 cm8 uz 10 1 ūdens.

f  o r m a l ī n s  arī labi noder dezinfekcijai — sīkbūtņu 
iznīdēšanai. Pārdošanā dabūjam s 40% formalīns. Labi 
iedarbojas form alīna tvaiki. Tos attīsta, sildot nelielā traukā 
form alīnu ar nelielas lampiņas liesmu. Grīdu, noteku u. c. 
dezinfekcijai var lietot 1—2—3% form alīna atšķaidījum u.

Z i e p e s ,  kā parastas, tā  arī zaļās ir teicams līdzeklis 
roku tīrīšanai, a rī drēbju, dvieļu, priekšautu un cita maz
gāšanai. Vislabāk iedarbojas karsts ziepju šķīdums. Ne
drīkst lietot smaržīgas ziepes. Ziepes neder piena trauku 
un tādu piederumu tīrīšanai, kas var nākt sakarā ar pienu, 
jo  uz trauku sienām var palikt neizšķīdušas ziepju daļiņas, 
kas bojā piena garžu, radot ziepjainu piegaržu.

P e t r o l e j a  noderīga dažādu mašīnu kustošo daļu un 
zobratu atbrīvošanai no netīras eļļas un citu taukainu ziež- 
vielu atliekām, tāpat taukainu plankumu iznīcināšanai uz 
grīdām, mašīnu un aparātu pamatiem un citiem priekšme
tiem.

Dažādi speciāli tīrīšanas līdzekļi ir dabūjam i tirgotavās 
ar visdažādākajiem  nosaukumiem. Parasti tie maksā dārgāk 
un nav daudz labāki par parastajiem  sārmu šķīdumiem.

3. Piena trauki un to tīrīšana. Katrai saimniecībai, kas 
ražo pienu, ir nepieciešami labi un piemēroti piena trauki, 
kuros pienu slauc, tīra, dzesē, uzglabā un pārvadā. Moderni
Ēiena trauki un aparāti vajadzīgi a rī katra i pienotavai, 

as pienu pārstrādā. Visiem piena traukiem  ārpus darba 
jāb ū t tīriem  un spodriem. Tādēļ piena trauki tūliņ pēc lie
tošanas rūpīgi jā tīra . Netīri, nekārtīg i vai pavirši tīrīti
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piena trauki un^aparati ir ļoti bīstami, jo  no tādiem var 
iekļūt piena, krējum a un citos piena produktos daudzas 
kaitīgas sīkbutnes, pat bīstami slimību dīgļi. Dažādas piena 
un ta produktu kaites arī visvairāk rodas no bojātiem, 
nolietotiem vai nepietiekami tīrītiem  piena traukiem.

Labākos piena traukos tagad gatavo no alum inija un ne
rūsējoša tērauda. A l u m i n i j a  trauki ir ieteicami tādēļ, 
ka iie ir viegli, spodri, nerūsē, nebojā piena īpašības un to 
cena nav daudz augstāka par vienkāršo metami traukiem. 
Bojātus alum inija traukus vienmēr var pārdot par metalla 
cenu.

Ļoti labi un izturīgi ir n e r ū s ē j o š ā  t ē r a u d a  
trauki, tie viegli tīrāmi un vienmēr spodri, nebojā piena 
īpašības, bet vēl samērā dārgi, un tikai cena kavē to pla
šāku lietošanu piensaimniecības praksē.

Līdz šim visvairāk lieto lētos dzelzs skārda traukus un 
tērauda vai vara aparātus. Bet dzelzs, tērauda vai vafa 
aparātiem, traukiem  un piederumiem vienmēr jāb ū t ļoti 
labi alvotiem, jo šie metalli, nākot sakarā ar pienu vai k rē
jumu, viegli šķīst un dod pienam vai krējum am  netīru, 
pretīgu metalla, taukainu vai eļļainu gaižu. Jau ļoti n ie 
cīgi šo inetallu daudzumi pienā (piem., dzelzs 0,5 mg,/l, vapa
0,01 mg/1) izsauc manāmu piena garžas bojāšanos, kas bei
dzot noved pie ļoti nepatīkam ām  sviesta garžas kļūdām.

Lai pasargātu pienu no saskaršanās ar dzelzi un vapu, 
visus traukus, piederumus un aparātus, kas pagatavoti no 
šiem metalliem. vajag alvot, i. i., noklāt ar pietiekami biezu 
alvas kārtiņu. 1 omēr alvoti piena trauki nav izturīgi. Alvu 
manāmi šķīdina ieskābis un skābs piens, tāpat sārmi (soda
u. c.), ko lieto trauku tīrīšanai. Alva ir mīksts metalls, un 
tāpēc, beržot alvotus traukus ar smiltīm, granti vai citiem 
cietiem priekšmetiem, alvas kārtiņu viegli var ievainot un 
noberzt. Alvojums ātri nolietojas pie stiprākiem  sitieniem 
un ieliekumiem. Kur vien alvojums bojājies vai nolieto
jies, dzelzs sāk rūsēt, trauki kļūst nederīgi lietošanai, tie 
jāpāralvo no jauna. Pāralvotiem traukiem  alvojums pa
rasti ātrāk nolietojas kā jauniem. Tāpēc alvoti trauki 
prasa uzmanīgu un saudzīgu apiešanos kā lietošanā, tā  arī 
tīrīšanā.

Lietošanai labāk noder tādi irauki, kas izgatavoti, spiesti, 
stiepti vai lieti no viena gabala, bez metinājumiem. šuvēm, 
kniedēm. Tādi trauki ir izturīgāki, viegli tīrām i un dezin
ficējami.
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Modemiem piena iraukiem  vispār cenšas dot ieapaļu 
un gludu veidu, bez asiem stūriem, dziļām rievām un ne- 
līdzenumiem, jo  tikai šādus traukus var pamatīgi iz tīrīt un 
dezinficēt.

Koka trauki piensaimniecībā nav lietojami, tādēļ ka tos 
grū ti t īr īt  un tie ļoti lēni žūst. Koka virsma ir nelīdzena, 
a r daudziem sīkiem iedobumiem — porām, kuļās iesūcas

Eiena atliekas. Šinīs atliekās savairojas daudz sīkbūtņu, 
as vēlāk no trauka sienām iekļūst pienā un kā kai

tīgs ieraugs stipri bojā pienu. Tādēļ arī saimniecībās, 
kur vēl lieto koka piena traukus, pienam ļoti bieži rodas 
dažādas kaites, ja  vien šādi koka trauki netiek pamatīgi 
tīrīti un dezinficēti.

Pienotavās tagad lieto vairs tikai koka kuļammucas, ma
zākās arī vēl sviesta atspaidāmos galdus, sviesta stampas, 
lāpstiņas un citus sīkus piederumus, bet visi pārējie  aparāti, 
trauk i un piederumi gatavoti jau  no metalliem. Lielākās 
sierotavās arī vairs reti sastopami koka piederumi, izņemot 
dažu sieru veidņus un plauktus.

Visi trauki, kas nākuši saskarē ar vājpienu, pienu vai 
krējum u, tūliņ pēc lietošanas rūpīgi un pamatīgi tīrāmi. 
Piena atliekas ātri piekalst trauku sienām un vēlāk tās jau  
daudz grūtāk nomazgāt. Bez tam piena atliekās, ja  tā^ 
ilgāk stāv traukos, var lielā daudzumā savairoties kaitīgāk 
sīkbūtnes.

Trauku tīrīšana sākas ar to, ka  tos noskalo un pamatīgi 
izskalo ar aukstu vai drusku remdenu ūdeni, kāds vislabāk 
aizvāc piena atliekas. Pēc trauku krietnas izskalošanas stā
ja s  pie to mazgāšanas.

Piena trauku un piederum u mazgāšanai vajadzīgas spe
ciālas sukas un karsts ūdens ar kaļķa, sodas vai citu sārmu 
piemaisījumu, skatoties pēc vajadzības.

S u k a s  piena trauku mazgāšanai vajadzīgas vairākas, 
pie tam dažāda veida (skat. 51. att.) un lieluma. Cietu un 
lielu virsmu, piemēram, grīdu, baseinu u. c. beršanai su
kas pagatavo no sīkām saknītēm, mazāku trauku un piede
rumu beršanai no jū ras zālēm, astriem, sariem u. c. ma
teriāliem. Suku veids un lielums jāizvēlas tāds, lai ar tām 
varētu izberzt un iz tīrīt visus trauku un aparātu stūfus. 
iedobumus, krānus, arī caurules un to savienojumus. Piena 
un krējum a dzesētāju virsmas tīrīšanai vajadzīgas īpašas 
sukas (skat. 52. att.). Stikla stobriņu un butirom etru t ī r ī
šanai vajadzīgas nelielas un tievas saru birstītes.
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Piena traukus nekad nevajag mazgāt ar ūdeni vien, jo  
kazeīns un tauki tīrā  ūdeni nešķīst, bet viegli šķīst tādā 
ūdenī, kam  p iejaukts sārms. Tāpēc piena trauku mazgā
šanai vajadzīgs karsts sārma šķīdums, kupā iemērc sukas

51. att. Sukas piena trauku un aparatu tīrīšanai.

un pamatīgi noberž traukus un piederumus no iekš- un ā r 
puses, pie kam sevišķi rūpīgi jāizberž visi asie stūfi, iedo
bumi un nelīdzenumi, lai nekur nepaliktu piena atlieka?» 
vai citi netīrumi. Pēc mazgāšanas traukus noskalo un iz
berž a r  tīru, karstu ūdeni un beigās iz
plaucē ar tīru, verdošu ūdeni. Tāda 
plaucēšana ar tīru , verdošu ūdeni labi jļfj 
nonāvē sīkbūtnes, un trauk i pēc tam  ̂
ā tri žūst, tādēļ tu r baktērijas nevar nofpJU

Žauna savairoties. Ja vien iespējam«.
ieigās traukus der izplaucēt ar karstu c , , _4_., v. i  1 - 1  i i - .  • -  y2.  att. buka dzesetapttvaiku; tadam nolūkam dabūjam i ari virsmas tīrīšanai, 

īpaši aparāti, piemēram, kannu plaucē- 
tāji. Plaucēsanas vietā var traukus 15—20 minūtes vārīt 
lielākā katlā vai izskalot ar chlora ūdeni.

Pēc izplaucēšanas ar verdošu ūdeni vai tvaiku traukus 
nevajag skalot a r aukstu ūdeni, jo  ar to tajos atkal iekļūst 
sīkbūtnes, auksti trauki tik ā tri nežūst, un pie spējām tem-
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perātūras maiņām viegli var bojāties alvojuma kārtiņa, tā
dēļ alvoti trauki, nepareizi rīkojoties, ātri nolietojas.

Izplaucētos, karstos traukus tūliņ apgāž ieslīpi uz tīriem  
koka režģiem vai redeļu galdiem, lai ūdens atliekas var 
ātri un pilnīgi notecēt, bet trauki var žūt un vēdināties. 
Režģus piena trauku žāvēšanai un vēdināšanai der ierīkot 
zem nojuma, k u r brīv i piekļūst tīrs, svaigs gaiss.

Piena traukus un īpaši piena transportkannas pēc t īr ī 
šanas nedrīkst nolikt stāvus vai nosegt ar vāku. Aparā
tus, kas salikti no vairākām  daļām, un piederumus, piem., 
separātora spoli, caurules un to daļas pēc tīrīšanas neva
jag  savienot, bet visas daļas nolikt atsevišķi, lai žūst un vē
dinās. Kopā salikt tās var īsi pirms lietošanas. Metalla 
trauk i sāk ā tri rūsēt, ja  tie ilgāku laiku stāv mitri. Šādus 
trauku^ var lik t saulē, kur tie sevišķi ā tri un labi izvēdi
nās, bet koka trauki saulē sr “ un saplaisā.

vojum a saudzēšanai sodai piejauc nā trijā  bisulfītu, kristal- 
sodai ap 2%, bet kalcinētai ap 4%-. Lietojot sodas šķīdu
mus a l u m i n i j a  trauku tīrīšanai, šķīdumam piejauc ne
lielu daudzumu ūdensstikla (ap 0,05%) vai sodu sajauc ar 
5% šķīstoša stikla pulvepa.

Koka traukus un piederumus pēc noskalošanas un iz- 
beršanas ar karstu ūdeni noziež ar kaļķa putru, pie kam 
sevišķi rūpīgi berž to dibenus un stūfus. Kaļķim ļauj iedar
boties 2—3 stundas, tad to noskalo ar tīru , karstu  ūdeni, 
rūpīgi izberž ar suku, izskalo, izplaucē ar verdošu ūdeni 
vai karstu  tvaiku un apgāž ieslīpi uz režģiem, lai nožūst 
un vēdinās.

Koka traukus un piederumus nevar ilgi plaucēt ar tvai
ku, jo  tas padara koku irdenu, plūksnainu. Tos nevar žāvēt 
arī saulē. Žāvējot un uzglabājot, tie jāsarga no putekļiem- 
Sviesta kuļammucām, nolaidīgi tīrītām , dažkārt ir nepatī
kama, skāba smaka. Tās krietni izmazgā un izberž ar karsiu 
ūdeni un ļauj apžūt, pēc tam to iekšpusi rūpīgi noziež ar 
kaļķa putru un atstāj līdz otrai dienai, tad izmazgā ar 
karstu ūdeni un krietni izskalo. Pēc tam sliktā smaka pa
zūd. Šāda tīrīšana jāatkārto  pāris reizes nedēļā.

Koka traukus var lietot tikai pilnīgi izžuvušus. Pirms 
lietošanas ieteicams izskalot ar verdošu ūdeni.

Piena traukus var lietot vienīgi pienam, bet ne cilām va
jadzībām.

Dažādu speciālu piensaimniecības mašīnu un aparātu tī
rīšana sīkāk apskatīta attiecīgās nodaļās.

Lietojot sodas šķīdumus trauku tīrīšanai, al-
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4. T īrības uzturēšana pienotavās. Piena pārstrādāšanas 
telpās vienmēr jāb ū t tīram , svaigam un sausam gaisam. 
Tam jābū t bez putekļiem un bez kaut kādas smakas. Tā
pēc liela tīr īb a  jāievēro jau  pienotavu ārpusē, lai no tu 
rienes nevarētu ieplūst slikts gaiss un putekļi. Pienotavu 
tuvum ā nedrīkst atrasties mēslu un netīrum u bedres, a t
k lātas netīru  ūdeņu notekas, malkas grēdas, atejas, lopu 
kūtis un vispār tādas lietas, kais var pūt un izplatīt sliktu 
smaku, kas dod iespēju savairoties sīkbūtnēm, pelējumiem, 
mušām un citiem parazītiem. Pienotavu tuvākā apkārtne 
vienmēr jā tu r  ļoti tīra  un labi uzkopta. Zirgu mēsli un citi 
netīrum i pēc piena pieņemšanas nekavējoties jāaizvāc. Pa
galmi labi jāgrantē vai jābruģē. Pienotavu telpās ierīko
jam a spēcīga ventilācija tvaika, garaiņu, izgarojum u ātra i 
novadīšanai. K atrā darba telpā jābū t atsevišķai notekai ne
tīro  ūdeņu novadīšanai. D arba telpas nedrīkst būt tiešā sa
skarē ar dzīvojamām telpām.

Pienotavu telpu griestiem un sienām jābū t spodrām, tī
rām, baltām, bez pelējum u plankumiem. Tāpēc sienas un 
griesti bieži jākaļķo, bet ne mazāk par divām reizēm gadā. 
Ja manāmi pelējumi, kaļķiem  jāp iejauc 2—3% vaj*a vitriola. 
Lai kaļķotas sienas nesmērētu, kaļķis jā ie jauc  vājpienā un 
tam jāpielej nedaudz (1—2%) 40% formalīna.

Logi un durvis bieži jām azgā a r  zaļajām  ziepēm. G rī
das katru  dienu pēc darba beigšanas bagātīgi jānoskalo ar 
ūdeni, tad jānoziež ar svaigu, pabiezu kaļķu pienu, sevišķu 
vērību piegriežot kaktiem  un stūfiem, arī sienu apakšda
ļām, apmēram pusmetru no grīdas, un netīro  ūdeņu noteku 
vietām. Ja kādi priekšmeti (galdi u. c.) novietoti pie sie
nas, tie jāatgrūž, un arī tās vietas pamatīgi noziežamas ar 
kaļķa pienu. Pēc tam grīdas berž ar cictu suku un karstu 
ūdeni un beidzot noskalo ar lielāku tīra  ūdens daudzumu.

Koka grīdas, lai tās ā trāk  nožūtu, cieši noslaukāmas ar 
gumijas suku. Ja laika apstākļi atļauj, jāalveļ- logi un dur
vis, lai rastos caurvējš un gaisa apmaiņa, kas žāvē un vē
dina visus nomazgātos priekšmetus.

Mašīnu pamati un aparātu atbalsti jānoslauka sausi un, 
kur tas vajadzīgs, jānoziež ar eļļu, lai nepiekļūtu mitrums 
un metalli nerūsētu.

Caurules, izjaucot tīrīšanai un pēc tam atkal saliekot, 
jāsaliek uzmanīgi, lai nesaliektu un nebojātu uzgriežņus. 
Visi darbi izpildāmi kārtīg i un apzinīgi, lai neradītu  liekus 
netīrumus, lai nepārlietu un neizšļakstītu pienu, vajpienu
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vai sūkalas, kas prasa liekus tīrīšanas darbus. Ja piens pār
liets, tas tūliņ ar ūdeni aizskalojams.

Pienotavās pēc vajadzības jāb ā t parastām un zaļajām  
ziepem, ka ari roku sukām un dvieļiem roku mazgāšanai.

Rokas nav_ jāslauka priekšautos, bet tikai tīros, sausos 
dvieļos. Pastavigā krājum ā jā tu r  tīrīšanas m ateriāli — 
svaigi dedzināti kaļķi, chlorkaļķi, soda alvotiem un soda 
alum inija traukiem , dažādas sukas u. c.

Pienotavu telpas jāsarga no mušām, jo  tās iznēsā bak tē
rijas un netīrumus. M u š a s  jāizķep ar papīriem  vai d ē 
līšiem, nozieztiem ar lipīgu līmi, ko pagatavo, sakausējot uz 
uguns 1 d. rapšu eļļas ar 2 d. kalifonija, pēc atdzišanas pie
jauc  1 d. terpentīna un nedaudz sīrupa. Mušas var noindēt 
a r  pienu, kam piejaukts formalīns (25 d. piena, 15 d. for
m alīna un 60 d. ūdens).

PIENA ANALIZĒ
Piena analizēs mērķi var būt dažādi. Visbiežāk apmie

rinās tikai ar piena vērtīgākās sastāvdaļas, tauku satura, 
noteikšanu kā, piemēram, lopkopības pārraudzības b ied rī
bās, nereti a rī piena izvērtēšanas iestādēs, kas to samaksā 
pēc tauku satura.

Pie vērtīgu un izturīgu piena produktu izgatavošanas 
liela nozīme nevien piena normālam sastāvam un tauku 
saturam, bet a rī piena tīrībai, svaiguma pakāpei un bakte
rioloģiski bioloģiskām īpašībām. Sevišķi vispusīga īpašību 
pārbaude nepieciešama pienam, kas nolemts sierniecībai, 
ieraugu gatavošanai un patērēšanai svaigā veidā.

Piensaimniecības praksē nāk priekšā gadījum i, kad 
pienu dažādi vilto vai konservē ar dažādām neatļautām 
ķīmiskām vielām, kūpu atklāšana arī ietilpst piena analizē. 
Tādēļ piena analizē atkarībā no uzdevuma var būt ļoti d a 
žāda, sākot no itin vienkāršas, kādu arī parastos apstākļos 
var izdarīt katrs sapratīgs piensaimnieks, un beidzot ar 
visai sarežģītu, kādu var izdarīt tikai speciālās labora
torijās.

Šinī nodaļā apskatīti it īpaši tādi piena analizēs paņē
mieni, kupus praksē var izdarīt katrs piensaimnieks.

Ņemot vērā piena visai svārstīgo ķīmisko sastāvu un īpa
šību maiņas, analizēs iznākumi lielā m ērā atkarīg i no tā, 
cik pareizi un rūpīgi noņemti analizējam ā piena paraugi.
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PIENA PARAUGU NOŅEMŠANA UN KONSERVĒŠANA

Piena paraugu noņemšanas kārtība  un paraugu lielums 
atkarīgs no izmeklēšanas mērķa. Ja pienā jānosaka tikai 
viena sastāvdaļa, piemēram, tauku procents, pietiek ar 100 g 
piena. Viltojumu noteikšanai un vispār pilnīgākai ķīmiski 
baktē r  ioioģiskai analizei vajadzīgi apm. 500 g piena.

Piena parauga noņemšanai nepieciešamas tīras, sausas 
p u d e l ī t e s  vai pudeles ar paplatiem  kakliņiem, labi pie

gulošiem aizbāžņiem un blāvu lauku
miņu sānos (skat. 53. att.), uz kupa ar 
vienkāršu zīmuli var uzrakstīt parauga 
numuru. Vēl labāk, ja  pašas pudelītes 
num urētas ar iededzinātiem, labi sare
dzamiem melniem skaitļiem un tām ir 
pieslīpēti stikla aizbāžņi. Paraugu nu
murus nav ieteicams atzīmēt uz aizbāž
ņiem, jo  aizbāžņi viegli samaināmi.

V airāku paraugu uzglabāšanai un 
pārvadāšanai vajadzīgas piemērotas 
k  a s te s (skat. 54. un 55. att.) ar koka

__  _____ dēlīšu nodalījumiem, lai pudelītes, vie-
53. att. Pudelītes piena o tr u  atsitoties, ne varētu sa-

paraugiem. plīst. Pienotavas paraugu uzglahasa- 
nai labāk noder aizslēdzams skapis.

Piena paraugus noņemot, liela vērība pievēršama tam, lai 
noņemto paraugu sastāvs būtu pareizs un līdzīgs visa pār
baudāmā piena daudzuma vidējam  sastāvam. Tāpēc, ja  
piens atrodas vairākos traukos, no katra  trauka jāņem  no
teikta daļa, proporcionāla piena daudzumam katrā  traukā, 
bet noņemtās daļas jāsajauc kopā vienā pudelītē, kas tad 
būs pareizs, vidējs paraugs. Piens katrā  traukā pirms at
tiecīgās daļas noņemšanas pamatīgi jāsamaisa ar maisāmo
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(skat. 56. att.), lai vienlīdzīgi izdalītu virsū nostājušos tau
kus pa visu piena masu. Ja to nedara, tad nepareizs būs 
tauku procents.

Ērtāk paraugus var noņemt, ja  pienu 110 atsevišķiem 
traukiem  salej vienā traukā, kur to rūpīgi izmaisa, un tad 
noņem analizei vajadzīgo daļu. Tāda rīcība sevišķi ietei
cama pienotavās, kur paraugus labāk ņemt no katras atse
višķas saimniecības piena tad, kad tas izliets no visām vie
nas saimniecības trarisport- ^  
kannām svēršanai svaru kau- ({? 
sā un tu r ar maisāmo rūpīgi 
izmaisīts.

Piena atsmelšanai var lie
tot kā  parastās alum inija sme
ļamās karotes, tā arī puslitra 
mērus ar gajāku rokturi.

Ja jāsastāda vidējais pa
raugs no vairāku trauku  vai 
vairāku dienu piena, vai a rī 
no dažādiem slaukumiem, tad 
no k a tra  atsevišķa piena jā 
ņem zināma daļa proporcio
nāli tā daudzumam ar tādu 
aprēķinu, lai visas atsevišķās 
daļas kopā dotu analizei ne- ^gf§ 
pieciešamo piena daudzumu.

Proporcionālo daļu atm ērī- 55 
šanai vajadzīgas pipetes (skat.
57. att.), mērstobriņi vai arī 
attiecīga lieluma mērcilindri.
Mērpipetēm jābū t ar melnām labi saredzamām iedaļām un 
paplatu caurumu galā, lai labāk sekmētos piena ievilkšana 
pipetē un tā izlaišana pudelītē.

Ja paraugus nākas tālāk pārvadāt vai sūtīt, tad pudelī
tes piepilda līdz % tilpuma. Mazākā piena daudzumā daļa 
tauku ceļā var sakulties sviestā, bet, ja  pudelīte ar pienu 
gandrīz pilna, tad pirms analizēs to grūti saskalot tā, lai 
tauku lodītes vienlīdzīgi izdalītos pa visu pienu.

Noņemtie paraugi līdz izmeklēšanai turam i aukstuma 
(zem 10° C), lai pienu pasargātu no skābšanas. Ja tas nav 
iespējams, piena paraugi jākonservē ar kādu piemērotu 
konservēšanas līdzekli.

Strīdus gadījumos pie paraugu noņemšanas pieaicināmi 
divi liecinieki, uil ir labāk, ja  viens no tiem ir  kāda am at
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persona. Ja paraugus sūta analizēt kādai laboratorijai, tad 
pudelīšu aizbāžņi aplejam i ar laku, un tu r jāuzspiež amat
personas zīmogs. Jāsastāda attiecīgs akts, kas arī jāpiesūia 
laboratorijai.

Piena paraugu konservēšana. Ja noņemtos piena parau 
gus nevar analizēt drīz pēc to noņemšanas, tad pienam pu
delītē jādod kāda ķīm iska konservētāja viela, lai pasar
gātu to no bojāšanās.

Piena paraugus nākas konservēt arī pienotavām, kas 
pienu samaksā pēc tauku resp. sviesta daudzuma pievestā 
pienā. Še jāzina vidējais mēneša tauku % katras saimnie
cības pienā. Vispareizāk vidējo tauku % var noteikt, ņemot 
paraugus ka tru  dienu visu mēnesi. Tādā gadījum ā nevar 
būt nekādi pārpratum i ar vedējiem, nav iemesla pienu vil
tot, un arī dabīgās tauku satura svārstības nevar ietekmei 
vidējo tauku % katras saimniecības pienā.

Katru dienu analizēt katras saimniecības pienu ir Ioi i 
apgrūtinoši un a rī dārgi izmaksā. Tāpēc paraugus uzkrāj 
vairākas (10—15) dienas, tos konservē, lai piens nebojātos. 
Analizi izdara 2 vai 3 reizes mēnesī, piem., mēneša 15. un 
pēdējā dienā, vai a rī 10., 20. un pēdējā dienā. Šādā kārtā  
pienotava apzīmē katras saimniecības pudelīti, 200 cm3 til
pumā, ar pieslīpētu stikla aizbāzni, ar attiecīgas saimniecī
bas numuru.

Tīrās un sausās pudelītēs jau  iepriekš iebep vai ielej 
konservētāju vielu, piem., 0,2 g ka lija  bichromata. Katru 
dienu no saimniecības piena, kad  tas viss ieliets svaru 
kausā, nosvērts un rūpīgi izmaisīts, iesmeļ daļu piena alir- 
m inija karotē un ar mērpipeti noņem vajadzīgo proporcio
nālo daļu, ielaiž to pudelītē, kupu tūliņ cieši aiztaisa un labi 
saskalo. Tādā kārtā  parauga sastādīšana turpinās 10—55 
dienas, un tad nosaka tā tauku procentu, kas būs vidējais 
visa parauga sastādīšanas laikā. Sis tauku procents būs arī 
īstais un faktiskais vidējais par zināmo laiku, bet ne m āk
slīgi aprēķināts, kāds rodas tad, ja  paraugus noņem tikai 
dažas reizes mēnesī un tad  vidējo iegūst aprēķinot.

Piena paraugu konservēšanai parasti lieto kalija  bichro- 
matu vai formalīnu. Bichromatu ieteicams lietot visos ga
dījumos, kad pienā jānosaka tikai tauku procents vai kad 
paraugi ilgāku laiku jāsastāda un jāuzglabā. Ja paraugi 
nav ilgi jāuzglabā un pienā jānosaka viltojumi, tad  labāk 
lietot formalīnu.

K alija bichromats (K2Cr20 7) ir kristalliska viela ar 
spilgti sarkanu krāsu. Piena paraugu konservēšanai to pa
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rasti lieto smalka pulvera veidā. Uz 100—150 cm“ piena 
ņem nelielu naža galu (vidēji ap 0,2 g) sarkanā pulvera 
un ieber to pudelītē. Šāds daudzums pasarga pienu no sa- 
skābēšanas 20—30 dienas un netraucē tauku procenta 
noteikšanu konservētā pienā. Pēc piena ieliešanas pudelītē 
tās saturs katru  reizi labi jāsaskalo, lai bichromats un tauki 
labi izjaucas pa visu pienu. Piens no bichromata pieņem 
gaiši dzeltenu citronam līdzīgu krāsu. Ja krāsa tumši dzel
tena, bichrom ata piejaukts par daudz. Paraugu sastādot 
vairāku dienu laikā, piens pudelītē no sākuma būs tumši 
dzeltens, bet, vairojoties piena daudzumam, tā krāsa kļūs 
gaišāka. Ar bichromatu konservēto pienu tāpēc viegli at
šķirt no nekonservēta. K alija bichromats dabūjam s arī sa
spiests. tablešu veidā. Vidē ja lieluma iabletes pietiek lO O cm ’ 
piena konservēšanai.

Formalīns, form aldehīda (CH20 ) 40%-īgs šķīdums, jā 
lieto piena paraugu konservēšanai tādos gadījumos, kad 
pienā jānosaka arī īpatnējais svars (atklājot viltojumus), 
sausnas un m inerālvielu saturs.

Pie 100 cm3 piena jāp ielej tikai 3—4 pilieni formalīna, 
un paraugs tūliņ krietni jāsaskalo. Form alīna nedrīkst pie
liet par daudz, jo  tas pārm aina kazeīna molekulas uzbūvi 
un padara to sērskābē grūti šķīstošu, kas stipri traucē tauku 
% noteikšanu pienā pēc G erbera sērskābes metodes.

Konservēta piena atliekas nedrīkst izēdināt dzīvniekiem, 
jo  konservētājas vielas ir  indīgas.

Ja konservētos piena paraugus ilgāku laiku uzglabā, tad 
tie ik pēc pāris dienām jāsaskalo, lai vienm ērīgi izdalītu 
piena konservētāju vielu un arī uz piena virsmas nostāju
šos taukus.

Konservētājas vielas nedrīkst p ie jauk t tādiem piena pa
raugiem, kam jānosaka bakterioloģiski bioloģiskās īpašī
bas. Šādu piena paraugu noņemšanai jālieto  karsētas vai 
vārot sterilizētas pudelītes. Piens tūliņ stipri jāatdzesē un 
jā tu r  aukstum ā līdz analizei, kas jā izdara  pēc iespējas drīz.

TAUKU SATURA NOTEIKŠANA PIENA

Tauku satura noteikšanai pienā ir daudz un dažādas me
todes. Par pareizāko tagad uzskata G otlība resp. Gottlieba- 
Roses metodi, kupa metode darbā aizņem daudz laika un 
praktiskos apstākļos grūti izdarāma. To lieto laborato
rijās kā  standarta metodi, ar kuļ’u salīdzina un pārbauda 
analizēs iznākumus pēc citām metodēm.
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Piensaimniecības praksē visvairāk izplatītas t. s. ā t r - 
m e t o d e s ,  a r  kupu palīdzību var ā tri un viegli, p rak tis
kiem mērķiem arī pietiekami pareizi noteikt tauku saturu 
pienā. Ja jā izdara  daudz analižu, tad ir svarīgi, lai ka tra  
analizē izmaksātu pēc iespējas lētāk.

Aprādīto apstākļu dēļ pienotavām vispiemērotākā ir 
G erbera sērskābes jeb  acidobutirom etriskā metode, bet a t
sevišķām saimniecībām noderēs bezskābes un bezcentrifu- 
gas metodes. Tāpēc tālāk  apskatīsim  tikai dažas ātrmeto- 
■des un īsumā, salīdzināšanai, a rī Gotlība metodi.

SĒRSKĀBES METODE 

G erbera sērskābes metode
Šo metodi jau  no 1895. gada lieto visās Eiropas zemēs. 

Ar tās palīdzību var noteikt tauku saturu ne vien pilnpienā, 
bet ar nelieliem pārkārtojum iem  arī dažādos piena pro
duktos, kā, piemēram, krējum ā, sviestā, sieros, dažādās pien
saimniecības atliekās — vājpienā, paniņās un sūkalās. Tā
pēc to uzskata par universālu tauku noteikšanas metodi. Tās 
galvenās priekšrocības ir tās, ka tā ā tri un viegli izpildāma, 
neizmaksā dārgi un dod pietiekami pareizus rezultātus.

Sērskābes metodei vajadzīgie aparāti un piederumi
1. B u t i r o  m e t r i  jeb  tauku m ērītāji (skat. 58. att.), 

kuļ'os pienu samaisa a r reaktīviem, tad silda, centrifugē un 
beidzot nolasa tauku saturu procentos.

Butirom etrā ir trīs daļas: a) kakliņš, kuru pēc piena un 
reaktīvu ielaišanas butirom entrā noslēdz ar labi pielaikotu 
gumijas aizbāzni; b) resnākā vidus daļa, kur notiek piena 
sajaukšana ar reaktīviem ; c) tievākais augšgals — mēr- 
stobriņš jeb  skāla, uz kuras atrodas iedaļas tauku procenta 
nolasīšanai. K atra mazā skālas iedaļa rāda Vio tauku pro
centu jeb 0,1%, bet 10 mazās iedaļas kopā vienu veselu 
tauku procentu, resp. 1%. Blakus lielajām  iedaļām ir 
skaitļi, kas rāda attiecīgus veselus procentus.

Butirometrā skāla mēdz būt apaļa, plakana vai četrstū
raina (skat. 59. att.). Butirom etri ar četrstūrainu skālu jeb  
t. s. „planbutirom etri“ ir labāki un izturīgāki kā vienkāršie 
ar apaļo skālu. Izturīgāki arī butirom etri no Jenas stikla.

Butirometriem jābū t numurētiem ar skaidri saskatāmu 
numuru. Labiem butirom etriem  uz galviņas ir blāvs lau-
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kūmiņš, uz kupu ar vienkāršo zīmuli var uzrakstīt piena 
parauga numuru. Butirom etru num urēšanai lieto arī alum ī
n ija  plāksnītes, bet tās diezgan ātri nolietojas.

Butirometri iepēr
kami tikai labākās spe- 
ciālfirmās, un to pa
reizība jāpārbauda, jo 
gadās, ka  daži butiro
m etri nedod pareizus 
rezultātus. Var dabūt 
p irk t jau  p ā r b a u 
d ī t u s  butirometrus, 
ar apliecībām. Lai gan 
tie ir dārgāki, tomēr 
2—3 tādus der iegādāt, 
jo  ar tiem tad var sa
līdzināt pārējos.

D arbu atvieglo tas, 
ja  visi butirom etri ir 
vienāda gaļ’uma un 
resnuma. A rī butiro
m etru kaliņiem jābūt 
vienāda resnuma, lai 
tajos visos labi tu rē
tos tie paši gumijas 
aizbāžņi. Ja aizbāžņi 
nav piemēroti, tie 
viegli izslīd no kak
liņa, un analizē iet zu
dumā, pie kam var no 
tik t a rī nelaimes ga
dījum i.

Gumijas aizbāžņiem 
(skat. 60. att.) jābū t 
mīkstiem, elastīgiem 
un veseliem. Saplaisā
juši un cieti aizbāžņi 
nav derīgi. Ir dabūja
mi īpaši „fibū“ noslē- 
dzēji (skat. 61. att.), ar
kuriem, tauku procentu nolasot, skālā vieglāk pārvietot (pa
celt uz augšu vai nolaist zemāk) tauku stabiņu.

59. att. Butirometri ar 
apaļu, plakanu un četr

stūrainu skalu.

58. att. Piln
piena butiro- 

metrs.

60. att. Gumijas aizbāznis.
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2. P i p e t e s  (skat. 62. att.) piena un reaktīvu iem ērī
šanai vajadzīgas trīs: a) pienam — 11 em3; b) sērskābei — 
10 cms un 3) amilspirtam — 1 cm3.

61. att. Fibū — 62. att. Pipetes: pienam, serskabei,
butirometrs. amilspirtam.

Sērskābes pipetei augšgalā ir divi aizsargpūslīši, lai, iesū
cot stipro un kodīgo skābi, tā  nevarētu iekļūt mutē. P i
peti lieto šādi: tās tievo galu iebāž attiecīgā šķidrumā,, 
bet augšgalu ieņem mutē, un šķidrum u sūc, kamēr tas pa
ceļas drusku augstāk p ar melno strīpiņu, tad  ā tri atņem 
muti un pipetes augšgalu aizspiež ar rād ītā ja  pirkstu, kūpu 
iepriekš drusku saslapē. Viegli kustinot pirkstu, ļau j šķid
rumam iztecēt, kam ēr ieliektā virsm a jeb  menisks noslīd līdz 
strīpiņas zīmei, tad p irkstu  cieši piespiež pipetes augšga
lam, lai šķidrums vairs nevarētu ne iztecēt, n e  arī pilēt. 
Pipeti ā tri pārnes un tās tievo galu iebāž butirom etra kak
liņā, noņem pirkstu un ļau j šķidrumam iztecēt butirom etrā. 
Kad šķidrums jau  iztecējis, ļau j vēl nopilēt pāris pilieniem
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un tad izvelk pipetes galu no butirom etra. Pipetes galā 
palikušo šķidrum u butirom etra nedrīkst izpūst.

Ja vienu piena pipeti lieto vairāku paraugu mērīšanai, 
tad to vismaz divas reizes izskalo ar analizējamo pienu un

tikai trešo reizi iemērītos 11 cm3 
ielaiž butirometrā.

Pienotavās, kur jāizdara daudz 
analižu, reaktīvu iemērīšanai la 
bāk lietot speciālas biretes vai īpa
šus automatus — m ērītājus (skat
63. att.), ar kupu palīdzību darbs 
veicas ātrāk.

u .

att. Automāti reak
tīvu mērīšanai.

04. utt. Statīvs ar segu.

3. K o k a  s t a t ī v s  ar piemērotu skārda segu (skat.
64. att.) stipri atvieglo vairāku butirom etra sakratīšanu 
reizē un ievērojam i paātrina darbu, ja  jāanalizē daudz pa
raugu. Šāds statīvs noder arī butirom etru žāvēšanai un uz
glabāšanai.

D abūjam i arī īpaši ar elektrību darbinām i butirom etru 
k ra tītā ji, kas darbu atvieglo un paātrina vēl vairāk (skat.
65. att.).

4. E m a l j ē t s  ū d e n s  t r a u k s  ar m etalla statīvu, 
termometru un spirta lampu (skat. 66. att.) vajadzīgs buti
rometru sasildīšanai līdz 65° C. Lielāku ūdens trauku sildī
šanai parocīgāk lietot petrolejas lampu. Butirom etru tem- 
perēšanai dabūjam i arī elektriski sildītāji.

5. C e n t r i f ū g a  vajadzīga butirom etru ā tra i grieša
nai (ap 1000 apgriezienu minūtē), kas sekmē tauku ātrāku 
atdalīšanos un to pilnīgāku uzkrāšanos butirom etra skālā.
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Tās iekārtotas 2, 4, 8, 12. 16, 24, 36 un vairāku butiro- 
metru uzņemšanai. Arī to konstrukcija  ir  dažāda. C entri
fūgas dabūjam as griešanai ar roku (skat. 67. att.), tvaiku

65. att. Elektriskais butiiometru kratitajs.

un elektrību (skat. 68. att.). 
Centrifūgas mechanisms k ā r
tīgi jāeļļo, jo  citādi tas ātri 
sadilst. Butirom etru ievieto
šanai noder misiņa vai alumi- 
uija čaulas.

Lai varētu kontrolēt cen
trifūgas apgriezienu skaitu 
minūtē, der lietot īpašu ā tru 
ma rād ītā ju  (skat. 69. att.), 
kuyti var pieskrūvēt centrifu-

,, .. , . . gas vākam.
66. att.  l ’d e n s  t r a u k s  ;ir s t«-  r

i ī  vii.

Ik . att. Centrifūga.
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Centrifūgas pamati jānostiprina, lai griežot tā nevarētu 
daudz trīcēt un ļodzīties.

6. Vajadzīgi arī dažādi sīki piederumi: a) saru birstītes 
butirometru tīrīšanai; b) māla pods — skābā šķidruma iz
liešanai no butirometriem pēc darba beigšanas; c) emal
jēta bļoda ar siltu sodas ūdeni butirometru pipešu un citu 
stikla trauku un piederumu tīrīšanai.

68. att. Elektriska centrifūga. 69. att. Ātruma rādītājs.

Visi piederumi pēc darba beigšanas tūliņ rūpīgi jātīra 
un vienmēr jātur labā kārtībā.

Serskabes metodei vajadzīgie reaktīvi
1. S ē r s k ā b e  (H2S 0 4) ar īpatnēju svaru 1,815— 1,820 

pie 15° C. Tādas skābes stiprums ir 89—90%. Pēc izskata 
tai jābūt skaidrai un gaišai, bet tumša sērskābe analizeine- 
der. Tirdzniecībā dabūjamā sērskābe parasti ir stiprāka, 
ar īpatnējo svaru 1,835 vai 1,840, bet tā bez pienācīgas at
šķaidīšanas analizei neder. Stiprākai sērskābei jādod ap
mēram šāds ūdens daudzums, kas jānomērī ar pipeti vai 
mērcilindru: 1 litram skābes ar īpatnēju svaru 1,830 
— 35 cm3, ar 1,835 — 60 cm3 un ar 1,840 — 155 cm® tīra 
ūdens, lai iegūtu skābi ar īpatnēju svaru 1,820. Atšķaidot 
jārīkojas uzmanīgi: sērskābe pamazām jālej klāt ūdenim, 
kas ielaists stikla kolbā, bet nedrīkst liet ūdeni sērskābē.

Pēc sērskābes atšķaidīšanas un atdzesēšanas tās īpatnē
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jais svars resp. stiprums jāpārbauda ar speciālu sērskābes 
areometru.

Sērskābi var uzglabāt tikai pudelē ar labi pieslīpētu 
stikla aizbāzni, jo citādi tā pievelk mitrumu un pamazām 
atšķaidās. Vienkāršu korķi sērskābe saēd, kļūst melna un 
lietošanai nederīga.

Ar sērskābi jāapietas ļoti uzmanīgi, jo tā ir stipri k o 
d ī g a ,  viegli saēd drēbes, apavus, koku un apdedzina 
miesu. Tāpēc uz darba galda, kur izdara analizēs un rī
kojas ar sērskābi, vienmēr jātur stiprs amonjaks vai so
das šķīdums, ar kupu tūliņ saslapē un apmazgā tās vietas, 
kur uzpilējusi sērskābe.

2. A m i l s p i r t s  (C5HnOH) ar īpatnēju svaru 0,815 
pie 15° C un viršanas punktu 128— 130° C. Tam jābūt ķī
miski tīram, bez kaut kādiem piemaisījumiem.

Amilspirts jāuzglabā labi noslēgtā pudelītē, lai tur ne
iekļūtu putekļi vai kādi citi netīrumi, no kupiem tas ātri 
bojājas.

Amilspirta noderību analizei pārbauda šādā kārtā: pā
ris tīros butirometros ar tīrām pipetēm iepilda katrā 10 cm3 
sērskābes, 11 cm3 tīra, destilēta ūdens un 1 cm3 pārbaudāmā 
amilspirta, butirometrus noslēdz ar tīriem gumijas aizbāž
ņiem, krietni saskalo un centrifugē ar 1000 apgriezieniem 
minūtē 5 minūtes ilgi. Pēc tam Vēro, vai uz šķidruma virs
mas skālā nav atdalījusies eļļaina kārtiņa. Ja kaut kas lī
dzīgs eļļai manāms, tad butirometrus stāvus tur statīvā
24 stundas un tad atkal apskata. Ja uz šķidruma virsmas 
saskatāma eļļaina vai taukaina kārtiņa, tad amilspirts lie
tošanai neder, jo eļļainais šķidrums analizējot pāriet tauku 
kārtā un paaugstina tauku procentu. Nepietiekami tīrs amil
spirts sastopams tirdzniecībā, tādēļ tā noderība analizei jā
pārbauda katrreiz, iepērkot jaunū porciju. Reaktīvus vis-
Ēār var iepirkt tikai speciālos piensaimniecības veikalos, 

as uzņemas atbildību par to tīrību un pareizību.
Analizēs gaita. Piena paraugu un reaktīvu temperatū

rai pirms analizēs jābūt 15° C. Ja paraugu daudz, tad sa
raksta analižu listē to numurus pēc kārtas, blakus tiem at
zīmē attiecīgo butirometru numurus un atstāj vēl divas 
tukšas ailes nolasītā tauku procenta pierakstīšanai.

Ūdenstraukā sasilda vai ielej ūdeni ar 65° C un stājas 
pie analizēs darbiem.

Tīrus un sausus butirometrus novieto statīvā ar kakli
ņiem uz augšu pierakstīto numuru kārtībā, pie katra buti- 
rometra noliek sausu un piemērotu gumijas aizbāzni.
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2. Piena paraugus pudelītēs pienācīgi saskalo, lai virsū 
nostājušies tauki vienlīdzīgi izdalītos pa visu pienu; tomēr 
jāsargās pienu saputot. Ja ilgākā uzglabāšanas laikā uz 
piena virsmas radusies sīksta krējuma kārta, tad pienu pa
silda ūdenī pie 40° C, kamēr tauki kļūst mīksti un skalojot 
labi izdalās. Sildītos piena paraugus atdzesē līdz 15° C, bieži 
saskalojot, lai tauku lodītes atkal nenostādinās.

Ja krējuma daļiņas pielipušas aizbāznim vai pudelītes 
sienām, tās visas rūpīgi ieskalojamas piena paraugā.

3. Katrā butirometrā ar tīru pipeti, attiecīgu bireti vai 
automatu iepilda:

10 cm3 sērskābes,
11 em! piena,
1 cm3 amilspirta.

P i e z ī m e s :
1) Butirometru kakliņus 

nedrīkst saslapināt ne ar pie
nu, ne ar reaktīviem.

2) Sērskābi atmērot, jāie
vēro uzmanība.

3) Piens no pipetes jāizlaiž 
lēni, turot to slīpi un piespie
žot tās galiņu pie butirometrā 
iekšējās sienas, lai piens ne
sajaucas ar sērskābi, bet lai 
nogulsnējas virs tās (skat. 70. 
att.).

4) Amilspirta pipetes galu 
nedrīkst sasmērēt ar pienu.

4. Kad visi butirometri pēc Kartas piepildīti ar pienu un 
reaktīviem, to kakliņus noslēdz ar gumijas aizbāžņiem, bu- 
tirometrus ietin drēbē vai papīrā, saņem saujā, ar īkšķi 
stingri piespiež aizbāzni un spēcīgi sakrata, pie kam šķid
rums butirometrā kļūst brūngans vai brūns un stipri sakarst 
(līdz 80° C). Tādēļ, ja  aizbāznis vaļīgs vai to cieši nepie
spiež, tas var izsprāgt ārā. Lai sakratītu reizē vairākus bu- 
tirometrus, jālieto īpaši statīvi ar metalla segu vai arī spe
ciāli aparātiņi butirometru kratīšanai.

Butirometrus krata, kamēr šķidrums tajos pieņēmis vien
līdzīgu brūnganu krāsu un tajā vairs nav manāmas ne
izšķīduša olbaltuma daļiņas. Tad butirometrus vairākas 
reizes apsviež ar skālu uz augšu, lai šķidrums tajos vie-

183

70. att. Piena mērīšana un 
ielaišana, butirometrā.



nadi izmaisas. Preteja gadījuma daļa serskabes var palikt 
butirometra skālā nesajaukta ar pārējo šķidrumu.

5. Ievieto butirometrus (ar skālu uz augšu) uz 3—4 min. 
ūdenstraukā pie 65° C. Kamēr butirometri te silst, jāieeļļo 
centrifūga un jānoskrūvē tai vāks.

6. Butirometrus izceļ no ūdens, noslauka un ar aizbāžņa 
palīdzību nostāda taukus mērstobriņa resp. skalas vidū. 
Tad butirometru resnos galus iebāž centrifūgas čaulās, lai 
skāla paliktu ārā, pret centrifūgas vidu. Butirometri jāno- 
vieto čaulās simmetriski, viens otram taisni pretim. Ja bu- 
lirometru skaits ir nepāla, tad ņem vēl vienu butirometru, 
piepildītu ar ūdeni.

Kad visi butirometri ievietoti čaulās, centrifūgai uz
skrūvē vāku un sāk to griezt, sākumā lēni, tad arvien ātrāk, 
sasniedzot 1000 apgriezienu minūtē. Tādā apgriezienu skaitā 
centrifugēšanu turpina 5 minūtes.

Centrifugu nav ieteicams ātri apstādināt, bet tas jāiz
dara pakāpeniski, piespiežot pirkstus divās pretējās pusēs 
pie centrifūgas šķīvja apakšas.

Izņemot butirometrus no centrifūgas čaulām, tūliņ jāpār
liecinās, vai visa tauku kārta atrodas skālā, un, ja tas tā 
nav, tad, aizbāzni iespiežot, tauku kārta jāiebīda pilnīgi 
skālā.

7. Pēc centrifugēšanas butirometrus atkal ievieto ūdenī 
pie 65° C ar skālu uz augšu, kur tos tur 5— 8 minūtes. 
Ūdens līmenim traukā jābūt augstākam par tauku kārtu 
butirometros, lai visa tauku kārta sasiltu un pieņemtu 
65° C temperatūru.

8. Tauku procentu butirometros nolasa šādā kārtā: bu
tirometru izceļ no ūdens, ātri apslauka un, turot to pret 
gaismu vienā līmenī ar aci, iespējami ātri nolasa, eik lielo 
un mazo skālas iedaļu aizņem skaidrā dzeltenīgā tauku 
kārta. Tās apakšgals veido taisnu līniju un krasi atdalās 
no tumši brūnā šķidruma, bet augšgals ir ieliekts (skai. 
71. alt.) pusapaļa meniska veidā. Paspiežot aizbāzni kak
liņā uz augšu vai nedaudz pavelkot uz leju, nostāda tauku 
kārtas apakšgalu pret (uvāko lielāko iedaļu, pie kupas stāv 
skaitlis. Pieturot aizbāzni tādā stāvoklī, lai tauku kārta 
nedabūtu mainīt vietu, ātri saskaita, cik lielo iedaļu aiz
ņem tauku kārta un beidzot arī, cik mazo, skaitot līdz me
niska zemākajam punktam. Ja tauku kārta aizņem trīs lie
lās un vēl 8 mazās iedaļas, tauku saturs pienā būs 3,8'v. 
63. attēlā parādīlā gadījumā tauku saturs •■= 3.38%.
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Nolasīto tauku procentu tūliņ atzīme analižu 
sarakstā blakus attiecīgā butirometra numuram.

Lai pārliecinātos, ka nolasīšana izdarīta pa
reizi, butirometrus tūliņ ievieto atpakaļ ūdens 
traukā un pēc pāris minūtēm tauku procentu no
lasa otrreiz. Abu skaitļu saskaņa liecina, ka no
lasīts pareizi. Tūliņ apgriež butirometru ar skālu 
uz leju, izvelk gumijas aizbāzni, iemet to siltā 
sodas ūdenī, bet butirometra saturu izlej māla 

odā un butirometru iegremdē siltā 3—4%-īgā so- 
as ūdenī.

9. Pēc analizēs beigšanas nekavējoties stājas 
pie butirometru, aizbāžņu, piena sērskābes pipešu 
tīrīšands. Šos piederumus mazgā labi siltā sodas 
ūdenī, ņeiņot palīgā piemērotas saru birstītes, pēc 
tam tos izskalo ar tīru, remdenu ūdeni. Butiro
metrus iekāp koka statīvā ar kakliņiem uz leju.
Arī pipetes stāvus iebāž statīvā, lai iztecētu ūdens 
un tās žūtu. Aizbāžņi jāuzglabā tīrā podiņā 
vēsā vietā. Siltā un sausā vietā tie izkalst, plaisā 
un viegli drūp. Amilspirta pipete nav jāmazgā, 
ja vien tās galiņš nav notraipīts ar pienu. Me- 
talla statīvs jāizņem no ūdens trauka un jāno
slauka sauss.

Ar Gerbera sērskābes metodes piederumiem, 
lietojot tikai citas pipetes pienam un reaktīviem, 
var noteikt tauku saturu pienā arī pēc dažādām 
sārma vai bezskābes metodēm. 71. att.

Tauku kārta 
butirometra 

skalā.
SARMU METODES

Tauku satura noteikšanai pienā ar sārmu jeb ,,sal“ me
todēm vajadzīgi tādi pat piederumi un centrifūga kā pie 
sērskābes metodes. Kodīgās sērskābes vietā piena olbaltum
vielu šķīdināšanai lieto sārmu un dažādu sāļu maisījumus, 
bet amilspirta vietā, kam asa un nepatīkama smaka un kas 
grūti šķīst sārmainos šķidrumos, izobutilspirtu vai dažādu 
spirtu maisījumus.

Tauku satura noteikšanu izdara šādā kārtā: butirometra 
iepilda 11 cm3 sagatavota sārmu šķīduma, tad 0,6 cm3 izo- 
butilspirta un 1 cm3 piena, nesaslapinot butirometra kakliņu. 
Butirometru labi noslēdz ar gumi jas aizbāzni un stipri krata,
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kamēr izšķīst kazeīus. Jāraugās, lai šķidrums no butiro
metru tievās augšdaļas iztecētu un labi sajauktos ar pārējo 
šķidrumu. Pēc tam butirometrus ievieto uz 5— 10 min. 
ūdens vannā pie 45—50° C. izņem, apslauka, dažas reizes 
vēl viegli sakrata, ievieto centrifūgā un 5 min. griež ar 
1000 apgriezieniem minūtē. No centrifūgas butirometrus 
izņem aiz tievā gala nesakratot un tā ievieto ūdens vannā 
pie 50° C uz 4—5 minūtēm. Pēc tam nolasa tauku procentu 
tāpat kā sērskābes metodē.

Lietojot sārmus, nedrīkst butirometrus turēt vannā kar
stākā ūdenī par 50° C, tādēļ ka sārmi var apziepēt daļu 
tauku, un tad analizēs rezultāti nebūs pareizi. Izobutilspirtu 
vajag nomērīt ļoti precīzi. Gumijas aizbāžņi jāmazgā tīrā. 
karstā ūdenī bez sodas un jānosusina; no sārmainā šķid
ruma tie kļūst glumi un tad slikti turas butirometru kak
liņos.

Piena konservēšana ar formalīnu analizēs gaitu netraucē, 
kā tas nereti mēdz būt sērskābes motodē.

Jau 1906. gadā Gerbers ieteica savu ,,sal“ maisījumu, 
sastāvošu no kodīgā nātrijā, chlornatrija un vīnskābā ka
li ja-natrija (segneta sāls), kūpam piejaukts nedaudz sar
kanas krāsas. 230 g maisījumu izšķīdina 1 1 ūdens un filtrē. 
Sarkanais sārma šķīdums jāuzglabā pudelē ar gumijas aiz
bāzni. Maisījuma recepti Gerbers patentēja, un tāpēc tu 
nav zināma. Pēc tam vairāki autori ir ieteikuši savus sārmu 
maisījumus, kas darbojas ne sliktāk par Gerbera maisī
jumu, bet ko katrs var pats pagatavot un tādā kārtā salē- 
tināt izmaksu. Piem., prof. M. Djakovs ieteic sārrtm maisī
jumu sastādīt no 150 g kodīgā nātrijā, 10 g chlornatrija un 
40 g vīnskābā kalija-natrija. Sāļu maisījumu izšķīdina 1 1 
ūdens, šķīdumu filtrē un uzglabā pudelē ar gumijas aiz
bāzni.

l abus analizēs rezultātus iegūst, sagatavojot reaktīvus 
pēc profesora Inichova receptēm: 1 litram 2%-īga kodīgā 
nātrijā šķīduma pievieno 55 g sodas un 50 g chlornatrija. 
Spirtu satavo no 4 daļām amilspirta, 3 d. etilspirta un 1 da
ļas metilspirta.

1910. gadā Veudlers ieteica lietot tauku procenta noteik
šanai pienā neitrālu sāļu maisījumu, sastāvošu no citron
skābes un salicilskābes kalija un nātrijā sālīm, kupām pie
jaukta nedaudz metilenzilā krāsa. Šī maisījuma, nosaukta 
par '„jaunsal“, recepte patentēta un nav zināma. Šo maisī
jumu šķīdinot, tam pievieno izobutilspirtu, lai iznāk viens
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reaktīvs, un vajadzīga arī tikai viena pipete reaktīva iepil
dīšanai butirometros. Speciālos "V endlera butirometros 
iepilda 4 cm3 jaunsāls šķīduma un 9,7 cm3 piena. Butiro- 
metru noslēdz ar gumijas aizbāzni un krata, kamēr izšķīst 
olbaltumvielas. Pēc tam ievieto uz 4 min. Arann ā  ar ūdeni 
pie 50° C. tad 3 minūtes centrifugē, atkal ievieto uz dažām 
minūtēm ūdens traukā pie 45° C un tad parastā kāvtā no
lasa tauku procentu.

Jaunsāls metode ir parocīga un dod labus analizēs rezul
tātus, tikai reaktīvs ir samērā dārgs.

Lietojot parastos Gerbera pilnpiena butirometrus, jaun
sāls šķīdums jāatšķaida ar līdzīgu daudzumu tīra ūdens un 
butirometros jāiepilda 12 cm3 atšķaidītā reaktīva. Tālākā 
rīcība tāda pati, kā augstāk norādīts.

Ja sārmu vai sāļu maisījumus var pagatavot paši pēc 
norādītām receptēm, analizē neiznāk dārgāka par sērskābes 
metodi. Bet ja jāpērk patentētie maisījumi, tad analizē 
izmaksā dārgāk. Tāpēc sārmu metodes vēl nav spējušas at
vietot parasto sērskābes metodi, neraugoties uz dažām to 
priekšrocībām.

Lielāka praktiska nozīme var būt tām bezskābes meto
dēm, kupu lietošana neprasa centrifugu. No visiem Gerbera 
metodes piederumiem centrifūga ir dārgākā. Tās iegādā
šana sevišķi apgrūtinoša atsevišķām lauku saimniecībām, 
kas periodiski vēlas noteikt tauku saturu savu govju pienā. 
Arī lopkopības pārraugiem centrifugu pārvadāšana sagādā 
grūtības un neērtības. Tādos gadījumos, kur nav svarīgs 
analizēs darba ātrums un ja  analizējamais piens ir svaigs, 
normāls, nekonservēts, var noderēt dažas b e z c e n t r i f u -  
g a s metodes, piem., Morsina Haha (vācu) un Hoyberga 
(dāņu).

MORSINA BEZCENTRIFUGAS METODE

Te vajadzīgi speciāli šai metodei piemēroti butirometri 
un divas pipetes: 9,7 cm3 pienam un 6 cm3 šķīdumam. Tā-

{iat vajadzīgs ūdens trauks ar statīvu, termometru un spirta 
ampiņu ūdens sildīšanai (skat. 72. att.). Tāpat vajadzīgs 

„morsina“ šķīdums, kufa sastāvs ir attiecīgas firmas noslē
pums, tādēļ reaktīvs ir diezgan dārgs.

Nosakot tauku saturu pienā, rīkojas šādā veidā: butiro- 
metrā iepilda 6 cm8 morsina šķīduma un 9,7 cm3 piena. Bu- 
tirometru kakliņus labi noslēdz ar gumijas aizbāžņiem un

187



tos spēcīgi krata, ļaujot šķidrumam butirometrā vairākas 
reizes pārlieties no viena gala uz otru. Tad butirometrus 
ievieto ūdens traukā ar aizbāžņiem uz leju pie 55° C uz 
5 minūtēm. Pēc tam tos izņem un spēcīgi sakrata, pārlaistot 
šķidrumu pāris reižu no viena gala uz otru. Butirometrus

72. att. Piederumi Morsina metodei.

73. at. Piederumi Ilaha metodei.

atkal ievieto uz 5 minūtēm traukā ar ūdeni pie 55° C, pie 
kam atkal krata un 5—6 reizes šķidrumu pārlaista no viena 
gala uz otru. Tad iespiež aizbāzni tik dziji butirometrā. lai 
šķidrums sniegtos jau skalā, un butirometrus uz 15 minūtēm 
ievieto ūdenī pie 55° C, pēc kam parastā kārtā nolasa tauku, 
procentu. Ar svaigu, normālu pienu šī metode dod pietie
kami labus rezultātus. Haha un Hovberga metodes ir ļoti 
līdzīgas Morsina metodei, tikai reaktīvam jāņem 6.5 cm". 
Haha metodes piederumi parādīti 73. attēlu.
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Reaktīvus bezcentrifugas metodei var pagatavot pēc šā
das Dmitročenko receptes: 120 cm3 ūdens izšķīdina 50 g ko
dīgā nātrijā un 40 g citronskābā nātrijā; otros 100 cm3 ūdens 
šķīdina 40 g vīnskābā kalija-natrija; tad abus šķīdumus sa
lej kopā un uzpilda ar ūdeni līdz 300 cm3. Vajadzīgo spirtu 
sagatavo no 20 cm3 amilspirta, 5 cm3 izobutilspirta un 73 cms 
etilspirta.

GOTUBA-RĒZES SVARA METODE

Ar Gotlība jeb Rose-Gottlieb svara metodi var visparei
zāk noteikt tauku saturu ne vien pienā, bet arī visos pienu 
produktos. Metode lietojama tikai laboratorijās.

Tauku noteikšanai pienā pēc Gotlība metodes vajadzīgs 
Eichlofa un Grimmera aparāts (skat. 74. att.) un šādi reak
tīvi: 1) 10%-īgs amonjaks ar īpatnējo 
svaru 0,96%; 2) 95%-īgs spirts; 3) tīrs 
ēteris un 4) petrolejas ēteris, kas verd 
pie 60° C un iztvaicējot pilnīgi izgaist.

Tīrā un sausā aparāta kolbiņā no
sver uz analitiskiem svariem 10 cm3 
piena, pielej 1 cm3 amonjaka, kolbiņu 
noslēdz ar tīrā ūdeni saslapētu korķi 
un skalo, kamēr olbaltumvielas izšķīst.
Tad pielej 10 cm3 spirta un atkal skalo, 
pielej 25 cm3 ētepa un skalo, tad pielej
25 cm3 petrolejas ētera, krietni saskalo 
un ļauj mierīgi stāvēt apm. .2 stundas, 
kamēr ētera kārta pilnīgi noskaidro- 74; att. Eichlofa-Grim- 
jas. lad kolbjņas kakla iebāz otru mēra aparāts, 
korķi ar sifonu un skaidro ētepa kārtu
nolaiž tīrā, sausā, pirms tam nosvērtā kolbiņā raugoties, 
lai sifonā neiekļūtu apakšējais šķidrums. Pēc tam kolbiņā 
vēl divas reizes iepilda pa 25 cm3 ētepa un nosifonē, lai iz
skalotu arī tos taukus, kas pielipuši kolbiņas un sifona sie
nām. Kolbiņu ar nosifonēto tauku šķidrumu ētepos ievieto 
siltā ūdenī, ēteri notvaicē un kolbiņu žāvē pie 100— 103° C 
līdz nemainīgam svaram. Nosvērto tauku daudzumu pārlēš 
uz 100 g piena.

PIENA ĪPATNĒJA SVARA NOTEIKŠANA

Piena īpatnējā svara noteikšanai vajadzīgi: a) speciāls 
piena areometrs (laktodensimetrs) ar termometru Celsija 
grādos un b) stikla vai metalla cilindrs, tāda gapuma un
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platuma, ka areometrs taja var brīvi peldet, neatduroties ne 
pret dibenu, ne arī sienām.

Piena areometri ir dažāda veida. Parasti tie savienoti ar 
termometru (skat. 75. att.), ir arī bez termometra, bet tad 
vajadzīgs atsevišķs termometrs. Normāltemperātūra (15° C) 
uz areometru termometriem parasti atzīmēta ar sarkanu

strīpiņu. Areometra augš
gals izstiepts tievā stobriņā, 
kupā atrodas skāla ar mel
nām strīpiņām, kas rāda 
areometra grādus jeb īpat
nējā svara tūkstošdaļas bez 
pirmiem diviem skaitļiem 
(1,0). Pie dažām strīpiņām 
(grādiem) ir skaitļi, augšā 
mazāki (piem., 15— 20), 
apakšā lielāki (piem., 35—  
40). Tas tādēļ, ka jo  dziļāk 
areometrs iegrimst pienā, jo 
mazāks tā īpatnējais svars, 
un otrādi.

Labākiem (piem., Soks- 
leta) areometriem skāla ir 
gaļāka, un arī grādi stāv 
tālāk viens no otra, kas dod 
iespēju pareizāk noteikt 
piena īpatsvaru.

Lieliem areometriem va
jadzīgs pietiekami liels ci
lindrs un diezgan daudz 
piena (apm. 400 cm3). Ja 
piena paraugi mazāki (ap 

100 cm3), tad jālieto mazi areometri ar speciālu statīvu 
(skat. 76. att.), kuļā stikla stobriņš ar pienu var grozī
ties īpašā statīvā un tādēļ pats var ieņemt vertikālu 
stāvokli.

Areometram jābūt pareizam. Vislabāk pirkt pārbaudītu 
areometru ar attiecīgu apliecību.

īpatnējo svaru nosakot, rīkojas šādi:
1) Piena temperatūrai jābūt ap 15° C. Tā nedrīkst būt 

zemāka par 10°C.un augstāka par 20° C, pretējā gadījumi 
piens jāsilda vai jādzesē.

75. att. 76. att. Mazais piena 
Areometrs ar areometrs ar statīvu, 

termometru.
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2) Piens, pirms to lej cilindrā, rūpīgi jāsajauc. tomēr ne
drīkst io saputot.

3) Cilindram jābūt tīram un sausam. To pagāž drusku 
slīpi un lēni pa sienu lej pienu, kamēr tas aizņem apmēram 
4'5 cilindra tilpuma. Tad cilindru nostāda pilnīgi taisni (ver
tikāli).

4) Areometru saņem aiz tievā augšgala un lēni gremdē 
pienā apmēram līdz 30. iedaļai, palaiž to vaļā, ļauj mierīgi 
peldēt cilindra vidū.

5) Kad areometrs mierīgi nostājies, nolasa to grādu, līdz 
kūpam tas pienā iegrimis; pie tam acis jātur vienādā aug
stumā ar piena virsmu cilindrā. Nolasīto skaitli tūliņ pie
raksta, piemēram, 31,6.

6) Reizē noteic arī piena temperātūru un nolasīto skaitli 
pieraksta. Ja areometrs ir bez termometra, tad izceļ areo
metru, iegremdē termometru un pēc pāris minūtēm nolasa 
piena temperātūru.

7) Ja piena temperātūra 15° C, nolasītais areometra grāds 
būs pareizs; pieņemtā gadījumā (areometra grāds 31,6) 
piena īpatnējais svars būtu 1,0316. Ja piena temperātūra 
augstāka vai zemāka par normālo, nolasītie areometra grādi 
jāpārlabo, lai dabūtu attiecīgo skaitli pie 15° C.

Pārlabojumus ikdienas praksē var izdarīt šādi: ja piena 
temperātūra augstāka par 15° C, tad uz katru termometra 
grādu pieskaita 0,2 areometra grādus, bet ja temperātūra 
zemāka par 15° C, tad par katru termometra grādu novelk
0,2 areometra grādus. Piemēram, nolasīti 31,6. areometra 
grādi pie 18° C; tādā gadījumā jāpieskaita (0.2 X  3 =  0,6) 
grādi: 31,6 +  0,6 =  32,2. Pareizais areometra grāds būs 32,2, 
bet piena īpatnējais svars pie 15° C būs 1,0322 (skat. tab. 
129. Īp.).

Pēc darba beigšanas areometrs tūliņ jānoskalo ar aukstu 
ūdeni un jānoslauka ar sausu un tīru lupaiu. Arī cilindrs 
tūliņ jāizmazgā un jāapgāž, lai tas žūst.

īpatnējā svara noteikšana vajadzīga viltojumu atklāša
nai, jo dažādos piena viltojuma veidos īpatnējais svars at
tiecīgi pārmainās. Piemēram, ja pienam pieliets ūdens, tā 
īpatnējais svars pamazinās apm. par 3 areometra grādiem 
uz katriem 10% pielietā ūdens. Ja pienam noteikts īpatnē
jais svars mazāks par 1,028, tad nevar būt šaubu, ka tam 
pieliets ūdens. Ja pienam nosmeļ taukus (nokrejo) vai pie
lej vājpienu, tad īpatnējais svars palielinās. Pielejot pie
nam maisījumu, kas sastādīts no apm. 1 daļas ūdens un
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Pārlabojumus pareizak var izdarīt pec zemāk pievestas 
tabulas.

es

E
P i e n a t e m p e r a t ū r a C° "aJ

s

A
rc

o
gr

ād
i

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A
re

o
gr

ād
i

20 19,3 19,4 19,5 19,6 19,8 20 20,1 20,3 20,5 20,7 20,9 20
20,5 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,5 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4
21 20,3 20,4 20,5 20,6 20,8 21 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 21
21,5 20,8 20,9 21,0 21,1 21,3 21,5 21,7 21,9 22,1 22,3 22,5
22 21,3 21,4 21,5 21,6 21,8 22 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 22
22,5 21,8 21,9 22,0 22,1 22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3 23,5
23 22,3 22,4 22,5 22,6 22,8 23 23,2 23,4 23,6 23,8 24,0 23
23,5 22,8 22,9 23,0 23,1 23,3 23,5 23,7 23,9 24,1 24,3 24,5
24 23,3 23, ļ 23,5 23,6 23,8 24 242 24,4 24,6 24,8 25,0 24
24,5 23,8 23,9 24,0 24,1 24,3 24,5 24,7 24,9 25,1 25,3 25,5
95 24,2 24,3 24,5 24,6 24,8 25 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 25
25,5 24,7 24,8 25,0 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,1 26,3 26,5
26 25,2 25,3 25,5 25,6 25,8 26 26,2 26,4 26,6 26,9 27,1 26
26,5 25,7 25,8 26,0 26,1 26,3 26,5 26,7 26,9 27,1 27,4 27,6
27 26,2 26,3 26,5 26,6 26,8 27 27,2 27,4 27,6 27,9 28,2 27
27,5 26,7 26,8 26,9 27,1 27,3 27,5 27,7 27,9 28,1 28,5 28,7
28 27,1 27,2 27,4 27,6 27,8 28 28,2 28,4 28,6 28,9 29,2 28
28,5 27,6 27,7 27,9 28,1 28,3 28,5 28,7 28,9 29,1 29,4 29,7
29 28,1 28,2 28,4 28, S 28,8 29 29,2 29,4 29,6 29,9 30,2 29
29,5 28,6 28,7 28,9 29,1 29,3 29,5 29,7 29,9 30,1 30,4 30,7
30 29,0 29,2 29,4 29,6 29,8 30 30,2 30,4 30,6 30 9 31,2 30
■30,5 29,5 29,7 29,9 30,1 30,3 30,5 30,7 30,9 31,2 31,4 31,7
31 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31 31,2 31,4 31,7 32,0 32,3 31
31,5 30,5 30,7 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 32,2 32,5 32,7
32 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8 32 32,2 32,4 32,7 33,0 33,3 32
32,5 31,5 31,7 31,9 32,1 32,3 32,5 32,7 32,9 33,2 33,5 33,8
33 32,0 32,2 32,4 32,6 32,8 33 33,2 33,4 33,7 34,0 34, i 33
33,5 32,4 32,6 32,9 33,1 33,3 33,5 33,7 33,9 34,2 34,5 34,8
34 32,9 33,1 33,4 33,5 33,8 34 34,2 34,4 34,7 35,6 35,3 34
•34,5 33,4 33,6 33,8 34,0 34,2 34,5 34,7 34,9 35,2 35,5 35,8
35 33,8 34,0 34,2 34,4 34,7 35 35,2 35,4 36,7 36,0 36,3 35

10 daļam vājpiena. tā īpatnējais svars gandrīz nemaz ne
mainās.

Kad pienā jau noteikts tauku saiurs (t) un īpatnējais 
svars (i) jeb areometra grāds (a), tad pēc formulām var ap
lēst sausnas (s) saturu pienā vai atrast to īpašības iabulās.

SAUSNAS UN BEZTAUKU SAUSNAS NOTEIKŠANA PIENA

Sausnas saturu pienā var noteikt ar neliela piena dau
dzuma (5— 10 g) izžāvēšanu pie 100— 105° C līdz nemainī
gam svaram. Vienkāršāk to var aplēst pēc formulām, ja
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iepriekš ir noteikts piena īpatnējais svars un tauku saturs. 
Tādas formulas sastādījuši vairāki autori.

Ja tauku saturu pienā apzīmē ar t un piena īpatnējo 
svaru ar i, tad pēc F l e i š m a ņ a  formulas sausnas (s) 
saturs pienā būs:

S =  1,2 X  t +  2,665 - 0-° - - T  10-1
Pamatojoties uz šīs formulas, sastādītas divas tabulas 

(skat. grāmatas beigās — pielikumā tab. I A un B), ar kūpu 
palīdzību ātri un vienkārši var atrast sausnas saturu pienā. 
Tabulā A uzmeklē attiecīgo tauku saturu (t), kam blakus 
atrod formulas pirmo locekli (t X  1,2). Tabulā B Uzmeklē 
attiecīgo areometra grādu (īpatnējais svars bez 1,0), kam
blakus atrod formulas otru locekli ( 2,665 ‘ j.
Saskaitot abus skaitļus, dabū sausnas % pienā. Piemēram: 
analizējot pienu, atrasts: tauku saturs 3,8% un areometra 
grāds 32,2.

Tabulā A  pie 3,8 atrodam ..................... 4,560
„ B „ 32,2.......  ..................... 8,314

Sausnas %  pienā . . . 12,874

Prof. Z a i k o v s k i s  pārlabojis minēto Fleišmaņa for
mulu piemēroti PSRS ziemeļapgabalu piena sastāvam šādā
veidS: S =  1,21 X  t +  2,576 105 ‘-T  ^ °°-

Sausnas procenta atrašanai pienā var lietot arī šādu
F a r r i n g t o n a  formulu: S _ ^  X   ̂~ļ~. i1 ( kUļ.ā burti no-

4
zīmē: S — sausnas % pienā, t — tauku saturu pienā un a —  
areometra grādu.

Sausnas % pienā nepieciešams aplēst visos gadījumos, 
atklājot viltojumu.

Beztauku sausnas apiešana
Atņemot no kopsausnas taukus, dabūjam beztauku saus

nas (b) saturu pienā pēc formulas
b =  s — t.

Piemēram, sausnas saturs pienā — 12,8, tauku % — 3,8; 
tādā gadījumā beztauku sausnas saturs pienā būs 9,0%.

Beztauku sausnas saturs nozīmīgs pie viltojumu atklā
šanas tad, ja pienam pieliets ūdens.
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Tauku saturu piena sausnā (p) aplēš pēc formulas
100 X  t p = - §- -

Piemēram, tauku % pienā — 3,8; sausnas % — 12,8; tādā 
gadījumā 100 X  3,8 =  380; 380 : 12,8 =  29,7. _

Šim skaitlim nozīme viltojumu atklašana tādos gadīju
mos, ja  pienam nosmelti tauki vai pieliets vājpiens.

Citu piena sastāvdaļu noteikšana
Ar pārējo piena sausnas sastāvdaļu noteikšanu piensaim

niecības praksē reti nākas sastapties. Dažkārt sierniekam 
ir svarīgi zināt olbaltumvielu saturu pienā. Normālā kop- 
pienā no vairākām govīm to var aplēst pēc šādas formulas, 
ja  pienā noteikts tauku saturs:

Olbaltumvielu % =  0,5 X  t +  1,4; burts t formulā nozīmē 
piena tauku saturu.

Piena cukura, albumīna un minerālvielu saturs normālā 
pienā mainās tikai šaurās robežās, un ar to noteikšanu pien
saimniecības technikā gandrīz nenākas sastapties. Vajadzī
bas gadījumā citu piena sastāvdaļu saturu var aptuveni ap
rēķināt, ņemot par pamatu atrasto piena beztauku sausnas 
(b) saturu, pie kam:

Tauku saturs piena sausnā

piena cukura s a t u r s ........................ = b X  0,522
kazeīna s a t u r s ..................................= b X  0,31
albumīna sa tu rs ..................................=  b X  0,055
minerālvielu s a t u r s ........................ — b X  0,08

citronskābes u. c. vielu saturs . . = b X  0,033

Pie zinātniskiem darbiem jalieto īpašas piena analizēs 
metodes, kas aprakstītas speciālās grāmatās.

PIENA VILTOJUMU ATKLAŠANA

Pienu ļoti viegli iespējams viltot. Viltošanas veidi var 
būt dažādi.

Piensaimniecības praksē biežāk novērojami šādi vilto
šanas veidi:

a) ūdens pieliešana pienam;
b) piena nokrejošana vai arī vājpiena pieliešana;
c) divkāršā vai kombinētā viltošana, ja pienam nosmeļ 

krējumu un pielej ūdeni vai kad tam pielej ūdeni un vāj- 
pienu.
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d) konservetaju un citu vielu piejaukšana nolūkā pasar- 
gat to no saskabšanas vai ari uzlabot piena ārējo izskatu, 
konsistenci un garžu.

Ikkatra viltošana bojā pienu, padara to mazvērtīgu un 
pat kaitīgu veselībai. Tādēļ piena viltošana pēc likuma so
dāmā.

Viltojumu atklāšana nav viegls uzdevums, tādēļ ka da
bīga piena ķīmiskais sastāvs un īpašības uzrāda lielas svār
stības atkarībā no dažādu apstākļu ietekmes.

Atšķirt viltotu pienu no dabīga iespējams tikai ar ana
lizēs palīdzību, noteicot un arī pēc formulām aplēšot pie
nam raksturīgus skaitļus jeb konstantus, ko saīsināti ap
zīmē ar vienu burtu. Ir jāzina, kādās robežās šie skaitļi var 
svārstīties normālā pienā, kas iegūts no vairākām govīm 
un dažādiem slaukumiem normālā laktācijas laikā.

Normālā piena konstanti:
Apzīmējums Vidējais Zemākais Augstākais 

1,032 1,029 1,034
32 29 34

Nosaukumi 
īpatnējais svars .
Areometra grāds . . . .  a
Tauku procents . . . .  t
Sausnas procents . . . .  s
Beztauku sausnas procents b
Tauku proc. piena sausnā p

3,8 2,8 5,0
12,8 10,5 15,0
9,0 8,4 10,0

29,6 20,0 35,0

Ja rodas aizdomas, ka piens viltots, tad jānoteie tā īpat
nējais svars un tauku saturs. Zinot šos divus skaitļus, pēc 
formulām aplēš vai atrod attiecīgās tabulās pārējos kon
stantus — s, b un p. Iegūtos skaitļus salīdzina ar normāla 
piena konstantiem, un, ja tie uzrāda atšķirības, tad jānāk 
pie slēdziena, ka aizdomīgais piens ir viltots.

Viltojumu atklāšana ir vieglāka un pamatotāka, ja  
iespējams aizdomīgā piena īpašnieka saimniecībā noņemt 
t. s. kūtsparaugu tieši pie govju slaukšanas.

Kūtsparauga analizē iegūtie skaitļi nevar daudz atšķir
ties no aizdomīgā piena skaitļiem: a — ne vairāk par 2 grā
diem; b — ne vairāk par 0,3%; p — par 2— 3%. Ja star
pība lielāka, aizdomīgais piens jāatzīst par viltotu.

Piena konstantu attiecības dod norādījumus arī par vil
tošanas veidu. Tad jāzina, kā mainās atsevišķi piena kon
stanti dažādos svaiga piena viltošanas veidos. To maiņas 
atzīmētas zemāk ievietotā tabulā, kur — nozīmē „pamazi
nās“ : +  nozīmē „palielinās“ un 0 nozīmē nemainās.
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Piena konstantu maiņa dažados viltojumu veidos

Viltojumu veidi P i e n a  k o n s t a n t  
a j t ļ s ļ b

i
P

Uz kādiem  konstant, 
jagriež sev. vērība

1. Ūdens pieliešana . — _  _ — 0 b un a

2. Krējuma nosmelšana 
vai vājpiena pielieš. + — — ļ 0 — p un t

3. Divkārša viltošana . 0 ļ — ļ

~  1 — t un s

Novērtējot analizēs rezultātus, īpaša vērība pievēršama 
tiem konstantiem, kas ir sevišķi raksturīgi zināmiem vilto
šanas veidiem.

Ūdens pieliešana

Par ūdens pieliešanu var spriest jau pēc a un t noteik
šanas, jo tad abi šie skaitļi ir zemāki kā normālā pienā. To 
pazemināšanās pakāpe atkarīga no pielieiā ūdens dau
dzuma. Tomēr gala slēdzienu par šādu viltošanu ieteicams 
pamatot uz beztauku sausnas (b) satura pienā, kas ir pastā
vīgāks un ir mazāk atkarīgs no dažādu apstākļu ietekmes 
kā a, t un s.

Tauku saturs (t) arī dabīgā pienā stipri svārstās. Zems 
tauku procents var rasties ne vien no piena viltošanas, bet 
tam par iemeslu var būt arī citi apstākļi, piemēram: 1) lopa 
šķirne (melnraibie); 2) sliktas lopu īpašības; 3) jaunpiens;
4) rīta piens; 5) nepilnīga govju izslaukšana; 6) lopu sli
mības; 7) buļļu meklēšanās, teļa atņemšana un citi uztrau
kumi; 8) auksts, vējains un lietains laiks vai liels karstums; 
9) spēcīgas kustības, nogurdinošs darbs; 10) spēja barības 
vai slaucēju maiņa, slikta apiešanās ar govīm utt.

Dažādi nejauši apstākļi 1—2 dienu laikā var mainīt t 
par 1,0— 1,5%. Turpretim beztauku sausna (b) tādos pat 
apstākļos mainās daudz šaurākās robežās, koppienā ne vai
rāk par 0,3—0,4%. Tāpēc gadījumos, kad kūtsparaugs nav 
dabūjams, par slēdzienu pamatu jāņem beztauku sausnas 
vidējais saturs normālā pienā — 9,0 un jāievēro se- 
košais:

Ja b augstāks par 8,5, tad ūdens pieliešana nav domājama 
„ „ no 8,5 līdz 8,2 „ „ nav izslēgta
„ „ „ 8,2 „ 8,0 „ „ ļoti iespējama
„ „ zemāks par 8,0 „ „ „ neapšaubāma
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Ūdens pieliešanu pienam var vēl apstiprināt nitrātu 
reakcija, tādēļ ka dabīgā, normālā pienā nekad nav sasto
pama ne slāpekļskābe, ne arī tās sālis — nitrāti, bet pēdējie 
parasti atrodas dīķu, ezeru, vaļēju aku u. c. atklātos ūde
ņos. Ja pienam pieliets tāds ūdens, kas satur nitrātus, to 
viegli var atklāt ar nitrātu reakcijas palīdzību.

Nitrātu reakciju var izdarīt dažādi, bet vienkārši to iz
darīt reizē ar tauku noteikšanu pēc Gerbera metodes, ņe
mot ķīmiski tīru sērskābi ar īpatnējo svaru 1,810 un pie
lejot pienam (11 cm3) vienu pilienu formalīna. Pēc butiro- 
metru spēcīgas saskalošanas tie piena paraugi, kam pieliets 
nitrātus saturošs ūdens, butirometrā izskatās zili violeti, ka
mēr pārējie ir brūni.

Ja nitrātus ar šo reakciju nevar pierādīt, tad tas vēl ne
nozīmē, ka pienam nav pieliets ūdens, jo dažos ūdeņos 
(dziļu avotu, artēzisku aku u. c.) vai nu nitrātu nemaz nav, 
vai to ir ļoti maz. Ja šī reakcija pozitīva, tad pienam ne
apšaubāmi pieliets ūdens.

Krējuma nosmelšana un vājpiena pieliešana
Šie abi viltojuma veidi vienādi atsaucas uz piena kon

stantu pārmaiņām. Šādi viltots piens rada aizdomas, ja pēc 
izdarītas analizēs redzams, ka pienam ar drusku paaugsti
nātu īpatnējo svaru ir zems tauku saturs, sevišķi, ja tauku 
saturs, pareizināts ar 10, zemāks par areometra grādu, piem., 
a =  33, bet t =  2 ,8 X  10 =  28.

Secinājumi par krējuma nosmelšanu un vajpiena pielie
šanu jāpamato it īpaši uz tauku procentu piena sausnā (p), 
un jāņem vērā sekojošais:

Ja p augstāks par 25, tad nokrejošana nav domājama 
„ „ no 25 līdz 22 „ „ nav izslēgta
» „ „ 22 „ 20 „ „ pilnīgi iespējama
„ „ zemāks par 20 „ „ neapšaubama

Ieteicams tomēr ņemt kūtsparaugu, kas arī vajadzīgs 
viltošanas pakāpes aplēšanai.

Kūtsparauga noņemšana jāizdara šādi: 1) piena paraugs 
jāņem piena īpašnieka kūtī no tām pašām govīm un tiem 
pašiem dienas slaukumiem kā aizdomīgais piens; 2) govju 
slaukšana jāizdara tanīs pat stundās un tām pašām slau
cējām, kas to parasti dara; 3) jāraugās, lai slaucene būtu 
tīra un pilnīgi sausa; 4) govis jāizslauc pilnīgi tīri, ko tū
līt kontrolē ar pārslaukšanu; 5) slaukšanas laikā kūtī jā
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uztur pilnīgs miers; 6) piens slaucenē rūpīgi jāizmaisa, lai 
iegūtu pareizu caurmēra paraugu; paraugam jāņem 0,5 l 
piena, kas jāiepilda tīrā, sausā pudelē; 7) ja paraugs sūtāms 
analizei kādā laboratorijā, piena paraugam pudelē jāpielej 
10 pilieni formalīna (uz 0,5 1 piena), lai pasargātu to no 
skābšanas; pudele labi jāaizkorķē, korķis jānolej ar laku, 
un tai jāuzspiež zīmogs; 8) kūtsparaugs jāņem ne vēlāk kā 
trešā dienā pēc aizdomīgā piena saņemšanas; 9) jāpārlie
cinās, vai tanī dienā, kad ņemts aizdomīgais piens, nav no
tikusi barības maiņa, vai govis nav bijušas slimas, vai tās 
nav stipri nodarbinātas, vai nav bijuši kādi citi neparasti 
apstākļi govju kopšanā un turēšanā; 10) pie kūtsparauga 
noņemšanas pieaicināmi divi liecinieki vai kāda amata per
sona.

Divkārša jeb kombinēta viltošana
Šādos gadījumos pienam nosmelts krējums uu pieliets 

ūdens vai arī reizē pieliets ūdens un vājpiens. Tad viltotā 
piena īpatnējais svars var būt normālās robežās, ja, piem., 
pieliets maisījums no 10 daļām vājpiena un 1 daļas ūdens. 
Bet tad stipri pazemināts tauku (t) un sausnas (s) saturs 
pienā, jo tos ietekmē kā ūdens pieliešana, tā arī krējuma 
nosmelšana. Arī b un p ir zemāki kā normālā pienā, kas 
vēl apstiprina šo viltošanas veidu.

Viltošanas pakāpes apiešana
Ja rodas vajadzība aplēst viltošanas pakāpi, t. i., cik 

daudz pienam pieliets ūdens, cik noņemts tauku utt., tad 
viltotā piena skaitļi jāsalīdzina ar attiecīgiem kūtsparauga 
skaitļiem, kas noder par pamatu šiem aplēsumiem. Ja kuts- 
paraugs nav dabūjams, jāņem vidējie normālpiena skaitļi, 
lai gan tad šie aplēsumi nebūs tik pareizi.

Pielietā ūdens daudzuma apiešanu pamato uz beztauku 
sausnas saturu kūtsparaugā vai normālpienā (b) un viltotā 
pienā (bj). Aplēsumu izdara pēc formulas:

r ttj , .u . — ■ t tt 100 (b—bi)1 Ūdens procents viltota piena jeb U = ... - ^ —

Dabūtais skaitlis rāda, cik daļu ūdens satur 100 daļas 
viltotā piena vai cik procentu ūdens ir viltotā pienā.

Ja pienam pieliets mazāk par 10% ūdens, tad tādu vilto
šanas pakāpi ir ļoti grūti noteikt, ja nav kūtsparauga un 
nav iespējams izdarīt vispusīgu analīzi.
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Nokrejošanas pakāpi vai pielietā vājpiena daudzumu ap
lēš pēc formulas:

jj y _100 (t—ti)

Formulā burti nozīmē: V — vājpiena daudzumu 100 da
ļās viltotā piena vai cik % tauku noņemts dabīgam pienam; 
t — tauku °fo kūtsparaugā vai normālpienā un tx — tauku 
°/o viltotā pienā.

Kombinētās viltošanas pakāpi aplēš tādējādi, ka vis
pirms pēc pamazinātā tauku % viltotā pienā aplēš kopvil- 
tojuma pakāpi (D) pēc II formulas, pēc kufas arī aplēš pie
lietā vājpiena daudzumu (V).

Tā kā beztauku sausnas % pienā pamazina vienīgi pie
lietais ūdens, tad pēc I formulas aplēš, cik pienam pieliets 
ūdens (U).

No kopviltojuma (D) atņemot pielietā ūdens daudzumu 
-(U), uzzinām, cik pienam pieliets vājpiena:

V =  D — U.

Konservētāju u. c. vielu atklāšana pienā
Konservētājas vielas pienam piejauc ar nolūku pasargāt 

to no saskābšanas un sarecēšanas. Tā kā šīs vielas pa lie
lākai daļai veselībai kaitīgas, tad to piejaukšana pienam 
•aizliegta un to uzskata par viltošanu.

Konservēšanai parasti lieto sodu, ūdeņraža pārskābi, for
malīnu, salicilskābi, kalija bichromatu u. c.

1. S o d a  nav konservētājs līdzeklis, jo nenomāc sīkbūt- 
nes pienā, bet, neitrālizējot skābes, ko rada baktērijas, ne
ilgu laiku pasarga pienu no sarecēšanas.

Sodas piemaisījumu atklāj šādi: 10 cm3 piena stikla stob
riņā sajauc ar 10 cm3 alizarola un krietni saskalo. Ja pie
nam piejaukta soda, šķidrums stobriņā pieņem violetu 
krāsu._

2. Ū d e ņ r a ž a  p ā r s k ā b i ,  piejauktu pienam nelielā 
daudzumā, piena enzīmi saskalda ūdenī un brīvā skābeklī. 
Tādā gadījumā tās klātbūtni, protams, nevar vairs kon
statēt.

Ūdeņraža pārskābi pienā atklāj ar vanadinskābes reak
ciju: 1 g vanadinskābes šķīdina 100 g sērskābes (20%), un

Ī ie 10 cm3 piena piepilina 10 pilienus šādas vanadinskābes. 
a pienā ir ūdeņraža pārskābe, tad piens pieņem sarkanu 

krāsu.
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3. F o r m a l ī n s  ir stipra konservētāja viela. Tā klāt
būtni pienā noteic ar šādu reakciju: 10 cm3 piena samaisa 
ar 5 cm3 stipras sālsskābes un 1—2 pilieniem 1%-īga dzelzs 
šķīduma ūdenī, pēc tam šķīdumu silda. Ja pienam pie
jaukts formalīns — piens pieņem violetu krāsu.

4. K a l i  j a  b i c h r o m a t s ,  piejaukts pienam lielākā 
daudzumā, nokrāso to dzeltenā krāsā. Tā klātbūtni var 
viegli konstatēt, ja stikla stobriņā sajauc 5 cm3 piena ar 
5 cm3 2% -īgu slāpekļskāba sudraba šķīdumu destilētā ūdenī, 
piens tad pieņem sarkanbrūnu krāsu.

5. S a l i c i l s k ā b e s  klātbūtni svaigā pienā noteic šādi: 
ielej stobriņā 10 cm3 pārbaudāmā piena, pielej 2 cm3 
% % -īga chlora dzelzs šķīduma, laižot šķīdumu pa stobriņa 
sienu un grozot stobriņu vertikālā stāvoklī. Ja pienam pie
jaukta salicilskābe, tā virskārta pieņem violetu krāsu.

6. D z e l z s  satura noteikšanu pienā pēc O. Kalniņa 
metodes izdara šādi: gluži tīrā, sausā stobriņā ielaiž 
10 cm3 pārbaudāmā piena, piepilina 20 pilienus 25%-īgas 
sālsskābes un 3 pilienus 3%-īgas ūdeņraža pārskābes un 
labi saskalo; turot stobriņu slīpi, piepilina 20 pilienus 
50%-īga rodankalija šķīduma ūdenī, pēc kam atkal labi 
saskalo. Piens, kufā no bojātiem, slikti alvotiem, ierūsē
jušiem traukiem atšķīdusi dzelzs, nokrāsojas sārts vai sar
kans. Pēc nokrāsošanās pakāpes var noteikt dzelzs saturu

f»ienā. Tādēļ šķidruma nokrāsošanās pakāpe stobriņā tū- 
iņ pēc saskalošanas jāsalīdzina ar īpašu krāsu standart- 

tabulu. 1 litrā piena nedrīkst būt vairāk par 0,4 mg 
dzelzs.

Reaktīviem jābūt ķīmiski tīriem. Tos kopā ar krāsu 
salīdzināšanas tabulu var dabūt piensaimniecības piede
rumu veikalos.

Līdzīgi var pārbaudīt arī dzelzs saturu ūdenī un pār
liecināties, vai pienotavā uzstādītais atdzelžotājs darbojas 
pietiekami labi.

Sālsskābes un rodankalija šķīduma tad 20 pilienu vietā 
jāņem pa 10 pilieniem.

PIENA TĪRĪBAS NOTEIKŠANA

Pienam, ko laiž pārdošanā vai piegādā pienotavām un 
krejotavām, jābūt ļoti tīram, pilnīgi brīvam no netīrumu 
daļiņām. Dažādi netīrumi, kas bieži pienā sastopami, pie
mēram, mēslu piciņas, barības un pakaišu daļiņas, spalvas, 
putekļi, mušas u. c., iekļūst pienā pie slaukšanas no netī-
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rīta govs ķermeņa, kūts gaisa, netīrām slaucenēm un ne
uzmanīgas apiešanās ar pienu. To klātbūtne norāda, ka 
saimniecībā pienu iegūst ļoti netīros apstākļos, ka pienu

Sēc slaukšanas nefiltrē un tīrībai piegriež mazu vērību, 
etīrā pienā parasti ļoti daudz sīkbūtņu. Pienu uzglabā

jot un pārvadājot, liela daļa netīrumu, īpaši mēslu piciņu, 
izirst un izšķīst pienā, kāpēc vēlāk pienotavā tos no piena 
nevar vairs atdalīt pat ar labākiem filtriem.

Netīrumi bojā piena izskatu, smaržu un garžu. Līdz ar 
sīkbūtnēm tie padara pienu neizturīgu un mazina tā no
derību labu produktu izgatavošanai. Laižot netīru pienu 
separātorā, netīrumi ātri aizķepina separātora spoli, tādēļ 
tas nevar pienu vairs kārtīgi nokrejot. Tad separēšana jā
pārtrauc un spole jāmazgā, jo citādi daudz tauku aiziet 
vājpienā. Tāpēc pienotavās 
jāved neatlaidīga cīņa ar ne
tīra piena piegādātājiem.

Piena tīrības pārbaudei pa
rasti lieto mazus stikla vai 
metalla filtrus, izlaižot no
teiktu daudzumu (V2— 1 1) pie
na caur baltu vates ripiņu, ko 
noklāj uz metalla sietiņa.
Netīrumu daļiņas paliek uz 
vates, pēc kupas izskata spriež 
par netīrumu daudzumu pie
nā. Ja piens tīrs vai saim
niecībā jau filtrēts, tad ripiņa 
būs balta, bet ja pienā atro
das netīrumi, ripiņa būs tum
ša. Jo vairāk pienā būs ne
tīrumu, jo tumšāks būs vates 
ripiņas izskats. Par piena tīrības pakāpi tādēļ arī spriež 
pēc vates ripiņas izskata.

Piena tīrības noteikšanai parasti lieto stikla pudeles —  
filtrus (skat. 77. att.) ar mazu metalla sietiņu tievajā apakš
galā. Uz sietiņa kārtīgi uzliek tīru vates ripiņu, pieslēdz 
pie pudeles gala un pudelē ielej V2 1 pārbaudāmā piena. 
Ja piens auksts, to iepriekš ūdenī sasilda līdz 35—38° C, 
jo auksts piens caur vati sliktāk filtrējas.

Novērtējot piena tīrību pēc vates ripiņas izskata, to pa
rasti iedala 4 pakāpēs (skat. 79. att.), dodot tīram pienam 
augstāko punktu skaitu 3.
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Vates ripiņas rūpīgi izklāj uz balta, pabieza vai perga
menta papīra, pie kūja tās piekalst. Pie katrs ripiņas at
zīmē saimniecības numuru. Tās var izlietot kā biedinājumu 
netīra piena piegādātājiem. Par netīru pienu pienotavas un 
sierotavas tagad samazina izmaksas.

Vates ripiņas izskats:

tīrs piens, 
vates ripiņa tīra, gaišā krāsā;

2 mazliet netīrs piens, 
vate viegli netīra;

1 netīrs piens,
'  ate netīra vai viegli dzeltena;

0 ļoti netīrs piens, 
vate ļoti netīra vai dzeltenas 
krāsas; tāds piens neder izman
tošanai.

78. att. Piena tīrības pakāpes.

PIENA SKĀBUMA PAKĀPES NOTEIKŠANA

Ja pienu uzglabā temperātūrās, augstākās par 10° C, tas 
drīz sāk skābt. Jo augstāka uzglabāšanas temperātūra, ro
bežās līdz 40° C, jo ātrāk norit piena skābšana. Jo stiprāk 
ieskābis piens, jo mazāk tas derīgs lietošanai. Tāpēc piena 
skābuma kontrolei ir liela nozīme.

Dažādas ieskābšanas pakāpes var noteikt ar dažādu 
reakciju palīdzību, bet pareizi piena skābumgradu var no
teikt tikai ar titrēšanu. Daudzu piena paraugu skābuma 
kontrolei vienmēr ērtāk lietot atsevišķas ātri izdarāmas 
reakcijas, tādēļ ka titrēšana aizņem diezgan daudz 
laika.

1. S k ā b u m a  k o n t r o l e  ar s ā r mu .  Te vajadzī
gas nelielas (apm. 40—50 cm3 tilpuma) vienkārša stikla glā-
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.zītes vai prāvāki stikla stobriņi, kādus lieto rūgšanas, 
reduktāzes un citām piena pārbaudēm, un divas pipetes —
2 cm3 un 10 cm3 tilpuma. Kā reaktīvi lietojami: pareizs, 
decinormāls (0,1 n NaOH) kodīgā nātrijā šķīdums, ko sar
kanā krāsā nokrāso ar 5%-īgu fenolftaleīna šķīdumu tīrā 
spirtā. Piena skābuma kontrolē rīkojas šādi: jau pirms 
piena pievešanas katrā glāzītē vai stobriņā ar pipeti ielej
2 cm3 sarkanā sārma, tad ņem ar pipeti 10 cm3 pārbaudāmā 
piena, ielaiž glāzītē un saskalo. Ja piena skābums nepār
sniedz 20° T, šķidrums glāzītē būs nokrāsots rožainā krāsā, 
bet, ja  piens stiprāk ieskābis, tad šķidrums pēc saskalošanas 
kļūst pilnīgi balts.

Ja sarkanais sārms pēc piena ieliešanas un saskaloša
nas pavisam maz maina savu krāsu, jāpārliecinās, vai pie
nam nav piejaukta soda vai pieliets ūdens vai arī tas var 
būt no slimām govīm.

2. S k ā b u m a  k o n t r o l e  ar  68% - ī g u  s p i r t u .  
Stikla stobriņā vai nelielā glāzītē sajauc vienādus daudzu
mus (apm. 5 cm3) pārbaudāmā piena ar 68%-īgo spirtu, stipri 
saskalo un novēro, vai piens sarec, vai nē. Ja piens ieskā
bis un tā skābums pārsniedz 21° T, tas sarec, un uz stob
riņa sienām redzamas baltas sarecējušā kazeīna pārslas. 
Jo pārslas lielākas, jo vairāk piens ieskābis. Pietiekami 
svaigs un normāls piens ar tādu spirtu nesarec, bet gludi 
notek no stobriņa sienām.

Ja tādā pašā veidā sajauc 2 daļas spirta ar 1 daļu piena 
un ja piens pēc saskalošanas nesarec, tad tas vēl gluži 
svaigs. Ar 68%-īgu spirtu sarec ne vien ieskābis piens, bet 
arī jaunpiens līdz apm. 10 dienām ar vienādu spirta dau
dzumu, bet ar divkāršo daudzumu līdz apm. 15 dienām 
pēc govs atnešanās.

Piens, kas dod pārslas ar 68%-īgu spirtu, uzskatāms par 
nederīgu pārstrādāšanai.

3. S k ā b u m a  k o n t r o l e  ar  a l i z a r o l u .  Par 
alizarolu nosaukts sarkani brūns šķidrums, ko pagatavo 
no 68%-īga spirta, izšķīdinot tajā 1—2% alizarīna mīklas. 
Alizarīns ar sārmiem dod violetu, bet ar skābēm dzeltenu 
krāsu. Ieskābis piens sarec, dod pārslas ar spirtu un bez 
tam dažādi pārmaina alizarīna krāsu. Pienu stikla stob
riņā sajauc vienādās daļās ar alizarolu un saskalo.

Svaigs un normāls piens ar alizarolu nesarec un pieņem 
violeti sarkanu krāsu, līdzīgu sarkanā āboliņa ziedu krāsai. 
Ieskābis piens sarec un maina krāsu atkarībā no skābuma 
pakāpes. Ja tā nav liela (ap 20—22° T), krāsa būs brūngani
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sarkana, ja  lielāks skābums (ap 27—27° T), tā būs dzelteni 
brūna, bet no stipri ieskābuša piena (vairāk par 50° T) krāsa 
kļūs dzeltena. Ja alizarols ar pienu dod violetu krāsu, tad 
pienam vai nu piejaukta soda, vai arī tur stipri savairo-

Sšās alkaliju (piem., amonjaku) darinātājas baktērijas, 
s šķīdina kazeīnu.
To govju, kas slimo ar dažādām tesmens slimībām, piens 

pieņem violetu vai violeti zilu krāsu.
4. S k ā b u m a  k o n t r o l e  ar  u z 

v ā r i  ša n u. Stikla stobriņā ielej ne
daudz piena (apm. 5 cm3) un karsē uz 
liesmas, kamēr sāk vārīties. Ja paraugu 
daudz, tad stobriņus saliek metalla sta
tīvā un ieliek uz 2—3 min. verdošā 
ūdenī. Ja piens jau stipri ieskābis (skā
buma pakāpe pārsniedz 27° T), tas uz
vārot sarec. Tāds piens vairs neiztur pa- 
sterizāciju un ir lietošanai pilnīgi ne
derīgs. Arī pirmpiens neiztur karsēša
nas pārbaudi un saiet gabalos.

5. S k ā b u m g r a d a  n o t e i k š a n a  
ar  t i t r ē š a n u .  Piena skābumgradu 
pareizi var noteikt ar titrēšanu. Titrē
šanai vajadzīgi šādi piederumi: 1) bi- 
rete sārma šķīdumam, iedalīta Vio cm3, 
ar tilpumu 25 vai 50 cm3. Biretes apakš
galu noslēdz gumijas caurulīte ar gu
mijas aizspiedni un tievu stikla galiņu, 
caur kufu sārmu var izlaist nelielu

pilienu veidā; 2) 20 cm3 pipete pienam (var lietot arī 10 cms 
pipeti); 3) neliela balta stikla glāzīte un 4) neliels stikla 
spieķītis. Titrēšanai dabūjami dažādi speciāli aparāti (skat. 
79. att.), kas noder ne vien piena, bet arī krējuma, ierauga, 
sviesta u. c. titrēšanai.

Reaktīvi vajadzīgi šādi: 1) pareizs decinormāls kodīgā 
nātrijā šķīdums (0,1 n NaOH), kas jāiegādā no kādas labo
ratorijas un jāuzglabā ar gumijas aizbāzni labi noslēgtā 
pudelē; 2) fenolftaleīna 3 % -īgs šķīdums tīrā spirtā, kas 
turams pilienu pudelītē ar pieslīpētu stikla aizbāzni.

Noteicot skābumgradu, rīkojas tā: ar pipeti nomērī 
20 cm3 pārbaudāmā piena, ielaiž to glāzītē, piepilina 5 pi
lienus fenolftaleīna, ar spieķīti labi izmaisa un sāk titrēt. 
Bireti jau iepriekš piepilda ar sārma šķīdumu, nostādot 
tā menisku pret nulli, un tad pamazām laiž sārmu pienā»

79. att. Titrē
šanas aparāts.
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maisot to ar stikla spieķīti. Sārmu pilina tikmēr, kamēr 
piens pieņem manāmu un paliekamu sārtu krāsu. Kad tas 
sasniegts, nolasa uz biretes, cik cm3 sārma patērēti titrē
šanai. Nolasīto skaitli reizina ar 5 (t. i., pārleš uz 100 cm3). 
Ja titrē 10 cm3 piena, tad patērētie sārma cm3 jāreizina ar 10.

Piemēram, tirējot 20 cm3 piena, patērēti 3,6 cm3 sārma, 
tad 3,6 X  5 —  18, t. i., piena skābumgrads ir 18° T.

Reizinot Ternera skābumgradus ar 0,009, dabū pienskā
bes saturu procentos. Piem., pienu titrējot, atrasti 20° T, tad 
pienskābes saturs būs 20X 0,009 =  0,18%.

Svaiga, normāla piena skābumgrads ir 16— 17° T. Ja tas 
augstāks par 20° T, piens jau sācis skābt. Pie 62—65° T 
piens sarec istabas temperātūrā.

Piena īpašību maiņas atkarība no skābumā pakapes

Piena
skābuma

grāds
Piens

uzvārot
Piens ar 
68% spirtu

P i e n a  ī p a š ī b a s

16— 18 nemainās nemainās Piens labs
piens sācis skābt, ko pēc garžas

18—20 » vēl nevar konstatēt

20—22 Joti sīkas
pārsliņas j» “

22—24 „ sīkas pār
sliņas »»

24—26 var pārslas pēc garžas var manīt vieglu skā
sarecēt palielinās bumu

26—30 sarec lielas
pārslas pēc garžas var manīt skābumu

30—35 »* ļoti lielas ar garžu un ožu skaidri sajūt
pārslas skābumu

REDUKTAZES PĀRBAUDE

Sīkbūtnes pienā darina enzīmu reduktāzi, kas reducē 
(atņem skābekli) un atkrāso dažādas krāsvielas, piemē
ram, metilenzilo, pārvēršot to bezkrāsainā savienojumā. 
Ilgāk uzglabātā vecākā pienā, kur vairāk baktēriju, būs arī 
vairāk reduktāzes, un tāds piens ātrākā laikā atkrāsos vai 
reducēs tam doto metilenzilumu. Svaigs, tāpat arī aukstumā 
uzglabāts, konservēts vai uzvārīts piens metilenzilumu ilgi 
neatkrāso. Tādēļ pēc atkrāsošanas laika mēdz spriest, vai 
piens ir svaigs un ar mazu baktēriju skaitu, vai jau vecs, 
ilgāk uzglabāts temperātūrās, kas ļāvušas savairoties sīk- 
būtnēm.
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Reduktāzes noteikšanai vajadzīgi šādi piederumi u» 
reaktīvi: 1) divas pipetes, pienam 40 cm3 un metilenzilu- 
mam 1 cm3; 2) gapāki stikla stobriņi ar 50 cm3 tilpuma; 
3) ūdens vanna ar spirta lampiņu, bet labāk ar elektrību 
sildāms skapītis (skat. 80. att. 1 un 2) ar vāku, termometru 
un statīvu, kur ievieto stobriņus un pārbaudes laikā tur

Ēie noteiktas temperatūras 38° C ; 4) metilenziluma šķīdums*
o visērtāk pagatavot no īpašām reduktāzes tabletītēm, iz

šķīdinot vienu tableti nelielā daudzumā karsta ūdens un 
uzpildot ar tīru, destillētu ūdeni līdz 200 cm3. Šķīdums 
nav izturīgs, bieži jāgatavo svaigs vai reizi nedēļā jāsakarsē 
līdz 80° C.

80. att. Reduktāzes aparāti: 1 —  ar spirta lam piņu, 2 — ar elek trisk o
sildītāju .

Reduktāzi noteic šādi: tīros stobriņos ar pipeti iemērī 
1 cm3 metilenziluma un 40 cms piena. Tad stobriņa galu 
aizspiež ar tīru īkšķi un divas reizes apgriež stobriņu, lai

Ēiens sajaucas ar metilenzilumu un pieņem vienlīdzīgi zilu 
rasu. Pirms katra jauna parauga jaukšanas īkstis jāsa

slapina ar 68%-īgu spirtu un jānoslauka tīrā dvielī. Pēc 
tam stobriņu ievieto jau iepriekš līdz 38° C uzsildītā ūdens 
vannā un novēro, pēc kāda laika piens zaudē zilo krāsu 
un kļūst balts. Ja piena virsējā daļa (apm. 1 cm) palikusi 
neatkrāsota, tomēr arī tādu skaita par atkrāsojušos.

Reduktāzes noteikšanai var lietot arī 0,5 cm3 metilen
ziluma un 20 cm8 piena, ielaižot tos tievākos stobriņos. Ja 
paraugu daudz, stobriņi jānumurē, bet to pildīšana un sa- 
skalošana visos paraugos izdarāma pilnīgi vienādi, lai re
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zultātus varētu salīdzināt. Arī temperatūra ūdens vannā 
visu laiku jāuztur vienmērīga 38° C.

Pēc stobriņu ievietošanas vannā tie pirmās 10 minūtes 
jānovēro, tad jāapskata pēc 2 un 4 stundām, atzīmējot tos 
paraugus, kas jau atkrāsojušies.

Pēc atkrāsošanas laika saskaņā ar noteikumiem pieno
tavām un krejotavām pienu iedala 4 grupās ar šādu punktu 
skaitu:

Punkti Piena labums Atkrāsošanas laiks

Atkrāsošanās laiks nav atkarīgs no baktēriju skaita pie
nā, bet lielāko tiesu no baktēriju floras sastāva un daudziem 
citiem apstākļiem. Visātrāk metilenzilumu atkrāso pienskā
bes streptokokki, vājāk jau koli-aerogenes un pūšanas bak
tērijas, bet daudz vājāk fluorescenti (Bact. fluorescens gru
pas). Tādēļ, ja piens ātrā laikā atkrāsojas, tas pa lielākai 
daļai nozīmē tikai to, ka tas uzglabāts nepietiekami zemā 
temperātūrā un tur savairojušās pienskābes baktērijas. Vai 
pienā ir kaitīgās gāzes radītājas un pūšanas baktērijas, tas 
nav noteicams ar reduktāzes pārbaudi.

Tāpēc arī šai pārbaudei nozīme piena novērtēšanā it 
īpaši ir tad, ja pienu izlieto patērēšanai svaigā veidā. 
Sviestniecībā, kur krējumu pasterizē augstās temperātūrās, 
kas nobeidz visas īstās un neīstās pienskābes baktērijas, 
tāpat arī sierniecībā, kur pienskābes baktērijas ir vēlamā
kas un noderīgākas nekā citas sīkbūtnes, reduktāzes pār
baudei nav lielas nozīmes.

Atkrāsošanās laiku ietekmē nevien baktērijas, bet arī 
daudzi citi apstākļi, piem., gaisma, gaisa skābeklis, pienā 
iekļuvušie metalli un leikocitu daudzums.

Gaismā arī labs piens metilenzilumu atkrāso īsā laikā. 
Gaisa skābeklis un pienā atšķīdušie metalli, piem., dzelzs 
un sevišķi vafš, pagarina atkrāsošanās laiku. Piemēram, 
labs piens bez metadliem reducējis metilenzilumu 6 stun
dās, bet ar 0,1 mg vafa (100 cm3 piena) reducēšanas laiks 
pagarinājies līdz 9,5 stundām un ar 1,5 mg vaya līdz 25 stun
dām. Piens ar lielāku leikocitu saturu atkrāso īsākā laikā.

Pēc darba beigšanas stobriņi rūpīgi jāiztīra un tīrā ūdenī 
15—20 min. jāizvāra un jāapgāž uz tīra statīva. Netīrus 
vai pieputējušus stobriņus nedrīkst lietot.

3 labs piens
2 vidēji labs piens
1 slikts piens
0 ļoti slikts piens

ilgāks par 4 stundām 
no 2 līdz 4 stundām 
no 10 min. līdz 2 st. 
ātrāk par 10 min.
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Rūgšanas pārbaude dod jēdzienu par to, kādas sīkbūtņu 
grupas pienā ir pārsvarā. Šai pārbaudei sevišķi liela no
zīme sierniecībā, jo tā uzrāda tos piena paraugus, kas sa
tur daudz kaitīgo mēslu un zarnu (koli-aerogenes) baktē
riju, kupas rada gāzes un izsauc sieru uzpūšanos.

Lielāks saturs nevēlamo mēslu baktēriju pienā norāda 
uz to, ka piens iegūts netīrīgos apstākļos no netīriem lo
piem. Kaitīgās mēslu-zarnu baktērijas vislabāk vairojas un 
darbojas pie 38° C. Tāpēc arī pārbaudāmo pienu tīros 
stikla stobriņos tur šādā temperātūrā un ļauj tam rūgt. 
Pēc 12 un 24 stundām vēro tajā notikušās pārmaiņas, pie
griežot vērību tā konsistencei, garžai, smaržai, izskatam.

Rūgšanas pārbaudei 
vajadzīgi stikla stobriņi 
ar aluminija vāciņiem un 
inetalla ūdens vanna ar 
vāku, termometru un sta
tīvu stobriņu ievietoša
nai. Ūdeni vannā silda 
ar spirta lampiņu (skat. 
81. att.) vai ar elektrību 
(skat. 82. att.). Ir dabū
jamas arī silta gaisa van
na un termostati ar div
kāršām sienām, kas sil
dāmi ar elektrību. Tem
peratūra šādos aparātos 
rēgulējas automatiski, 
kas lielā mērā atvieglo 
pareizas temperātūras ie
turēšanu visā rūgšanas 
laikā.

Rūgšanas pārbaudei lietojami tikai dezinficēti vai ste
rilizēti stobriņi.

Sagatavotos stobriņos ielej pārbaudāmo pienu, atstājot 
brīvus apm. 1—2 cm. Stobriņus nosedz ar vāciņu un ievieto 
statīvu, bet pēdējo līdz ar stobriņiem ievieto ūdens vannā, 
kur ūdens iepriekš sasildīts līdz 40° C. Tālāk seko, lai tem
peratūra vienmēr turētos robežās no 38—40° C, jo tad vis
labāk attīstās gāzes radītājas baktērijas, tāpat arī citas kai
tīgas sīkbūtnes, ja tādas lielākā daudzumā iekļuvušas pienā, 
to netīrīgi iegūstot, apkopjot un uzglabājot. Šo baktēriju

RŪGŠANAS PĀRBAUDE

81. att. Rūgšanas aparats ar spirta lam
piņu un statīvu.
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darbība labi saskatāma, rūgšanas rezultātus novērtējot, ko 
parasti izdara divas reizes — pēc 12 un 24 stundām. Tā
pēc no katra pārbaudāmā piena labāk ņemt paraugus di
vos stobriņos.

Pienu novērtējot, galvenā vērība jāpiegriež tam, vai 
piens sarecējis, kāds ir recekļa izskats, kāda tam smaka, 
garža un citas īpašības, vai manāmas gāzes (pūslīši, plai
sas, vadziņas receklī), vai atdalījušām sūkalas, kādā dau
dzumā un kāds to izskats.

Tīrs un labs piens pēc 12 stundām parasti vēl nav sare
cējis, tikai uzrāda patīkami skābenu smaku un garžu. Ja 
piens jau vienmērīgi sarecē
jis, receklis viengabalains, ga- 
lertveidīgs, bez plaisām, gā
zes pūslīšiem un sūkalām, tad 
piens arī nav smādējams, tikai 
tajā jau savairojušās īstās 
pienskābes baktērijas, piens 
bijis jau ieskābis.

Krējuma kārtai, kas nostā
jusies virs recekļa, tādā gadī
jumā ir vienlīdzīga konsis
tence, patīkami skāba garža. 
ar labu aromatu, bez rūgtuma 
un citām nevēlamām piegar- 
žām. Turpretim slikts, netīri j 
iegūts un netīros traukos uz
glabāts piens, tāpat to govju 
piens, kas slimo ar tesmens 
iekaisumiem vai citām sli
mībām, vai kas meklējas, tikai 
nesen atnesušās vai arī jau 
tuvu aizlaišanai, un citādi ne
normāls piens jau pēc 12 stundām uzrāda nevēlamas rūg
šanas pazīmes. Netīrs, slikts un nenormāls piens var būt 
sarecējis gabalaini, receklis savilkts pikās vai izurbināts 
neskaitāmiem gāzes pūslīšiem, stipri saplaisājis vai sadzīts 
uz augšu, pie kam lielākā vairumā atdalījušās duļķainas 
sūkalas, kam nelaba smaka. Bieži gadās, ka kazeīns sa
recējis smalku pārslu vai nelielu putraimu veidā, kas peld 
netīrās, bālganās sūkalās. Virsū nostājies krējums ir rūgts, 
ziepjains, staipīgs, ar pretīgu smaku; bieži gāzes to sacēlu
šas uz augšu un spiež pāri stobriņa malai. Stobriņa dibenā 
nereti manāmas netīrumu nogulsnes, gļotas vai kazeīna no-

82. att. Rūgšanas aparāts ar 
elektrisko sildītāju.
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gulsnējumi. Piens ar šādām nenormālām rūgšanas pazīmēm 
nav lietojams, sevišķi sierniecībā.

Rūgšanas iznākumi vēl spilgtākā veidā vērojami pēc 
24 stundām.

Labs, normāls piens pēc 24 stundām ir jau vienmērīgi 
sarecējis, receklis stingrs, bez plaisām un gāzes pūslīšiem, 
tāpat bez sūkalām (skat. 83. att.), ar tīru, skābu garžu un 
smaržu. Krējuma kārtai ir viendabīga konsistence. Stob
riņa dibenā nav manāmi netīrumi vai gļotaini nosēdumi.

8*. att. Normāli sareeejis 84. att. Uzpūsts receklis,
piens.

Ja piens pēc 24 stundām vēl nav sarecējis, bet šķidrs, tad 
tāds uzskatāms par nenormālu.

Arī sarecējis piens daudzos gadījumos uzrāda dažādas 
nenormālības, kas var būt izteiktas tādā mērā, ka piens jā 
uzskata sierniecībai nederīgs.

Uzpūsta recekļa izskats attēlots 84. attēlā, kad pienā 
lielā skaitā atrodas gāzes radītājas zarnu un mēslu (koli- 
aerogenes) baktērijas. Šo baktēriju radītās gāzes izalo, iz
urbina un saplosa recekli, kas kļūst nesakarīgs, sūceklim
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līdzīgs, pie kam atdalās daudz netīru zaļganu sūkalu ar 
pretīgu mēslu smaku. Receklī un krējuma kārtiņā daudz 
sīku gāzes pūslīšu. Krējumam netīra, rūgtena garža. Šāds 
piens sierniecībai neder, jo pagatavotie sieri uzpūšas vai 
pat pārplīst. Piena iegūšanā jāievēro lielākā tīrība. Paste- 
rizācija iznīcina gāzes radītāju baktēriju lielāko daļu. Tā
pēc šādu pienu var lietot tikai pasterizētā veidā.

Rūgšanas iznākumu novērtēšana sevišķi rūpīgi jāizdara 
lielo, cieto ementāles sieru izgatavošanā, tādēļ šai pārbau
dei lielu vērību piegriež Šveicē. Piemēroti turienes apstāk
ļiem ir izstrādāta sīka tabula dažādu rūgšanas tipu novēr
tēšanai, kupai citos apstākļos nav pievēršama lielāka vēr
tība, īpaši, ja siera pienu pasterizē.

Līdzīgā kārtā ar rūgšanu der pārbaudīt ne vien atsevišķu 
saimniecību piena īpašības, bet arī visa sieru piena bakte
rioloģiskās īpašības pirms un pēc dažādu piedevu pielik
šanas. Tāpat ir jāzin siera rauga, lietojamā ūdens un sals 
šķīduma rūgšanas iznākumi.

Ja minēto materiālu pārbaudē rūgšanas mēģinājumu re
zultāti nav apmierinoši, jānoskaidro kļūdas un tās jānovērš.

Rūgšanas — reduktāzes pārbaude
To ieteic baktēriologs Orla-Jensens, jo ar tās palīdzību 

iespējams gūt labāku pārskatu par piena bakterioloģiski 
bioloģiskām īpašībām. Reduktāzes pārbaude dod zināmu 
jēdzienu par sīkbūtņu daudzumu pienā, bet rūgšanas pār
baude dod pārskatu par sīkbūtņu floras sastāvu.

Šo kombinēto pārbaudi izdara tāpat kā vienkāršo re
duktāzes pārbaudi: 40 cm3 piena dod 1 cm3 metilenziluma, 
viegli saskalo, apsedz ar vāciņu un liek rūgšanas aparātā 
uz 24 stundām pie 38—40° C. Novēro atkrāsošanos pēc 
10 min., 2 un 4 stundām, bet rūgšanas gaitu novērtē pēc 12 
un 24 stundām.

Rezultātus novērtējot, jāņem vērā tas, ka nereti piens 
atkrāsojas ļoti ātri (tātad pēc reduktāzes slikts piens), bet 
rūgšanas iznākums ir labs — receklis vienmērīgs, galert- 
veidīgs, bez gāzu pūslīšiem un sūkalām. Šai gadījumā piens 
nav slikts, tikai tas uzglabāts tādās temperātūrās, kas vei
cina īsto pienskābes baktēriju attīstību un darbību. Liela 
vērība piegriežama arī recekļa garžai un smaržai. Lai šīs 
īpašības pareizi novērtētu, ieteicams visos gadījumos ņemt 
no pārbaudāmā piena vēl vienu paraugu bez metilenziluma 
kā parastai rūgšanas pārbaudei.
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Stobriņi šai kombinētai pārbaudei pirms lietošanas ste
rilizējami, bet metilenziluma šķīdums pasterizējams, uz
karsējot to līdz 80—82° C, kas vēlams, lai iegūtu drošākus 
iznākumus.

Rūgšanas — Tecināšanas pārbaude
Tā sevišķi ieteicama sieru piena īpašību kontrolei. Šo 

pārbaudi izdara līdzīgi rūgšanas pārbaudei, tikai pienam 
pievieno nedaudz siera rauga — chiinozīna šķīdumu, kas pēc 
zināma laika pienu sarecina.

Pārbaudei vajadzīgo chimozīna šķīdumu pagatavo no 
siera rauga tabletēm, izšķīdinot vienu Hansena tableti 
500 cm3 destillēta vai tīra, novārīta un atdzesēta ūdens.

Tīros un sterilizētos rūgšanas stobriņos (tilpumā 50 cin3) 
iepilda 2 cm3 siera rauga šķīduma un 40 cm3 pārbaudāmā 
piena, tūliņ sajauc, uzliek vāciņus un ievieto rūgšanas apa
rātā pie 38—40° C uz 24 stundām.

Novērojumus izdara pēc 12 un 24 stundām. Ieteicams 
no katra piena ņemt divus paraugus. Novērtējot rūgšanas- 
recināšanas iznākumu pēc 12 stundām, parasti atrod, ka 
piens jau sarecējis un devis nelielu sieriņu. Galvenā vē
rība te jāpiegriež sieriņa veidam, izskatam un struktūrai, 
tāpat atdalīto sūkalu īpašībām — izskatam, garžai, smaržai.

Tīrs, labs, normāls un sierniecībai derīgs piens dod 
taisnus, gludus un vidēji cietus sieriņus (skat. 85. att. a). 
]a šādus sieriņus ar asu nazi pārgriež gareniski, tad vidus 
tiem labi un vienlīdzīgi pildīts, bez gāzu pūslīšiem, plai
sām un sūkalām. Ja gāzu pūslīši manāmi, tad tikai nelielā

85. att. Dažadi recinašanas parbaudes iznākumi.
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skaita (skat. 85. att. b). Sūkalas skaidras, tīras, ar skābenu 
smaku un garžu.

Netīrs, nenormāls, bojāts piens ar daudz baktērijām dod 
nepareiza veida sieriņus (skat. 85. att. c un d), kas sakrun
koti, dažadi izliekti vai savilkti pikās. Sieriņu masa izur
bināta un izalota pūslīšiem un plaisām, kupās pēc pārgrie
šanas redzamas duļķainas sūkalas. Dažkārt sieriņš, izņemot 
to no stobriņa, sairst gabalos vai atsevišķos graudiņos (skat.
85. att. e), kas peld stipri duļķainās sūkalās, kam slikta 
garža un pretīga smaka.

Tāds piens sierniecībā neder.
Raksturīgus rūgšanas-recināšanas pārbaudes rezultātus 

iegūst, novērtējot otrus paraugus, pēc 24 stundām. Dažreiz 
pēc 12 stundām sieriņi ir apmierinoši, bet pēc 24 stundām 
tie stipri pārveidojušies uz slikto pusi. Rūgšanas-recinā
šanas pārbaude dod iespēju šādu pienu atzīt par apšaubāma 
labuma vai pavisam nederīgu sierniecībai. Apšaubāma la
buma pienu var lietot tikai pēc pasterizācijas.

KATALAZES PĀRBAUDE

Normālā pienā nelielos daudzumos atrodams enzīms ka- 
talāze, kas šķeļ ūdeņraža pārskābi (H20 2) ūdenī un brīvā 
gāzveidīgā skābeklī:

2H ,02 =  2H20  +  0 2.
Atbrīvoto skābekli var uztvert sevišķos katalāzes apa

rātiņos un pēc tā daudzuma var spriest, vai pienā ir nor
māls katalāzes saturs vai tas ir nenormāli augsts, kā tas 
mēdz būt pirmpienā un slimu govju pienā.

Katalāzes pārbaudi izdara šādā kārtā: aparātiņa (skat.
86. att.) augšējo mērdaļu jeb gāzometru B caur sānu kak
liņu C piepilda ar tīru ūdeni, bet apakšējā daļā A caur 
sānu kakliņu d iepilda ar pipeti 15 cm3 pārbaudāmā piena, 
kas iepriekš sasildīts līdz 25° C, un 5 W  vienprocentīgas 
ūdeņraža pārskābes. Tad cieši noslēdz abus kakliņus d 
un c un, aparātiņu uzmanīgi grozot, sajauc pienu ar pār
skābi. Aparātiņu ievieto siltā ūdenī pie 25° C un pēc 2 stun
dām uz mērdaļas B nolasa, cik cm3 gāzes tur uzkrājies.

Svaigs un normāls veselu govju piens pēc divām stun
dām dod vasarā ne vairāk kā 4 cm3 gāzes, bet ziemā 3,0—
3,5 cm3. Nenormāls piens, sevišķi tesmeņslimu govju piens, 
arī pirmpiens un vecpiens satur vairāk katalāzes un dod 
augstākus katalāzes skaitļus. Katalāzes skaitlis labi rak
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sturo tesmeņslimu govju un vispār patoloģiski pārmainītu 
pienu, bet par baktēriju daudzumu un sastāvu pienā ka- 
talāzes skaitlis nedod nekādus norādījumus.

īstās pienskābes baktērijas katalāzi neat
dala, bet neīstās (koli u. c. baktērijas) atdala 
katalāzi un šķeļ ūdeņraža pārskābi. Ar kata- 
lāzes pārbaudi dažkārt kontrolē krējuma ie
raugu, vai tur nav ieviesušās nevēlamas sīk- 
būtnes. Augstāks katalāzes skaitlis norāda uz 
to, ka ieraugs kļuvis netīrs un tas jāapmaina 
pret jaunu kultūru. Piens ar augstu katalāzes 
skaitli sierniecībā neder.

Vēl jāņem vērā, ka ūdeņraža pārskābe viegli 
maina savu koncentrāciju, tādēļ šķīdums bieži 
jāapmaina pret svaigu. Ieteicams lietot speciā
las katalāzes tabletes, kas ir izturīgākas.

Ja katalāzes pārbaude devusi norādījumus, 
ka piens var būt cēlies no slimām govīm, tad 
šādu govju piens vēl pārbaudāms ar dažām ci
tām metodēm, kas šīs aizdomas varētu apstipri
nāt. Aizdomīgām govīm ieteicams pārbaudīt 
atsevišķi kaira ceturkšņa pienu pa slaukšanas 
laiku vai pēc tās.

PATOLOĢISKA PIENA ATKLAŠANA

Pienotavām aizliegts pieņemt slimu govju pienu. Katra 
slaucamo govju slimība izsauc pārmaiņas piena ķīmiskā sa
stāvā, tāpat tā fizikālās un bioloģiskās īpašībās. Pato
loģiskā resp. slimu govju pienā samazinās piena cukura, 
kalija, kalcija un citronskābes saturs, bet pavairojas albu- 
mīna, nātrijā un sevišķi chlora saturs. Samazinās sūkalu 
refrakcijas skaitlis, paaugstinās elektriskās strāvas vadīša
nas spējas, mainās arī piena reakcija. Atklāt patoloģiskas 
pārmaiņas pienā no atsevišķām govīm ar pamatīgāku piena 
analizi laboratorijās nav grūti pat jau tad, kad pēc ārējām 
pazīmēm saslimšanu vēl nevar konstatēt.

Turpretim piensaimniecības praksē un arī pienotavās pa
toloģisku pienu atklāt jau daudz grūtāk, jo tur parasti nā
kas pārbaudīt koppienu no vairākām govīm, kad patolo
ģiskais piens sajaukts ar lielāku daudzumu normāla piena 
un pienotavās nav iespējams izdarīt sarežģītas piena ana
lizēs.
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Vieglāk slimu govju pienu var atklat uz vietas saimnie
cībā pats lopu īpašnieks vai lopkopības pārraugs.

Pirms sākt aizdomīgo govju slaukšanu, slaucenei pār
klāj melnu flaneļa drēbi, uz kuļas vairākās vietās uzslauc 
no katra pupa pirmos 3—4 vilcienus. Piens no saslimušiem 
ceturkšņiem atstāj uz melnās drēbes viegli saskatāmas bāl
ganas vai dzeltenīgas pārslas un gļotas.

Tādai pārbaudei ērtāk lietot nelielu krūzīti (skat.
87. att.), ko pārklāj ar melnu flaneli (20 X 20 cm) un to 
stingri piespiež ar metalla uzliekamo. Var lietot arī īpašu 
melni nokrāsotu šķīvi ar 4 padziļinājumiem.

87. att. Krūzīte tesmeņa 88. att. Tesmens pārbaude ar indikatora 
pārbaudei. paplrīti.

Ir dabūjami īpaši indikātora papīrīši. Katrs papīrītis 
četrās vietās piesūcināts ar speciālu indikātoru — dzelte
nas ripiņas veidā. Pirms slaukšanas no katra pupa noslauc

fiāris piena strūklas īpašā traukā un tad izspiež dažus pi- 
ienus piena uz atsevišķām indikatora vietām (skat.

88. att.), novēro un pēc 4— 5 minūtēm salīdzina ripiņu krā
sas maiņu. Veselu ceturkšņu piens nokrāso ripiņu g a i š i  
z a ļ ā  krāsā. Ja kādā tesmens ceturksnī radies iekaisums, 
piens no tā pupa nokrāso papīrīti citādā krāsā, piem., 
viegli iekaisis — tumši zaļā krāsā, smagi iekaisis — violetā 
vai z i l ā .  Pēc piena uzslaukšanas papīrītis t ū d a ļ  jā
iznes no kūts tīrā telpā, tādēļ ka amonjaks, kas parasti at
rodas kūts gaisā, rada nepareizu nokrāsu. Reizē ar papī- 
rīšiem der nopirkt speciālu tabulu krāsu salīdzināšanai. 
Papīrīši jāuzglabā sausā vietā.
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Tagad līdzīgus indikātora papīrīšus „Tesmīns“ ar vienu 
dzeltenu ripiņu izgatavo iekšzemē. Papīrīšiem pievienota 
arī lietošanas pamācība.

Tālāk aizdomīgā pienā var pārbaudīt leikocitu saturu, 
kas stipri paaugstināts tāpat kā katalāzes skaitlis. Nepie
ciešami pārbaudīt arī piena reakciju, kas parasti tuvojas 
alkaliskai. Ir vairākas vienkāršas pārbaudes, kas uz vie
tas, ar tikko izslauktu pienu izdarītas, dod iespēju atklāt 
patoloģiskas pārmaiņas pienā. Labāk ir, ja pārbauda katra 
atsevišķa ceturkšņa pienu.

Jākobsena ātrkatalāze. Stikla stobriņā uzmanīgi ielej 
vai ieslauc, nesaceļot putas, apm. 10 cm3 piena, pielej tam 
1—2 cm3 10% ūdeņraža pārskābes, labi saskalo un novēro, 
vai šķidrums puto un atdala gāzi (skābekli). Slimu lopu 
piens izsauc stipru putošanu un gāzes izdalīšanos. Jāievēro 
tas, ka arī pirmpiens izsauc stipru putošanu.

Alizarola reakcija: 5 cm3 pārbaudāmā piena sajauc stob
riņā ar 5 cm3 alizarola, kādu lieto piena skābuma noteik
šanai. Tesmeņslimu govju piens krāsojas violeti vai violeti 
zilā krāsā un dod pārsliņas. Normāls piens pārslas nedod 
un būs violeti sarkanā krāsā.

Sārma reakcija: 10 cm3 aizdomīgā piena ar pipeti ielaiž 
tīrā stobriņā, pielej 2 cm3 decinormālā nātrijā sārma 
(0,1 n NaOH), piepilina 5 pilienus fenolftaleīna un saskalo. 
Pataloģisks piens būs sarkans, bet normāls piens rožains vai 
balts (sk. piena skābuma pakāpes noteikšana).

Rozolskābes reakcija: 5 cm3 piena sajauc stobriņā ar 
5 cm3 rozolskābes šķīduma alkoholā. Patoloģisks piens no
krāsojas sarkans, bet normālam būs dzelteni oranža krāsa. 
Pārbaudei vajadzīgo reaktīvu pagatavo, izšķīdinot 0,1 g 
rozolskābes 100 cm3 96% alkohola.

Tibromola reakcija. Aizdomīgām govīm der pārbaudīt 
pienu no visiem ceturkšņiem reizē, jo tesmens iekaisumos 
parasti vispirms saslimst viens ceturksnis, kamēr pārējie 
var dot normālu pienu.

Vajadzīgi četri tīri stikla stobriņi, kuros no katra pupa 
ieslauc pa 5 cm3 piena un pievieno 1 cm3 tibromola vai brorn- 
timolziluma šķīduma, saskalo un salīdzina piena krāsu vi
sos četros stobriņos. Ja piena krāsa visos stobriņos vie
nāda, dzeltenīgi zaļa, piens tad normāls un tesmens vesels. 
Ja kādā ceturksnī sācies iekaisums, tā piens nokrāsots zili 
zaļā krāsā. Ja iekaisums jau stiprāk attīstījies, piens no 
tādiem ceturkšņiem ar tibromolu dos tīri dzeltenu krāsu, 
kas nav samaināma ar raksturīgo dzeltenīgi zaļo, kādu
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dod normāls piens. Nokrāsu pareizākai salīdzināšanai 
labi noder krāsu tabula, ko var iegādāties reizē ar tibro- 
molu.

Kombinēta katalāzes-tibromola pārbaude. Vajadzīgi 
stikla stobriņi — tibrometri ar iedaļām un gumijas aizbāž
ņiem, caur kupiem izlaista tieva stikla caurulīte ar sašauri
nātu galu, arī piemērots statīvs ar apakšā paliekamu van
niņu (skat. 89. att.). Tāpat vajadzīgs speciāls reaktīvs, ka
talāzes-tibromola šķīdums resp. maisījums no ūdeņraža pār- 
skābes un tibromola (sk. augstāk) šķīduma. Labi tīrītos

tibrometros ielej 5 cm3 piena, 
no katra pupa atsevišķā stob
riņā, un pievieno 1 cm3 katalā- 
zes-tibromola šķīduma. Stob
riņus noslēdz ar gumijas aiz
bāžņiem, kūpi jāiebāž līdz 
pirmajam gredzenam, tad sa
skalo un ievieto vanniņā.

89. att. Katalazes — tibrom ola aparats.

Pēc stobriņu saskalošanas jau novēro piena k r ā s u  tā
pat kā pie tibromola pārbaudes. Krāsa mainās atkarībā no 
piena reakcijas; tā jāsalīdzina ar krāsu tabulu. Enzīms ka- 
talāze, šķeļot ūdeņraža pārskābi, atdala gāzi —■ skābekli, 
kas pakāpeniski izspiež pienu no stobriņa apakšā paliktajā 
vanniņā. Tāpēc stobriņus atstāj 30 min. statīvā un tad pēc 
iedaļām n o l a s a  a t d a l ī t ā s  g ā z e s  d a u d z u m u .  
Iedaļas apzīmējuma skaitlis, dalīts uz 5 izteic t. s. „katalazes 
skaitli“ un rāda, cik cm3 skābekļa izdalīts no 100 cm3 piena.
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Piena krāsa un izdalītās gāzes daudzums dod norādīju
mus par atsevišķu ceturkšņu saslimšanu un tādējādi pa
līdz atklāt patoloģiski nenormālu pienu.

Chlora noteikšana pienā
Chlora resp. chlorīdu noteikšanai pienā 200 cm3 mēr- 

kolbā ielaiž 20 cm3 piena, pievieno 20 cm3 20%-īgā sērskā
bes aluminija un 1 cm3 n — NaOII; uzpilda ar destillētu 
ūdeni līdz zīmei, saskalo un filtrē, no nitrāta atmērī no
teiktu daļu un tajā nosaka chlora saturu, titrējot ar n/35,5 
slāpekļskābā sudraba (AgN03) šķīdumu līdz labi manāmai 
sarkanbrūnai krāsai. 1 cm3 tāda AgN 03 šķīduma atbilst
1 mg chlora.

Normālā pienā no veseliem tpsmeņiem chlorīdu saturs 
svārstās no 0,06 līdz 0,115%, vidēji ap 0,10%. Tikai vec- 
pienā tas ir augstāks — līdz 0,15%. Turpretim tesmeņslimu 
govju pienā chlorīdu saturs ir stipri paaugstināts.

LEIKOCĪTU n o t e i k š a n a

Novērots, ka pie tesmens iekaisumiem un citām lopu 
slimībām pienā stipri pavairojas balto resp. bezkrāsaino 
asinsķermenīšu, ceļojošo aizsargšūnu jeb leikocitu saturs. 
To noteikšanai vajadzīga Gerbera vai speciāla centrifūga 

un īpaši „leikocītu stobriņi“ (skat. 90. 
att. 1 un 2) ar stipri sašaurinātu apakš
galu, uz kupa atrodas iedaļas.

Leikocītu noteikšanu svaigā pienā 
izdara šādi: pārbaudāmo pienu labi sa
jauc, izkāš caur vates ripiņu un ar pi
peti ielaiž 10 cm3 piena leikocītu stob
riņā, ko noslēdz ar gumijas aizbāzni 
un ievieto centrifūgā. Stobriņus centri- 
fugē 10 min. ar 1200 apgriezieniem mi
nūtē. Centrbēdzes spēks izspiež leiko
cītus un sīkbūtnes no piena un sadzen 
stobriņa tievajā galā. Pēc centrifugēša- 
nas nolasa, cik iedaļas aizņem dzeltenā 
vai sarkanīgi dzeltenā kārta, kas pa 
lielākai daļai sastāv no leikocītiem.

Veselas govs normālā pienā leikocītu 
kārta parasti aizņem 2—4 mazās ieda
ļas, bet ne vairāk par 0,5 lielo. Ja lei-
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kocitu kārta aizņem 1,0 lielo iedaļu, tad piens jau stipri 
aizdomīgs, bet ja vēl vairāk, tad jāpieņem, ka piens tiešām 
cēlies no slima tesmens.

Ērtāki lietošanā ir lielāki stobriņi, t. s. laktopiometri, 
kujos var iepildīt 25 cm’ piena. Tos pēc mēģinājuma arī 
vieglāk iztīrīt.

Jāievēro, ka augstāks leikocitu saturs ir arī pirmpienā 
un vecpienā. Normālā laktācijas laikā augsts leikocitu sa
turs parasti norāda uz tesmens iekaisumiem. Drošu apstip
rinājumu dod leikocitu nosēdumu kārtas mikroskopiskā iz
meklēšana.

PASTERIZACIJAS NOTEIKŠANA

Piena, krējuma, vājpiena un sūkalu a u g s t p a s t e r i -  
z ā c i j u ,  t. i., karsēšanu p ā r i  80° C, var noteikt ar vai
rākām peroksidāzes reakcijām. Katrā pienā atrodas enzīms 
peroksidāze, kas, šķeļot peroksidus, izdala aktīvu skābekli 
un var oksidēt dažas bezkrāsainas organiskas vielas, kas 
oksidējoties nokrāsojas un līdz ar to nokrāso arī pienu. Pe
roksidāze nobeidzas pie 78—80° C, un tāpēc pāri 80" C kar
sēts un arī vārīts piens vairs nekrāsojas. Pasterizāciju var 
noteikt ar dažādām reakcijām.

Storcha reakcijai vajadzīgi šādi reaktīvi: 2% parafenil- 
endiamīna šķīdums ūdenī un 0,2% ūdeņraža peroksīda at
šķaidījums.

Tīrā stikla stobriņā iepilda 5 cm3 pārbaudāmā piena, 
piepilina 1 pilienu ūdeņraža pārskābes un saskalo, piepilina
2 pilienus parafenilendiamīna, atkal saskalo un novēro 
piena krāsu. Nekarsēts vai tikai līdz 78° C karsēts piens 
pieņem zilu krāsu, bet karsēts pāri 80° C savu balto krāsu 
nemaina.

Reaktīvi nav izturīgi; tie sagatavojami nelielos daudzu
mos un jāuzglabā tumša stikla pudelītēs.

Roienfusera reakcijai vajadzīgi šādi reaktīvi: I 1 g pa- 
rafenilendiamīnchlorliidrāta šķīdina 12 cm3 ūdens, sajauc 
ar 4 g kristalliska gvajaka, šķīdināta 100 cm3 96% alkohola 
un maisījumu ar alkoholu uzpilda līdz 150 cm3. Pēc tam 
piepilina 30 pilienus 20% nātrijā sulfīta. II 3% ūdeņraža 
peroksids.

Tīrā stobriņā 5 cm3 piena piepilina 2 pilienus ūdeņraža 
peroksida, saskalo un piepilina 5 pilienus pirmā reaktīva, 
atkal saskalo un novēro piena krāsu: pasterizēts piens (pāri
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80° C) savu krāsu nemaina, bet nepasterizēts vai karsēts ti
kai līdz 78° C pieņem violetu krāsu.

Grimmera reakcijai vajadzīgi šādi reaktīvi: I 2% ben- 
zidīna šķīdums 95% alkoholā. II 0,5% etilhidroperoksīda 
šķīdums.

Stobriņā iepilda 3—4 cm8 piena, piepilina 3 pilienus I 
reaktīva un 3 pilienus II reaktīva, saskalo un novēro piena 
krāsu. Nepasterizēts nokrāsojas zili sarkans, bet pasterizēts 
krāsu nemaina.

Reaktīvi ir ļoti izturīgi.
Neuzmanīgi pasterizējot pienu vai krējumu, pasterizā- 

cijas temperātūra dažkārt nokrīt zem 78° C. Ja pasterizē
tam pienam vai krējumam piejauc 5% nepietiekami paste
rizēta vai nemaz nepasterizēta piena, tad pasterizētais kop-

Eiens, pārbaudot ar minētām peroksidāzes reakcijām, no
rasojas tāpat kā nepasterizēts piens.

Augstpasterizēts piens un krējums var nokrāsoties tā
pat kā nepasterizēts arī tādā gadījumā, ja  pienā vai krē
jumā atrodas kaut niecīgs izšķīduša vafa daudzums.

Ilgpasterizācijas pārbaudei arī ieteiktas vairākas reak
cijas, piem., amilāzes un fosfatāzes reakcijas, krējuma no- 
stādināšanās pārbaude un citas. Šīs reakcijas nav vēl pie
tiekami izstrādātas un nedod drošus iznākumus. Par la
bākām jāuzskata fosfatāzes reakcijas, kas praktiskos 
apstākļos nav izdarāmas, bet tikai speciālās laborato
rijās.

PIENA IEGŪŠANA

Pienu iegūsi, govis slaucot. Slaukt var ar rokām vai ar 
slaucamām mašīnām. Pie mums slaukšana ar mašīnām vēl 
maz izplatīta.

Govju slaukšana ir ļoti svarīgs un atbildīgs darbs, jo  
no pareizas slaukšanas atkarīgs: 1) izslauktā piena dau
dzums; 2) piena ķīmiskais sastāvs, īpaši tauku saturs;
3) piena īpašības; 4) piena tīrība un izturība; 5) piena no
derība dažādiem izlietošanas veidiem.

Tīrs, labs un svaigs piens ir veselīgs un vērtīgs produkts 
un noder visiem izlietošanas veidiem, turpretim netīrs 
piens ar dažādām vainām un kaitēm ir mazvērtīgs un bieži 
vien pavisam nederīgs lietošanai.

Tādēļ lauksaimniekiem, piena ražotājiem, vislielākā vē
rību jāpiegriež tam, lai iegūtu tikai labu, tīru, veselīgu un
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izturīgu pienu. Tam nolūkam vajadzīgi tīri un piemēroti 
slaukšanas apstākļi, par ko jārūpējas katram lauksaim
niekam — piena ražotājam.

TĪRI SLAUKŠANAS APSTAKĻI

Veseli piena dziedzeri normālā laktācijas laikā atdala 
pilnīgi tīru pienu, kupā neatradīsim ne sīkbūtņu, ne arī 
kādu citu netīrumu vai piejaukumu. Dažādi netīrumi un 
tāpat arī sīkbūtnes iekļūst pienā it īpaši pie slaukšanas, ja  
to izdara netīrīgi un netīros apstākļos.

Pie labiem slaukšanas apstākļiem piederas:
1) Tīras slaukšanas telpas, gaišas, sausas, labi vēdinātas 

govju kūtis. Tīra piena iegūšanai labāk noder seklās kūtis 
(skat. 91. att.) ar īsām stāvvietām un labi ierīkotām renēm 
vircas un mēslu aizvadīšanai.

91. att. Seklas kūts iekurta.

2) Nebojāti un sausi pakaiši pietiekamā daudzumā, lai 
govīm nebūtu jāguļ tieši mēslos un jāmirkst vircā, no kā to 
sāni un tesmeņi kļūst ārkārtīgi netīri. Labākie pakaiši ir 
sausa, plucināta kūdra un 15 cm gapumā sagriezti sausi 
salmi. Gari un mitri salmi maz var uzsūkt vircas.

3) Rūpīgi un apzinīgi tīrītas govis. Govis jā tīra katru 
dienu pēc slaukšanas. Sevišķa vērība jāpiegriež tesmens 
un pupu tīrībai (skat. 31. att.). No tesmens un tā tuvākus 
apkārtnes jānocērp visas liekās gapās spalvas.

4) Metalla slaucenes, drusku koniskas, aluminija vai labi 
alvota skārda, segtas ar vāku, kuļā neliels caurums piena 
ieslaukšanai (skat. 33. un 92. att.). un trauciņu pirmo vil
cienu ieslaukšanai. Slaucenēm jābūt kārtīgi tīrītām un ar 
verdošu ūdeni dezinficētām.
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5) Ūdens trauks ar tīru ūdeni, ziepēm (bez smaržas), 
roku un nagu sukām un tīriem dvieļiem roku mazgāšanai 
un noslaucīšanai kūtī.

93. att. Slaucēja se-
deklis. 94. att. Tīrīga slaucēja.

6) Katrai slaucējai nepieciešami šādi piederumi: īpašs 
darba ķitelis vai vismaz gafš un tīrs priekšauts ;tīra, parup
jas drēbes mīksta lupata vai dvielītis tesmens noberšanai 
un pupu apslaucīšanai; labs vazelīns vai mīksta parafīna 
ziede pupu un to apkārtnes noziešanai (labi noder „Osma- 
ron“ vai cita tesmens dezinficētāja ziede); speciāla saite 
govs astes piesiešanai pie pakaļkājas slaukšanas laikā (skat. 
32. att.); neliels ķeblītis vai piejožams sēdeklis (skat. 93. att.), 
uz kupa var ērti atsēsties; laba, tīra slaucene ar nelielu spai
nīti, kufā var ieslaukt katra pupa pirmos 3—4 vilcienus.
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Kārtīgai govju izslaukšanai vajadzīgs arī labs un apzi
nīgs slaucējs, kas spēj šo darbu labi un pareizi izdarīt, prot 
uzmanīgi un sapratīgi apieties ar govīm un pazīst katrai 
govs īpatības. Labas slaucējas, pie kupām govis pieradu
šas, der saistīt saimniecībās uz ilgāku laiku. Slaucējām 
nedrīkst būt gari nagi. Tām jābūt tīrīgām, spēcīgām un 
arī veselām (skat. 94. att.).

Lai iegūtu iespējami daudz laba un iīra piena, slaucot 
stingri jāievēro un jāizpilda šādi vispārējie noteikumi:

1) Slaukšana arvien jāizdara noteiktā laikā.
2) Nepieciešama uzmanīga un draudzīga apiešanās ar 

govīm.
3) Jālieto pareizi slaukšanas paņēmieni.
4) Jāpanāk pilnīga govju izslaukšana.
5) Jāievēro vislielākā tīrība un centība darbā.
6) Jāuztur miers un kārtība kūtī; jānovērš trokšņi.

SLAUKŠANAS PRIEKŠDARBI

Divas stundas pirms slaukšanas kūtī nedrīkst darīt tādus 
darbus, kas saceļ putekļus, jo līdz ar putekļiem kūts gaisā 
izplatās sīkbūtnes un to sporas. Pirms slaukšanas nedrīkst 
gov_is tīrīt un pasniegt tām barību.

Īsi pirms slaukšanas kūts labi jāizvēdina, kas tomēr jā
izdara tā, lai govis nejustu caurvēju. Tad visas slaucamās 
govis jāsaceļ kājās, lai tās iztīrās un nomierinās. Pie tam 
nedrīkst kliegt, ne arī tās sist, spārdīt kājām vai kā citādi 
uztraukt. Vispār slaucējām ar govīm jāapietas uzmanīgi 
un saudzīgi, jo rupja uzstāšanās govis uztrauc, kas slikti 
atsaucas uz piena dziedzepu darbību un mazina piena at
dalīšanu.

Kad govis saceltas kājās un nomierinājušās, tūliņ stājas 
pie to tesmeņu tīrīšanas. Šo darbu izdara katra slaucēja 
pie savām govīm vai arī viena veicīga, šim uzdevumam iz
vēlēta lopu kopēja. Ja tesmens nav aptraipīts ar mitriem 
mēsliem, tad pietiek, ja tesmeni un tā apkārtni, arī labos 
sānus, kur sēž slaucēja, noberž ar sausu, parupju, tīru lu
patu. Pēc tam noslauka pupus ar tīru, mīkstu lupatu vai 
dvieli. Ja turpretim tesmens aplipis, ar slapjiem mēsliem, 
tad vispirms mēslus noslauka ar sausu salmu kušķi, tesmeni 
mazgā ar remdenu ūdeni un tūliņ noslauka pilnīgi sausa. 
Tesmeni mazgāt pirms katras slaukšanas bez tiešas vaja
dzības uav ieteicams, jo pastāvīga mazgāšana padara io
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vārīgu pret aukstumu, kas var novest pie tesmens iekai
sumiem.

Pēc tesmens beršanas un tīrīšanas pupus un to tuvāko 
apkārtni viegli noziež ar labu vazelīnu vai mīkstu parafīna 
ziedi, ko izdara otra slaucēja. Tāda noziešana padara pupus 
glumākus, atvieglo slaukšanu un pasarga pupu ādu no ievai- 
nošanas un sasprēgāšanas, kas sevišķi bieži notiek ganībās 
aukstā un vējainā laikā. Pa slaukšanas laiku govs aste jā
piesien pie labās pakaļkājas ar auklu vai speciālu gumijas 
saiti (skat. 32. att.), kas viegli uzliekama un noņemama. 
Tas jādara tādēļ, lai govs, asti cilādama, neiesviestu pienā 
netīrumus. Govis tīrot ar sukām, pēc iespējas jānotīra arī 
astes.

Pēc tam slaucējām jānomazgā rokas līdz elkoņiem tīrā, 
remdenā ūdenī ar nesmaržīgām ziepēm un roku birsti un 
jāstājas pie govju slaukšanas.

Jāslauc, tikai sēžot uz ķeblīša vai kastiņas, bet ne tupot. 
Jānosēžas pie govs labajiem sāniem ar labo plecu tuvāk 
govs ķermenim.

SLAUKŠANAS METODES

Stājoties pie slaukšanas, vispirms īpašā traukā jānoslauc 
no katra pupa pirmie 5—4 vilcieni, tad jāierietina pupi un 
tesmens. kas veicina piena ieplūšanu no tievajām dziedzeru 
caurulītēm piena krātuvē. To panāk, pastiepjot pupus da
žas reizes uz leju (neizspiežot no tiem pienu) un paviļājot 
tos starp pirkstiem. Tāpat uzmanīgi un viegli paspaida un 
nobrauka ar abām rokām tesmens ceturkšņus no augšas uz 
leju. Tāda ierietināšana izsauc spēcīgu sekrētorisko nervu 
kairinājumu un asiņu pieplūdumu dziedzeros, kas izspiež 
dziedzeru šūnās iepriekš atdalīto pienu pa novadcaurulītēm 
krātuvē. Kad piens piepilda krātuvi un pupus, tie kļūst 
stingrāki, lielāki un atiet viens no otra. Tad arī govis lab
prāt atdod pienu, un tāpēc nekavējoties jāuzsāk slaukšana.

Slaukšana jāsāk no abiem priekšējo ceturkšņu pupiem, 
skaitot no govs galvas (skat. 95. att.: reizē jāslauc 1 ar 2). 
Kad tie izslaukti, tad pakaļējo ceturkšņu (3 un 4) pupi pa
dodas uz priekšu, vairāk ārā no kāju starpas, un tad tie 
slaucējai labāk pieejami.

Pirmie 3—4 vilcieni no katra pupa nav jāslauc slaucenē 
vai pakaišos, bet gan atsevišķā traukā, piem.. nelielā spai
nītī. Tas jādara tāpēc, ka pirmās piena strūklas parasti sa
tur ļoti daudz baktēriju, kas līdz ar pienu izskalojas no
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pupa kanāļa. Šis ar baktērijām sevišķi bagātais piens ne
kādā gadījumā nedrīkst iekļūt slaucenē. Tam ir maza saim
nieciska vērtība, jo tas satur maz tauku — tikai ap 0,5— 1,5%. 
No trešā vilciena dabūto pienu der ieslaukt saujā (skat. 
98. att.) vai īpašā melnā krūzītē, vai melnā emaljētā šķīvī, 
lai varētu to apskatīt, paost, nogaržot un pārliecināties, vai 
pienam ir normāla garža, izskats un konsistence. Ja pienam 
nenormāla garža vai kāda uzkrītoša piegarža, ja tajā re
dzamas gļotas, sīki receklīši, pārslas vai asiins piejaukumi,

95. att. Reize slaucami pupi: 96. att. Piena izskata un
i ar 2, tad 3 ar 4. konsistences pārbaude.

tad tesmeus iekaisis vai izcēlusies kāda cita slimība. Tādā 
gadījumā govs jāslauc lēni un uzmanīgi, pie tam nevis 
slaucenē, bet mazajā spainītī. Pēc slaukšanas ļoti rūpīgi 
jānomazgā rokas, bet šādu pienu nedrīkst liet klāt pārējam 
no veselām govīm iegūtam pienam. To var novārīt un izēdi
nāt cūkām.

Ja piena iepriekšējā pārbaudē piens izrādās labs un nor
māls. intensīvi turpina slaukšanu, kamēr pilnīgi tīri iz
slaukti abi priekšējie ceturkšņi, tad sāk abu pakaļējo ce
turkšņu izslaukšanu. Pēc tam atgriežas pie priekšējiem 
pupiem un tīri izslauc no tiem iekrājušos pienu un beidzot 
vēl reiz izslauc arī pakaļējos pupus.

Ļoti liela nozīme ir pareiziem slaukšanas paņēmieniem. 
To uzdevums uzturēt slaukšanas laikā pietiekami spēcīgu 
un govīm patīkamu dziedzeru kairinājumu. Ja slaucējs 
prot tādu izsaukt un uzturēt, govis stāv mierīgi un pienu 
labprāt dod, dziedzeri darbojas intensīvi un slaukšanas 
laikā atdala vairāk piena. Ar nepareiziem slaukšanas pa-
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ņēmieniem govīm dara sāpes, tās kļūst nemierīgas, nervozē 
un mēģina spert. Ar to tiek nomākta dziedzeru darbība, 
un tie atdala mazāk piena.

Daudzās saimniecībās vēl tagad govis slauc pēc vecas 
un nederīgas metodes: ar pienu saslapē pirkstus un pupus, 
tad ar diviem vai trim pirkstiem pupus velk, staipa un 
brauka no augšas uz leju (skat. 97. att.). Tāda pupu vilk
šana un staipīšana dara govīm sāpes, bieži izsauc dziedzeri! 
audu, pupu gļotādiņas un tievo asins trauciņu plīsumu«.

97. att. Slaukšana ar staipīšanu.

Ievainotās vietas sāk pūžņot, strutot un beidzot var ra s tie s  
iekaisumi, kas lopiem dara lielas sāpes, kādēļ arī dažreiz 
govis nemaz neļaujas slaukties.

Šo nederīgo slaukšanas veidu parasti lieto nemākuļi 
un nespēcīgi slaucēji, tāpēc ka pupu vilkšana viegli izda
rāma un neprasa nekādas ievingrināšanās slaukšanas darbā. 
Nav ieteicama arī slaukšana ar pupu knaibīšanu (skat. 
98. att.). To var pieļaut, tikai slaucot pirmpienes ar īsiem 
pupiem.

Visās priekšzīmīgās lopkopības saimniecībās pupus slau
cot nevis velk un staipa, bet tos tikai saujā spaida.
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98. att. Slaukšana ar knaibīšanu.

Pareizais slaukšanas paņēmiens ir slaukt ar spaidīšanu.
Pie tam rīkojas šādi: saņem pupu saujā tā (skat. 99. ait.), 
lai mazais pirkstiņš sniedzas līdz pupa galam; ar īkšķi un 
rādītāja pirkstu saspiež un noslēdz pupa augšgalu, bet ar 
citiem pirkstiem, pēc kār
tas uz leju spiežot, pienu iz
spiež slaucenē nepārtrauktā 
strūklā. Tiklīdz piens no 
pupa izspiests, atlaiž īkšķi 
un rādītāja pirkstu, piens 
ātri ieplūst pupa kanāli, 
kupu tādā pat veidā at
kal noslēdz un atbrīvo no 
piena. Kad labā roka vienu 
pupu atlaiž, tad kreisās ro
kas pirksti otru noslēdz un 
saspiež, pie kam slaucenē 
piens plūst bez pārtrau- 
miem.

Rokas un pupi nav jā
slapē ar pienu, bet tiem 
jābūt s a u s i e m ,  kas lab
vēlīgi atsaucas uz piena tī
rību.

Pupu spaidīšana saujā 
nedara govīm sāpes. Ne
raustot pupus, govīm nevar 
ievainot pupu audus, tādēļ 
govis ir mierīgas un labāk 
ļaujas sevi slaukt. Viss tas 
veieina dziedzepu darbību, 
un tie atdala vairāk piena.
Arī tesmens un pupi ne
tiek bojāti, kā pupus stai
pot.

Ja pupi gapāki, tad jā
raugās uz to, lai zem dū
res nepaliktu svabads gapāks pupa gals, kas pie pupa sa
spiešanas saujā izplešas un kavē piena iztecēšanu (skat. 
100. att.). Tas apgrūtina slaukšanu, un slaucējam ātrāk pie
kūst rokas.

Slaukt vajag ā t r i  un s p ē c ī g i .  Tas paceļ piena iz
slaukumu. Tāpēc pie govju slaukšanas nedrīkst laist bēr
nus, vecenītes un neprašas, jo tie nespēj āiri un intensīvi

99. att. Slaukšana ar spaidīšanu. 
Pareizi saujā saņemts pups.
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slaukt un nevar arī govis beigās pilnīgi izslaukt, tādēļ iegūst 
mazāk piena un ar zemāku tauku procentu. Arī labai slau
cējai nedrīkst nodot pārāk daudz govju, jo, kad rokas jau 
nogurušas, tās nespēj vairs attīstīt vēlamo slaukšanas inten
sitāti. Vīriešu rokas ir stiprākas, un tādēļ tie var spēcīgāk 
slaukt nekā sievietes. Vidēji pieņem, ka vienā stundā labs 
slaucējs var izslauki: sieviete ap 30-^32 1, bet vīrietis ap 
40 1 piena.

Slaukšana veicas labāk un ātrāk, ja katrai slaucējai ir
nodotas zināmas govis, tad 
slaucēja pierod pie katras 
govs īpatībām un var tām 
piemēroties. Arī govis pazīsi 
savu slaucēju un labprāt ļau
jas tai slaukt, bet no svešas 
vairās. Tāpēc arī, ja slaucē
jus maina, parasti novērojama 
izslaukuma samazināšanās un 
tauku % krišanās.

Kā pirms slaukšanas, tā 
arī visā slaukšanas laikā kūtī 
jāuztur pilnīgs miers un siin-

100. att. Nepareizi sauju saņemts Sra kārtība. Tai laikā kūtī 
pups. nav jalaiz ne svesi cilvēki, ne

suņi vai citi dzīvnieki, no kā 
govis varētu uztraukties. Tai laikā kūtī nav darāmi arī ne
kādi citi darbi.

Slaucējai jābūt apzinīgai un jāprot ar govīm labi un uz
manīgi apieties.

Neapzinīgi slaucēji, kas govis dauza un uztrauc, nevar 
tās labi un pilnīgi izslaukt, jo no šādiem slaucējiem govis 
baidās, vairās un slaukšanas laikā ir ļoti nemierīgas.

Govis slaucot, katrs ceturksnis jāizslauc pilnīgi iīrs. ka
mēr no tā piens nemaz vairs netek.

Pilnīgai izslaukšanai ir ļoti liela nozīme, tādēļ ka ar to.
1) iegūst vairāk piena,
2) paceļ tauku saturu pienā,
3) ierosina piena dziedzerus intensīvāk darboties.
4) novērš tesmens iekaisumus.
Slaukšanas beigās iegūtā piena daļa ir visvērtīgākā, jo 

satur daudz tauku (8— 10%) un ļoti maz baktēriju. Tādēļ 
vērtīgo beigu pienu nedrīkst atstāt tesmenī, bet ar vienkār
šajiem slaukšanas paņēmieniem to nevar izdabūt no alveo-
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lam un sīkajam piena novadcauruliiem. karu līkumos un 
atzarojumos viegli aizķeras arī lielākas tauku lodītes.

Lai izdabūtu no dziedzeru audiem pēc iespējas visu (ur 
esošo pienu, ir jālieto tesmens ceturkšņu ilgāka spaidīšana 
un braucīšana resp. tesmens masāža.

TESMENS M ASĀŽA

Tūliņ pēc slaukšanas jāizdara rūpīga tesmens uuisaža. 
bez kupas nav iespējams izdabūt no dziedzeriem pēdējās 
ar lielām tauku lodītēm bagātās piena dalās.

Tesmens masāžu izdara tā: 
saņem abām rokām katru ce
turksni, to rūpīgi izspaida no * 
visām pusēm, paviļā, pakrata 
un tad nobrauka uz leju pupu 
virzienā (skat. 101. att.). Tādu 
katra ceturkšņa izspaidīšanu 
un braucīšanu izdara 2—3 vai 
vairāk reizes. Ir vairākas 
diezgan sarežģītas un ilgu lai
ku prasošas tesmens masāžas 
metodes kā, piem., Hegelunda 
metode Dānijā, pārlabota Al- 
gavas meiode Dienvidvācijā īoi. att. Tesmens masāža,
u. c., kas bez iepriekšējas il
gākas vingrināšanās praksē grūti izpildāmas.

Pēc rūpīgas tesmens masāžas no katra pupa atkal tīri 
izslauc beidzamās piena lāses, kas no dziedzeriem izspaidī
tas piena krātuvē. Tas jādara pie katra pupa ar abām ro
kām (skat. 102. att.), 
pie kam ar kreiso 
roku paceļ ceturk
sni uz augšu un sa
spiež piena krātu
ves augšējo daļu. 
spiežot pienu no 
krātuves iedobu
miem pupa kanālī. 
bet ar labo roku 
pēc tam pienu no 
pupa izspiež slau
cenē. Šāda beigu 102. att. Beigu piena izslaukšana.
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iena izspiešana no katru pupa jāatkārto vairākas reizes, 
amēr piens vairs nemaz netek.

Pašās beigās vēl sevišķi izspiež visas piena piles no pupu 
galiem, pupus ar tīru dvieli vai mīkstu lupatu n o s l a u k a  
s a u s u s ,  nosusina arī pupu galus, lai tur nepaliktu piena 
pilītes, kuyās savairojas sīkbūtnes un no šejienes caur pupa 
kanāli var iekļūt piena krātuvē.

Pēc rūpīgas tesmens masāžas vēl iegūst zināmu daļu. 
apm. 5— 5%, piena ar visai augstu tauku saturu (8— 12%) un 
sevišķi lielām tauku lodītēm.

Kārtīga tesmens masāža bez tam veicina piena dziedzepu 
attīstību un rosina tos intensīvākai darbībai. Tāpēc tes
mens masāža sevišķi rūpīgi jāizdara laktācijas sākumā un 
īpaši pēc pirmās atnešanās — pirmpienēm, kupām piena 
dziedzeri vēl maz attīstīti.

Izslauktais piens tūliņ j ā i z n e s  no k ū t s  vai arī j ā 
izvada pa kūts sienā vai logā ierīkotu cauruli īpašā piebūvē, 
piena mājiņā, kur notiek tā tālākā apkopšana.

Slaucēja atkal nomazgā rokas, noslauka tās sausas tīrā 
dvielī un stājas pie citas govs slaukšanas.

SLAU CAM ĀS MAŠĪNAS

Slaucamās mašīnas ir jau labi sen (no 1862. g.) pazīsta
mas. bei vairāk sāka izplatīties no 1898. gada, kad to uz

būve jau sasniedza lielāku pil
nību. Dažās zemēs, sevišķi, kur 
plaši izveidota piena lopu audzē
šana ur, līdztekus tai attīstījusies 
piena pārstrādāšanas rūpniecība, 
slaucamās mašīnas lieio diezgan 
plašos apmēros.

Ir zināmas kādas "50 slaucamo 
mašīnu sistēmas. To nodarbināša
nai vajadzīgs m o t o r s  — elek
trības vai petrolejas — ap 2 IIP. 
Dažas slaucamās mašīnas pienu iz
spiež no pupiem līdzīgi kā slau
cot ar spaidīšanu, citas pienu sūc 
kā teļš zīžot, bet dažas pienu sūc 
un pupus spiež. Pēdējās arī uz
skata par labākām (skat. 103. att.).
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104. att. Govju slaukšana ar mašīnu.



Vienu govi mašīna slauc 5— 10 minūtes, izslaucot minūtē np
0.75—0,85 kg piena.

Slaucamās mašīnas jau tik tālu uzlabotas, ka to darbu var 
pielīdzināt vidēja slaucēja darbam, tomēr arī labākās no 
tām nevar salīdzināt ar laba slaucēja roku darbu. Vēl пал 
tādas slaucamās mašīnas, kas spētu govis pilnīgi izslaukt, tā
dēļ beigu piens jāizslauc ar rokām. Piem., pēc Alfa-Laval ma
šīnas darba, pārslaucot ar rokām, vēl iegūts У2 līdz 1% 1 
piena. Novērots arī, ka ar slaucamo aparātu viegli var pār
nest no govs uz govi tesmens iekaisuma dīgļus. Tāpat ma-

105. att. C ovju  slaukšana ai' mašīnu ganības.

šīnu darbs sekmē vieglu tesmens iekaisumu pastiprināšanos 
un pāreju smagākos veidos. Šo iemeslu dēļ priekšzīmīgās 
piensaimniecības zemēs (Šveicē, Holandē, Dānijā u. c.) slau
camās mašīnas maz izplatītas, un, ja tās lieto, tad visbiežāk 
tādās saimniecībās, kas piekopj govju noslaukšanu (skat. 
104 att.).

Slaucamās mašīnas iegādāšana un uzstādīšana izmaksā 
diezgan dārgi, tādēļ tās iegādāt iespējams tikai lielākām 
saimniecībām. Laikā no 1925.— 1930. g. daudzas zemnieku 
saimniecības iegādājušas slaucamās mašīnas, no kurām 
1937. g. nodarbināja vairs tikai 10% mašīnu.

Pēc slaukšanas piena vadu gumijas caurules katrreiz rū
pīgi jāiztīra un jādezinficē, jo citādi pienā var iekļūt daudz 
sīkbūtņu. Dažkārt no vulkanizētām gumijas caurulēm pienā
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var iekļūt sērs un sēmdeņradis, no kā piens var pieņemt 
pretīgu, sapuvušām olām līdzīgu smaku un garžu. Pēc no 
vērojumiem vairākās zemēs mašīnas gan atvieglo slaukša
nas darbu, bet nedod darba laika ietaupījumu.

Mašīnas apkalpošanai vajadzīgs labi apmācīts personāls 
(skat. 105. att.).

Visumā var teikt, ka parastajām mūsu saimnieciIni m 
slaucamās mašīnas vēl nebūs visai piemērotas.

Nepareizi ir aizrādījumi, ka ar mašīnām slaukts piens 
satur mazāk baktēriju. Vienādos apstākļos laba slaucēja ar 
rokām var izslaukt tikpat baktērioloģiski tīru pienu kā ar 
mašīnu. Ar mašīnām slaukts piens neder vērtīgu acanio 
sieru izgatavošanai.

SLAUKŠANAS KONTROLE
Nolaidīga, neapzinīga slaukšana un nepilnīga govju iz

slaukšana ir ļoti kaitīga parādība, kas piena ražotājiem var 
nodarīt lielus zaudējumus.

N e p i l n ī g a  govju izslaukšana parasti savienota ar šā
diem ļaunumiem:

1) samazinās izslaukumi, jo tesmenī atlikušais piens 
traucē un nomāc dziedzefu darbību;

2) var izcelties smagāki tesmens iekaisumi, kas nereti 
pavisam pārtrauc dziedzefu darbību vienā vai vairākos tes- 
raens ceturkšņos;

5) iegūst mazāk piena;
4) pienam zemāks tauku saturs;
5) piens bieži ir nenormāls, ar rūgtu piegaržii. pārslām 

vai gļotām:
6) nolaidīgi slaucot, pienā iekļūst daudz sīkbūii.iu un da

žādu netīrumu, tāds piens nav izturīgs, ļoti ātri bojājas un 
kļūst mazvērtīgs.

Lai visus aizrādītos ļaunumus novērstu, katrā saimnie
cībā nepieciešama pastāvīga slaukšanas kontrole. Tas pa
nākams ar govju pārslaukšanu, kad pati saimniece vai la
bākā slaucēja slaukšanas beigās tūliņ pārliecinās, vai visas 
govis tiešām pilnīgi izslauktas.

Pārslaukšana sevišķi nepieciešama govīm, kas grūti 
slaucamas, nemierīgas un neļaujas labi slaukties. Tā nepie
ciešama arī pēc slaucējām, kas pienāktas nepilnīgā izslauk
šanā, pēc svētkiem vai izrīkojumiem, kad slaucējas parasti 
mēdz būt nolaidīgas. Ja nav laika pārslaukt visas govis, tad 
dažas jāpārslane katrā zinā.
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Labām un apzinīgām slaucējām jāizmaksā īpašas prē
mijas nn jāizsniedz godalgas.

Lai pabalstītu apzinīgas uti centīgas slaucējas un veici
nātu pareizu slaukšanas paņēmienu izplatīšanos, lopkopības 
pārraudzības biedrībām un koppienotavām periodiski jāsa
rīko slaucēju sacīkstes, kūjās labākās slaucējas pienāeīgi 
godalgojamas. Ar to sekmīgi var propagandēt pareiza* 
slaukšanas lielo nozīmi.

Vēl jāatzīmē, ka dažviet, kur labas un pienīgas govis, 
slaukšanu parasti izdara vīrieši, bet ne sievietes. Vīrietim 
ir spēcīgākas rokas, viņš var attīstīt intensīvāku dziedzeru 
kairinājumu un beigās var pilnīgāk izslaukt. "Vīrieša roka* 
lik ātri nenogurst kā sieviešu. Novērots arī. ka govis ar 
lielāku labpatiku ļaujas vīriešiem slaukties. Tāpēc arī mūsu 
saimniecībām nopietni jādomā par vīriešu sagatavošanu 
govju slaukšanai.

PIENA SVĒRŠANA SAIMNIECĪBĀS

S;iimuiecībā no katras govs izslauktais piens tūliņ jatio- 
s\er un piena svars kilogramos jāieraksta īpašā izslau
kumu grāmatā, kur katrai slaucamai govij ierādīta atse
višķa lapas puse.

Sevišķi kārtīg.i nostādītā lopkopībā un piensaimniecība 
nevar apmierināties ar to, ka vienreiz vai augstākais divi 
reizes mēnesī saimniecībā ierodas lopkopības pārraugs, kas 
tad pienu nosver, atzīmē grāmatā izslaukumus, izdara piena 
analizēs un dod norādījumus lopu ēdināšanā.

Pārraugs lai veic savus uzdevumus par sevi. bet piena 
ražotajam pašam katru slaukšanas reizi jāsvef un jāpie- 
raksta atsevišķu govju izslaukumi, vienmēr jābāt klāt pie 
slaukšanas, tā jāvada un jāuzrauga. Tikai tad būs nepie
ciešamā un īstā slaukšanas kontrole.

Ja kāda govs būtu devusi piepeši daudz mazāk piena kā 
iepriekšējās dienās, tad tūliņ jāpārliecinās par šādas parā
dības cēloņiem un jānoskaidro, vai govs nemeklējas buļļa, 
vai tesmenī nav izcēlies iekaisums, vai govs nav saslimusi 
utt. Saimniecībās, kur nav pastāvīgas slaukšanas kontroles, 
slaucējas bieži savu darbu izdara netīri un nolaidīgi, iegūst 
mazvērtīgu pienu, sabojā labām govīm pupus un tesmeņus, 
kādēļ tās priekšlaicīgi jāpārdod.

Mērīt izslaukto piena daudzumu ar litriem vai īpašiem 
mērspaiņiem nav ieteicams, jo piens pēc slaukšanas ir sa-
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jaukts ar putām, kādēļ grūti pareizi noteikt tā tilpumu. 
Svēršana arī ātrāk izdarāma kā mērīšana.

Piena svēršanai saimniecībās dabūjami dažādi s v a r i .  
Nelielām saimniecībām var noderēt Saltersa svari (skat. 
106. att.) ar spirāli un rādītāju. Šos svarus ar virvi piesien 
pie griestos ieskrūvēta āķa, bet uz svaru āķa uzkarina pla
tāku spaini piena uzņemšanai. Labi noder arī ,,Awag“ svari, 
ko lieto daudzās saimniecībās (skat. 107. att.).

Ja govis slauc ganībās aplokos, tad parocīgi ir angļu tipa 
piena svari (skat. 108. att.) ar saliekamu statīvu, ko pēc va
jadzības var uzstādīt katrā vietā.

Ja govis slauc kūtīs, tad izslauktais un nosvērtais piens 
tūliņ jāiznes no kūts īpašā telpā ar tīru, svaigu gaisu, kur 
to tīra, dzesina vai arī pārstrādā.

P i e n u  n e d r ī k s t  t u r ē t  k ū t ī  n e v i e n u  l i e k u  
s e k u n d i ,  tādēļ ka piens viegli pieņem un saista pretīgo 
mēslu un vircas smaku. Šis noteikums sevišķi stingri jā
ievēro tādās kūtīs, kur nepietiekama ventilācija un gaiss 
tādēļ piesmacis ar mēslu un vircas izgarojumiem, kā arī 
satur daudz kaitīgu sīkbūtņu un to sporu.

106. att. Salter
sa piena svari.

107. att. Piena 
svari ,,Awag‘\

108. att. Piena svari av 
pārvietojamu statīvu.
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PIENA APKOPŠANA UN UZGLABĀŠANA 
SAIMNIECĪBAS

p ie n a  t ī r ī š a n a , k a š a n a  u n  f i l t r ē š a n a

Piens pēc slaukšanas jātīra, jāatbrīvo no dažādiem ne
tīrumiem, kas parastajos slaukšanas apstākļos tur neizbē
gami iekļūst. Protams, jo tīrāki slaukšanas apstākļi, jo ma
zāk netīrumu iekļūst pienā. Pēdējie sastādās no barības, 
pakaišu un mēslu daļiņām, tesmeus un pupu ādas šūniņu 
atliekām, govs spalvām, putekļiem. Siltā laikā tiem pievie
nojas mušas un citi meehaniski netīrumi. Lielāks netīrumu 
daudzums pienā norāda uz to, ka slaukšanas darbus saim
niecībā izdara netīrīgi un netīros apstākļos. Sakarā ar to 
paredzams, ka pienā lielā skaitā būs iekļuvušas arī dažā
das sīkbfltnes, piens būs neizturīgs, mazvērtīgs.

Netīrumus pienā nevar atstāt, jo tie var pienā izšķīst un 
bojāt piena izskatu, smaržu un garžu. Pienu separējot, ne
tīrumi aizķepina separatora spoli un pamazina nokrejoša- 
nas pilnību.

Piens jātīra tūliņ pēc slaukšanas, kamēr vēl silts, jo tad 
tas labāk iet caur kāstuvēm un filtriem. Auksts piens ir 
biezāks, lipīgāks un tādu grūtāk tīrīt.

Piena tīrīšanai saimniecībās parasti lieto kāstuves un 
nelielus filtrus. Lielāku piena daudzumu atbrīvošanai no 
netīrumiem pienotavās lieto arī speciālas piena tīrīšanas 
centrifūgas vai īpašas piena netīrumu atdalīšanas spoles, ko 
nodarbina ar parastā separatora ierīci. Te it īpaši apska
tīsim tos piena tīrīšanas piederumus, kurus var lietot lauku 
saimniecībās.

Piena kāstuves ir dažāda lieluma, veida un konstrukci
jas. Labākās kāstuves ir pagatavotas no nerūsējoša tērauda, 
aluminija vai alvota skārda, spiestas no viena gabala, ar 
viegli izņemamu dibenu, kas sastāv 110 trijiem sietiņiem 
(skat. 109. att.). Augšējais sietiņš aiztur rupjākos ne
tīrumus.

Kāstuvju sietiņi nedrīkst būt vapa vai misiņa, bet tiem 
jābūt no aluminija vai cita nekaitīga metalla.

Vienkāršās kāstuves pietiek tikai tad, ja  pienu turpat 
saimniecībā pārstrādā sviestā un pēc kāšanas to tūliņ laiž 
separatorā. Tad smalkās netīrumu daļiņas, kas iet cauri tā
dām kāstuvēm, pie separēšanas centrifugālais spēks atsviež 
pret separatora spoles sienām, kur tās saķep kā netīrumu 
kārta, kas pēc separēšanas jāiznīcina.
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Pilnīgāk piena netīrumus ar kāstuvēm var atdalīt, ja  tās 
pārklāj ar noderīgu drēbi, piem., plānu, pūkainu flaneli, kas 
vairākkārt jāmaina. Flaneļa pūkainā puse vienmēr jāliek 
uz augšu. Starp sietiņiem var ievietot vates ripas.

Ja pienu sūta uz pilsētu vai pienotavu, tad tas jātīra pa
matīgāk, jāfiltrē caur piemērotu filtru.

Piena filtri pēc konstrukcijas un lieluma ir dažādi. Kā 
netīrumus aizturētāju materiālu lieto kokvilnas flaneļa 
drēbi vai vati. Ir arī filtri ar citiem filtrējošiem materiā
liem. bet tie nav piemēroti lauku saimniecībām.

109. att. Kāstuve ar alu- ltO. att. Piena filtrs griezumā,
minija sietiņiem.

Drēbe nav ērta tanī ziņā, ka tūliņ pēc darba tā rūpīgi 
jātīra un jādezinficē. Pretējā gadījumā tā kļūst dzeltena, 
pieņem pretīgu smaku, kuju var piešķirt arī pienam, iā 
kļūst arī cieta, un piens caur to filtrējas lēni. Ja drēbe 
nav dezinficēta, no tās var pāriet pienā arī kaitīgas sīk- 
būtnes. Tomēr kokvilnas flaneļa drēbe labi aiztur smalkas 
netīrumu daļiņas, piem., kūdras putekļus, kas vatei nereti 
iet cauri, linu drēbe nav ieteicama, jo tās šķiedras uzbriest, 
un piens slikti filtrējas.

l.ai piens caur drēbi ātrāk un labāk filtrētos, tad drēbes 
filtriem cenšas dot lielāku virsu, ko panāk, drēbi sakro
kojot ar ieliekamu turētāju palīdzību. Krokas (skai. 
110. att.) lielā mērā pastiprina filtra jaudu.

No filtriem ar drēbi kā labākos varētu minēt Funkes 
starveidīgo krokfiltru (skat. 110. att.) un filtru „Fami“
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(skat. 111. att.), Gerbera filtru „Gigant“, „W ella", „Pūra 
sana“ u. c.

Pēc piena izlaišanas caur filtru drēbe tūliņ jātīra. Vl- - 
pirms to divas reizes izskalo un izberž aukstā vai remdena 
ūdeni, tad krietni mazgā siltā 3%-īgā sodas šķīdumā, labi 
izskalo tīrā, karstā ūdenī un izkāp svaigā gaisā žūt. Tiklīdz, 
drēbei manāma nelaba smaka, tā jādezinficē. Drēbi vairā
kas stundas mērcē 2%-īgā lizoforma vai 0,2%-īgā kaporīta 
atšķaidījumā, pēc tam labi izskalo tīrā ūdenī un svaiga 
gaisā izžāvē.

Par labākiem un parocīgākiem piena tīrīšanā atzīti v a 
t e s  f i l t r i .  Šajos filtros starp diviem metalla sietiņiem 
ieliek speciāli sagatavotu vates plāksni — ripu. Silts piens

oaur vati ātri filtrējas, un vate labi aiztur netīrumus. Vates 
ripai jābūt platākai par sietiņiem, lai tā varētu aizpildīt 
spraugu starp sietiņa malu un filtra sienu. Vate pēc darba 
nav jātīra, jo tā lietojama tikai vienu reizi un pēc lietoša
nas jāiznīcina. Speciāli sagatavotas vates ripas dažāda 
lieluma filtriem var pirkt piensaimniecības piederumu vei
kalos paciņās pa 100 vai 150 gab. katrā. Vate jāuzglabšī 
skapī, lai tai nepiekļūtu putekļi. Pieskarties vatei var tikai 
s a u s ā m  rokām.

Piena filtrus ar vati izgatavo dažādos lielumos un veido
jumos. Kā labākos šāda tipa filtrus var atzīmēt: ,,Ulax“„ 
„Alfa“, „Ideal“, ,,Herwa“ u. d. c. piena filtrus.

Filtra ,,Ulax“ šaurākā apakšgalā (skat. 112. att.) ir divi 
metalla sietiņi, starp kujiem ieliek vates ripu d, uz tiem uz

111. att. Piena filtrs ar drebi. 112. att. Piena filtrs 
,,Ulax“ griezumā.
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liek vāciņu c, ko piespiež ar alvotu dzelzs stīpu b. Vāciņa 
c sānos atrodas caurumiņi, pa kuriem piens plūst uz virsējo 
sietiņu un vates ripu ne no augšas, bet no sāniem, ar sama
zinātu spiedienu. Filtra augšgalā atrodas noņemams metalla 
vāks ar sietiņu vidū a, kas aiztur rupjākos netīrumus. Smal
kākās netīrumu daļiņas aiztur vates ripa. Ja pakaišiem lieto 
neatputekļotu kūdru, tad ieteicams virs augšējā sieta pār
klāt flaneļa drēbi. Ir dabūjami arī speciāli kombinēti dre
bēs un vates filtri, piem., Fava.

Filtrus „Ulax'‘ izgatavo sešos dažādos lielumos. Vidējam 
saimniecībām piemērotāki filtri Nr. 1, bet lielākām Nr. 2. 
Šos filtrus var novietot tieši uz piena kannām. Nelielām 
pienotavām uzstādīšanai virs dzesētājiem vai piena tvert
nēm noderēs Nr. 5 un 4: tiem apakšā sānos pierīkots krāns 
piena iztecēšanai.

Netīrāks piens gausāk iet caur filtru, un jo piens netī
rāks, jo melnāka izskatās vates ripa pēc filtrēšanas. Tādē
jādi jau pēc vates izskata var spriest par piena tīrību vai 
netīrību.

Caur vienu vates plāksni nevar laist cauri vairāk par 
50—60 1 piena, bet, ja  piens netīrāks, tad tikai 25—30 1. 
Parasti vates ripa jāmaina pēc katras kannas piepildīšanas. 
Pie jaunas vates ripas var ķerties tikai ar tīrām un sausām 
rokām, jo slapjām rokām vate pielīp un ripa bojājas. Bojā
tas vates ripas nevar lietot, jo netīrumi iet tām cauri.

Pēc darba beigšanās kāstuves un filtri tūliņ jāizjauc 
un rūpīgi jātīra, bet lietotās vates ripas jāsadedzina, jāiz
nīcina.

Sīkbūtnes, kas atrodas pienā, nevar no tā atdalīt ne ar 
kāstuvi, ne ar labāko filtru, jo baktērijas ir mazākas par 
tauku lodītēm (skat. 10. att.), un, ja  jau pēdējās iet caur 
filtru, tad arī sīkbūtnes iet tam cauri. Tādēļ maldīgas ir 
domas, ka labs piena filtrs varētu aizturēt sīkbūtnes. Pa
tiesībā filtrs aiztur tikai mechaniskos netīrumus un vienīgi 
tās sīkbūtnes, kas ieslēgtas netīrumu daļiņās vai tām cieši 
pielipušas.

Piena kāšanu vai filtrēšanu nav ieteicams izdarīt kūtī. 
kur parasti slikts gaiss un dažādi izgarojumi. Piens jātīra 
atsevišķā telpā — piena mājiņā.

Izkāsto pienu tūliņ laiž pārstrādāšanā, ja to izdara uz 
vietas saimniecībā. Ja pienu pārdod vai nodod pienotavās, 
tad to no filtra laiž uz dzesētāju, labi atdzesē un uzglaba 
aukstumā līdz nosūtīšanai.
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PIENA DZESĒŠANA
Ja pienu tūliņ pēc slaukšanas nepārstrādā vai neizlieto, 

tad tas bez kavēšanās jāatdzesē līdz iespējami zemai tem
peratūrai. Pēc slaukšanas piena temperatūra ir ap 30— 
35° C. Slaucenē tā pazeminās par dažiem grādiem, bet to
mēr arī tad tā ir ļoti piemērīga daudzu sīkbūtņu straujai 
attīstībai. Pie tādas augstas temperātūras (ap 30“ C) sevišķi 
ātri vairojas un labi darbojas sīkbūtnes, kas no piena cu
kura darina dažādas skābes, tādēļ piens sāk ātri skābt un 
pēc neilga laika jau sarec.

Ka augstās temperatūrās ātri sākas piena skābšana, tas 
redzam« no šādiem skaitļiem:

Piena tempe- Skābšana sākas pēc Piens sarec pēc

Tādēļ vienmēr, ja piens kādu laiku jāuzglabā svaigs un 
jāsarga no skābšanas, tas tūliņ pēc slaukšanas un filtrēša
nas ātri un pietiekami zemu jāatdzesē.

Ātri jādzesē tāpēc, ka siltā pienā sīkbūtņu skaits pēc 
katras pusstundas var divkāršoties. Aukstums gan neiznī
cina tās baktērijas, kas pienā jau atrodas, bet zema tem
peratūra stipri kavē to vairošanos un darbību pienā. Auk
stums zināmu laiku konservē pienu. Aukstuma ietekme ir 
ilgāka un nozīmīgāka, jo tīrāks piens un jo mazāk tur pro- 
leolitisko baktēriju.

Izslaukto pienu ātri atdzesējot līdz z e m a i  tempera
tūrai, stiprina baktēricido vielu iedarbību un līdz ar to pa
garina baktēricīdās fāzes ilgumu.

Vislabāk aukstums iedarbojas uz skābes radītā " 1

Līdz kādai temperatūrai piens jādzesē, tas atkarīgs no 
piena baktērioloģiskās tīrības un uzglabāšanas ilguma. 
Piens ar lielāku sīkbūtņu saturu vienmēr jādzesē līdz ze
mākai temperatūrai. Te tomēr jārēķinās ar dzesēšanas iz
devumiem un dzildzesēšanas iespēiamībām saimniecību ap
stākļos.

šāda stundu skaita šāda stundu skaita
57« C 
31» C 
25» C 
20» C 
15» C 
10» C

12— 20
20—24
48—52

5
7
8

12
22
24
48
63

100

tcrijam, tapec aukstuma zem 10° C turēts piens 
skābst.
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Ja  piens t ī r i  iegūts un nav  jāg lab ā  v a irāk  p a r V2 d ienu 
(piem., ^ a k a ra  slaukum s līdz nākam am  rītam ), tad  p ie tiek  
to atdzesēt zem 12° C.

Ja piens jāuzg labā vienu dienu, tad  tas iāatdzesē zem 
10° C. G adījum os, j a  piens jāuzg labā  divas dienas, tas jā -  
atdzese zem 5° C, lie to jo t tā  saukto dziļdzesēšanu.

Sūtot p ienu  k re jo tavām  un  pienotavām , tas v ienm ēr jā -  
atdzese zem 10° C, tāpēc k a  tad  ir  svarīgi, la i tauk i pienā 
vairs nebū tu  šķ id rā  veidā, bet ja u  sacietējuši.

Ja  tau k i lodītēs vēl šķidri, tad  ceļā, pienam  kratoties, 
lielākās tauku  lodītes saskaldās sīkākās, kupas pie sviesta 
pagatavošanas nevar tik  p iln īg i izm antot, tādēļ cieš sviesta 
iznākums.

T auku lodīšu  hom ogenizāc ija  nav  kaitīga, ja  p ienu sūta 
uz pilsētām  patērēšanai svaigā veidā.

A ukstum a avoti. P iena dzesēšanai nepieciešam o auk
stumu iegūst no auksta  ūdens, ledus, ledus un sāls m aisī
jum a vai no saldējam ām  m ašīnām .

P iena dzesēšanai v isbiežāk lieto  aukstu  ūdeni no dziļām 
akām  un avotiem. Lai v a rē tu  iz tik t a r  ūdeni vien, tā  tem 
p era tū ra i k a rs tā  la ik ā  jā b ū t vism az 10° C.

Ledus jā ap g ād ā  visām  tām  saim niecībām , kam  trūkst 
pietiekam i aukstā  ūdens. Jāievēro, k a  1 kg  ledus kūsto t pa
tē rē  80 siltum vienības (k a lo rijas); tas nozīmē, k a  1 kg  ledus 
var atdzesēt 80 kg  p iena p a r  1° C vai 1 k g  p iena var a t
dzesēt no 80° līdz 0° C. Lai a tdzesētu  100 kg p iena par 
1° C, vajag  1,25 kg ledus. P raksē jā rēķ in ās  a r  to, ka, ledum  
kūstot, ap 20% aukstum a zūd. Tāpēc pieņem , k a  100 kg 
p iena atdzesēšanai p a r  i° C  v id ē ji v a jag  1,5 kg ledus.

L ielāku aukstum u v ar sasniegt, lie to jo t sakapāta  ledus 
un rup jas  vārām ās sāls m aisījum u. Jo v a irā k  ņem  sāls uz 
1 daļas ledus, jo  zem āku tem p erā tū ru  v a r sasniegt.

P iena dzesēšanai paras ti lieto  m aisījum u no 8—10 d. le 
dus un I d. sāls. Šāds m aisījum s pazem ina tem perātū ru  
no — 5° līdz — 12° C

Piena dzesēšanu parasti iekārto  tā, k a  vispirm s to dzesē 
a r  aukstu  ūdeni un, ja  a r  to nepietiek , tad  pa līgā  ņem  ledu. 
Sāls un ledus m aisījum u lieto tika i pie dziļdzesēšanas.

P iena dzesēšanas techn ika v a r b ū t dažāda. P arasti pienu 
ie le j transportkannās vai nelielos toverīšos, kupus novieto 
aukstā  ūdenī. Labāk tom ēr lie to t speciālus p iena  dzesētājus.

P iena dzesēšana transportkannās. D audzās saim niecībās
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rīk o jas  šādi: p ienu iekāš iransportkannās, nosedz a r vāku 
un ielaiž akā, la i atdziest. Šāda rīc ība  nav ieteicam a, jo  
piens kannās bez apm aisīšanas dziest gausi un nevienādi. 
K annu v idū  tas ilgi stāv silts, un tu r sīkbūtnēm  ir laba 
iespēja  vairo ties un darboties. Sevišķi labi tu r  var vairo  
ties anaerobās sporas veidotājas pūšanas bak tērija s; tās da
rina  sviestskābi, gāzes un dažādus gaistošus savienojum us, 
kas pienam  dod p re tīg u  smaku un n e tīru  garžu. Ja piens 
no slaucenes cau r kāstuvi tek tieši kannā, tas nem az nedabū 
izvēdināties un no tā neizgaist tās kūts gāzes, ka« atrodas 
kūts gaisā un sajaucas a r p ienu  slaucenē. A rī šīm gāzēm 
parasti ir  p re tīg a  smaka, sevišķi dziļās kū tīs  pie nep ietie
kamas ventilācijas. Kopā a r  gāzēm, ko sīkbūtnes rada k an 
nās, kūts gāzes dod pienam  p re tīgu  smaku, kas jū tam a, p a 
ceļot kannas vāku. A rī garša tādam  pienam  nav vairs tīra , 
bet rūgti sūrgana.

I  ransportkannas. kupās pienu dzesē, ilgi turot ūdenī, 
diezgan ā t r i  s ā k  r ū s ē t ,  bet ierūsējušas kannas p iena 
dzesēšanai vairs neder, jo  atšķīdusi dzelzs dod pienam  
netīru  metalla, taukainu  vai eļļainu piegaržu, sevišķi, ja  
piens kannās nepietiekam as dzesēšanas dēļ sāk ja u  skābi 
un radušās skābes rūsu šķīdina. Ierūsējušas kannas nav 
iespējam s a r ī labi iz tīrīt, jo  to nelīdzenā v irsa  dod pa
tversm i sīkbūtnēm  un sporām.

Ūdens akās, k u r novieto piena kannas, bo jā jas  un bieži 
k ļūst nelietojam s, sevišķi, ja  kannas ne tīras  un nāk  tieši 
no kūts, ja , k annas ielaižot vai izceļot, p iens izlaistās un 
ūdenī iekļūst p iena daļas, ko tu r  ā tri un viegli sadala pū 
šanas bak tērijas.

Tāpēc paraža  laist kannas a r dzesējam o pienu akās ir 
atm etam a, bet kan n u  novietošanai jā ie rīk o  koka kaste vai 
sile, vai a r ī p iem ērīga cem enta resp. betona tvertne, k u r 
ņovietot traukus a r p ienu  kā dzesēšanai, tā  a r ī uzglabā
šanai. Šādas tvertnes p iepilda a r aukstu  ūdeni, bet j a  ūdens 
tem perātū ra nav p ietiekam i zema. tvertnē  jā ie la iž  a r ī l e 
d u s  gabali.

Saimniecībās, k u r ierīko ts ūdens sūknis, p iena dzesēša
nai sūkņa tuvum ā var novietot p rāvāku  sili — tv e rtn i kannu  
vai toverīšu  turēšanai aukstā  ūdenī, a r  nelielu  jum tiņu , 
kas vienā pusē paceļam s (skat. 113. att.). Ūdens kastēs un 
tvertnēs, k u r  novietotas p iena kannas, bieži jām aina. P ir 
m ajā stundā ik  pēc 10—15 min., la i piens ā trāk  atdzist >i 
līdz ūdens tem peratū rai. V ēlāk ūdens jām aina  vismaz 3 re i
zes stundā, lai piens nevarē tu  sasilt. Te jā rīk o ja s  pēc la ika
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un citiem  apstākļiem , jo  siltā la ikā  ūdens jām aina  biežāk 
kā  vēsā la ikā.

D audz lab āk  pienu dzesēt t e k o š ā  ūdenī, piem., ja  
cau r tv e rtn i ūdens tek  no k ād a  avo ta  vai pastāv īg i tiek  
dzīts a r  rotora, vējam otora vai trieča  palīdzību.

M ēģinājum i rāda, k a  v isā trāk  piens atdziest, ja  kannas 
tu r  t e k o š ā ,  aukstā  ūdenī. Piem ēram , kādā m ēģinājum ā 
kannas a r  50 1 p iena  k a trā  nov ie to ja: 1) tekošā ūdenī pie 
4- 4x/2°C; 2) ā ra  gaisā p ie — 2°C ; 3) pag rabā  a r  gaisa tem- 
p e rā tū ru  +  5° C. Pēc ka tra s  stundas p iena tem perātū ru  
kannās p ārb au d īja , un tā  iz rād ījā s  šāda:

Sākumā . . . .

Piena temperātūra 
1. 2.

. 28 «C 28 <>C

kannas
3.

28 °C
Pēc 1 stundas . 13,5« C 23 «C 25 »C

2 stundām . . 9 <>C 19 °C 23 °C
„ 3 . t  °c 16 «c 21 oC
„ 4 . 6,5» C 13,5» C 19,5® C
„ 5 . 5 «C 12 «C 18 «C

6 . 4,5» C 10,5» C 16 oC
„ 7 „ . 4,5» C 9,5» C 15 »C

Piens daudz a trak  atdziest tekoša ūdeni neka gaisa pie 
lie lāka aukstum a.

Pavisam  nepare iza  ir  tād a  rīcība, j a  kannas a r pienu 
novieto pagrabos, k u r  piens dziest ļoti gausi un p a t pēc vai- 
rakām  stundām  tā  tem perā tū ra  vēl būs ap 15—16® C. P a
grabus a r ī  maz vēdina, parasti tie p iepelējuši un  a r sm a
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cīgu gaisu, tādēļ a r  dzesēšanu pagrabos p ienu var sabo jāt 
un p a d a r īt lietošanai nederīgu.

Lai aukstā  ūden i novietotās kannās piens ā trā k  atdzistu, 
tas dzesēšanas sākum ā biežāk, vēlāk  re tāk  jāapm aisa  ar 
tīru  a lum īn ija  m aisītā ju , kam ēr piens pieņem  ūdens tem 
peratū ru .

P ienu apm aisot, v ien līdzīgāk  tiek  izdalītas tauku lodī- 
les. kas, pienam  m ierīg i stāvot, ā tr i  nostājas v irsū  un rada  
tauku resp. k rē ju m a kārtiņu , kupu aukstā  pienā g rū tāk  
vienm ērīgi iz jauk t.

K annas ar p ienu nev a jag a  lik t tieši uz tvertnes vai siles 
dibena, jo  tad  pienācīgi nedziest tā  p iena k ā rta , kas a tro 
das kannas apakšā. Tāpēc kannas novietojam as uz koka 
režģiem, la i ūdens tās apskalo tu  un dzesētu a r ī kannu  di
benus. lā p ā t  ieteicams aukstā ūdens līm eni tve rtnē  tu rē t 
nedaudz augstāku  par p iena līm eni kannas, novieto jo t liekā 
ūdens notekas cau ru li p iem ērīgā augstum ā. T uvu kastes 
vai tvertnes dibenam  jā ie ta isa  neliels caurum s, la i reizēm 
varētu  izlaist visu ūdeni un tvertn i iz tīr īt un kaļķot. A rī 
koka režģi jā izceļ, jā tīra , jāk a ļķ o  un jāizžāvē.

Piens ā trā k  atdziest un labāk  uzglabājas, ja  to dzesē
šanai ielej nevis transportkannās, bet plakanos, š a u r o s  
t o v e r ī š o s  (skat. 114. att.), kupiem virsm a ir  lie lāk a  un 
aukstum s v a r labāk  iedarboties. A rī rīkošanās ar šiem to
verīšiem  ir  ērtāka, tie v ieg lāk  tīrām i, tik  ā tri nerūsē kā 
transporikannas.

Aukstam, iepriekš atdzesētam  pienam nevajag  lie t k lā t 
siltu, vēl nedzesētu. Silts piens paceļ aukstā  p iena tem pe- 
rātūru . tādēļ ā tri sāk vairoties piena esošās sīkbūtnes un 
piens sāk skābt. Siltais piens atsevišķi jādzesē un tika i tad  
to var p ie liet aukstam  pienam .

PIENA DZESĒTĀJI

Labāk un ā trāk  p ienu  v a r atdzesēt a r  speciāliem  d z e 
s ē t ā j i e m .  Ā trai dzesēšanai ir  tās priekšrocības, k a  pie 
slaukšanas pienā iekļuvušās sīkbūtnes nedabū vairo ties un 
darboties.

Laižot pienam  plānā k ā rtiņ ā  tecēt pa  dzesinā tā ja  r ie 
vaino virsu, tas ne vien ā t r i  a t d z i e s t ,  bet a r ī  labi 
i z v ē d i n ā s .  No tā izgaist slaukšanas la ik ā  saistītās kūts 
gāzes a r p re tīgo  mēslu un vircas sm aku. T āda izvēdināšana 
uzlabo un atsvaidzina p iena sm aržu un garžu.
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Piena dzesētājs jāuzstāda  atsevišķā te lpā a r tīru , svaigu 
gaisu. Tam  nolūkam  noder īpaša  piebūve p ie kūts, k u r d u r 
vis ved  no āra, vai atsevišķa p iena m ājiņa.

No kū ts p ienu  var izvad īt piebūvē tieši uz dzesētāju  
pa sienā ie rīk o tu  eau ru li (skat. 115. att.), kupu viegli v a r 
izņemt. K ūtī cauru les galā p ieskrūvēts p iena filtrs ar 
v a ti (1). P iebūvē uzstādīts cilindrisks p iena dzesētājs (2).

Pēc darbu  beigšanas cauru le  un visi citi piederum i, kas nā- 
kuši sak a rā  a r  pienu, rūp īg i jāskalo , jām azgā un jād ez in 
ficē a r  k a rs tu  ūdeni.

P iena dzesētāju  lietošana sevišķi ieteicam a visām saim 
niecībām , kas p ienu  sū ta  uz pilsētām  patērēšanai svaiga 
veidā, to ved uz pienotavu vai sierotavu.

Ja piens ceļā atrodas tika i v ienu dienu, tad  p ie tiek  a r 
parasto  v ienkāršo  dzesēšanu, pazem inot p iena  tem perātū ru  
tū liņ  pēc slaukšanas līdz 10° C.

Ja  piens ilgāku la iku  (vismaz divas dienas) jāuzg labā  
svaigs, tad  nepieciešam a dzijdzesēšana jeb  p iena tem pera
tū ras pazem ināšana līdz 4° C.

P iena dzesētāji ir dažāda veida un  lielum a. Dažos dze
sēšana notiek a r aukstu, caurtekošu  ūdeni, bet citos a r ledu 
vai ledus un sāls m aisījum u. D abūjam i a r ī  dažādi kombi-

114. att. Toverītis piena dze
sēšanai.

115. att. Piena filtrēšana un 
dzesēšana.
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lieti dzesētāji, kas darbo jas a r ūdeni uu auksto m aisljjunu. 
vai a r ī dzesētāji, savienoti a r  p iena filtru .

Parastie  a r aukstu  ūdeni darb inām ie dzesētāji ierīkoti 
tā, k a  siltais piens pār dzesētā ja  virsm u p lūst p lānā kārtiņa  
no augšas uz le ju , bet p re tē jā  v irzienā tek aukstais ūdens, 
kas pienam atņem  siltum u un  to atdzesē, bet pats savukārt 
sasilst. Ar šiem dzesētājiem  pienu лаг ā tri atdzesēt līdz 
tem peratūrai, kas parasti p a r 2—4° С augstāka p a r lieto tā

ūdens tem perātūru .
P iena dzesētājus 

izgatavo а p а 1 ā un 
ļ) 1 а к a n ā veidā. 
Vairāk pazīstam i 
uti praksē vairāk  
izplatīti cilindris
kie je b  apaļie pret- 
st rāvas dzesētāji 
(skat. 116. att.). Tie 
pagatavoti no alvo- 
ta vapa skārda un 
sastāv no trim  da
lām: p iena trauka
— izdalītā ja  (1). 
dzesēšanas cilindra 
a r drusku konisku 
un rievainu virsmu 
(2) un piena uzkē- 
ī ēj a a r noteku (3).

P iena trauks-iz- 
d a lītā js  ir noņe

mams. Tā apakšdaļai v isapkārt ir nelieli caurum iņi, pa 
kuriem  traukā piens plānā un vienlīdzīgā k ā rtiņ ā  plūst 
pa cilindra auksto, viļņveidīgo virsmu no augšas uz 
leju, kam ēr atdzesēts nonāk uzķ ērē jā  un no tā  pa no- 
leku ieplūst p a lik ta jā  kannā vai toverīti. A uksta ūdens 
spiešanai caur dzesētāju vajadzīga tvertne  vai lielāka 
muca, ko uzstāda augstāk par dzesētāju  (skat. 117. att.) 
un īsi pirms dzesēšanas sākum a p iepilda a r aukstu  ūdeni. 
Ūdens vajadzīgs tr īs  reizes vairāk  par dzesējam ā piena dau
dzumu. Auksto ūdeni no tvertnes resp. mucas pa cauruli 
vai šļūteni pievada dzesētāja caurulei, kas spirālveidīgi iei 
apk ārt dzesētāja cilindram . Ūdens pa šo cauru li tek  no 
apakšas uz augšu — pretim  piena straum ei, dzesinādam s 
to iiTi pats sasildams, kam ēr beidzot pa  augšu iztek ārā.

i

116. att. C ilin d r iska is  piena dzesetajs.
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Apaļais dzesētājs jāuzstād a  pilnīgi taisni, lai piens v ien
līdzīgi p lūstu  pa visu auksto cilindra virsmu, bet ne tikai 
pa kādu  tā  pusi.

Ūdeni caur dzesētāju  var dzīt a rī a r  neliela rokas sūkņa 
palīdzību. K ur ievilk ts ūdens vads, tu r  dzesētāju v a r tieši 
pievienot vadam.

Apaļos dzesētājus izgatavo 
vairākos lielumos, sākot no 
50 līdz 50001 dzesēšanai vienā 
stundā. D zesētājam  a r lie lā
ku ja u d u  ir  garāks un res
nāks ķerm enis. T ā k ā  dzesē
šanai jāno tiek  pēc iespējas 
ā t r i ,  tad jā ieg ād ā  lielāks 
dzesētājs ar tādu aprēķinu , 
la i k a rstākā  vasaras periodā 
visu esošo piena daudzum u, 
ko iegūst vienā slaukšanas 
reizē, varē tu  atdzesēt pusstun
das laikā.

Ja p iena dzesēšanai lie to
jam ais ūdens nav pietiekam i 
auksts, tvertnē  pirm s dzesē
tā ja  lietošanas ūden ī jā ie liek  
ledus gabali.

P l a k a n i e  d z e s ē t ā j i  
(skat. 118. att.) izgatavoti kā 
no apaļām , tā a r ī no plakani 
veidotām  alvota vapa vai alu- 
ra in ija  caurulēm , kas novietotas guļus viena uz otras. A pa
ļās caurules v a r bū t novietotas viena uz o tras taisni vai zig
zagveidīgi. D zesētā ji a r p lakanām  cauru lēm  uzrāda  lielāku 
dzesēšanas jaudu , bet ne iz tu r tik  lie lu  ūdens spiedienu kā 
apaļās caurules. C auru ļu  gali dzesētāju  sānos ielaisti stā
vās līstēs, kas pam īšus savieno cau ru ļu  galus ūdens cau r
tekām , tādēļ vienā cauru lē  ūdens tek  no labās uz kreiso 
pusi, o trā  no kreisās uz labo pusi utt. Pateicoties tādai 
iekārtai, aukstais ūdens uz augšu virzās līku  loču pretim  
pa cau ru ļu  virsm u p lūstošajam  pienam . Galos līstes sedz 
m etalla p la te  — vāks. Noņemot šo vāku, caurules v a r a t
b rīvo t no netīrum iem , kas a r la iku  tu r  uzk rā jas  un  pam a
zina cau ru ļu  dzesēšanas spējas.

Virs dzesētāja  novietots p iena izdalīšanas trauks a r  sī
kiem  caurum iņiem , pa  kupiem  vien līdzīg i p lānā  k ārtiņā

117. att. Udensmuca ar dzesetaju.
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piens p lūst uz cauru lēm  un pa io virsm u tek uā leju . 
A pakša novietots aukstā  p iena u zķērē js  a r  iztekas caurum u, 
zem kupa pa liek  toverīti vai kannu. Kā p iena izdalītā js , 
tā  a r ī  u zķērē js  ir  noņem am i un pagatavoti no a lum īn ija  
vai alvota skārda.

Sevišķi tīr i iegūta t. s. bērnu  piena dzesēšanai izgatavo 
plakanos dzesētājus a r d ivdaļīgu alvotu skārda  s e g u  (skat. 
119. att.), k u ļu  tu r  augšā, dzesētā ja  galos, p iestip rināti m e
tāli a  stienīši. Sabīdot abas daļas kopā, tās dod segu, kas 
aizsarga p ā r  dzesētāja virsm u plūstošo pienu no gaisā esošo 
sīkbū tņu  iekļūšanas pienā. A t
b īdot segas daļas no dzesētāja 
ķerm eņa, pēdējo  var tīr īt un 
vēdināt.

118. att. Plakanais piena dzesetujs. 110. att. Dzesetājs ar »'gu.

D abūjam i a r ī īpaši dubu ltcau ru ļu  dzesētāji, k u r a u k 
stais ūdens un piens slēgtās cauru lēs tek  p re tē jos v irz ie 
nos, pie kam  piens atdziest, teko t p a  cauruli, kas apņem ta 
a r aukstā ūdens cauru li. Te p ienā nevar iek ļū t gaisa sīk- 
būtnes. Tom ēr šādi p iena dzesētāji nav parocīgi saim nie
cībām, jo  piens slēg tajās cauru lēs nedabū izvēdināties un. 
caurules diezgan g rū ti tīrām as. Šiem dzesētājiem  nav piena 
u zķ ērē ja  un izdalītā ja , jo  p ienu tāp a t k ā  ūdeni p ievada 
un aizvada pa caurulēm .

D zesēšanai vajadzīgo  ūdens daudzum u aplēš pēc p iena 
daudzum a, tā  sākum a un beigu tem peratūras, ņem ot vērā 
to, k a  p iena  beigu tem pera tū ra  parasti ir pa  3° C augstāka
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n ek ā  ūdens sākum a tem peratūra. Piem., ūdens sākum a tem 
p e ra tū ra  ir  10° C. Jāatdzesē 500 kg  p iena no 35° C uz 12° C, 
tā tad  tem p erā tū ra  jāpazem ina p a r  23° C. P iena īp a tn ē ja is  
siltum s 0,94. Pavisam  pienam  jāa tņem  0 ,94X 23 X 500  —
— 10810 siltum vienības. Ja ūdens beigu tem perātū ra , iz te
kot no dzesētāja, ir 21° C, tad  ūdens sasilis par 11°C, un tā 
patēriņš apaļos skaitļos līdzīgs 10810 : 11 =  1000 1 =  1 m°.

Piens jādzesē nevien vasarā, bet a r ī ziemā, jo  a r ī tad, 
ja  p ienam  ļa u j pašam  atdzist, tem perātū ras pazem ināšanās 
no rit ļoti lēni un p ienā v a r savairoties sīkbūtnes. Svarīgi 
a rī tas, k ā p ie n s  dzesēšanas la ik ā  izvēdinās.

P iena dziļdzesēšana nepie- 
eiešama gadījum os, k ad  piens 
ilgāku la iku  jāu zg lab ā  svaigs 
vai a r ī tas ilgāku  la iku  a t
rodas ceļā. Lai pienu tādos 
gadījum os pasargātu  no b o jā 
šanās, tas stip ri jāatdzesē, ja  
iespējam s, līdz 2—4° C. Vis
pirm s p ienu atdzesē a r aukstu 
ūdeni, c ik tāl tas iespējams, 
tad  tā lāk  dzesē a r ledu vai 
auksto sāls un ledus m aisī
jum u.

P iena dziļai atdzesēšanai 
jā lie to  īpaši aparāti-dziļ- 
dzesētāji, ku^u uzbūve dažā
da. Vieni no tiem  ir  līdzīg i 
apaļiem  un p lakaniem  dzesē
tājiem , tikai a r  daudz gajāku  
dzesēšanas ķerm eņi no divām 120- att- Piena dziļdzesētajs. 
sekcijām  (skat. 119. att.), kiq:a
augšdaļu dzesina a r aukstu  ūdeni, bet apakšdaļu  a r  ledu 
vai auksto šķidrum u, vai m aisījum u no sāls un ledus. I r  a rī 
aparāti, kas sastāv no divām  atsevišķām  daļām  — parastā 
apaļā  dzesētāja, oaur ku^u laiž ūdeni, un o tra  aparā ta , k u |‘u 
nodarb ina  a r auksto  m aisījum u.

Labs un parocīgs darbā  ir  c i l i n d r i s k a i s  d z i ļ d z e -  
s ē t ā  j  s (skat. 120. att.), kas a tgād ina parasto  apaļo dzesē
tā ju . C au r c ilind ra  augšējo  daļu laiž auksto ūdenkno tv e rt
nes, kas pienu atdzesina no 30—35° C līdz  tem perātūrai. kas 
p ar 2—3° C augstāka p a r ūdens tem perātū ru .

C ilind ra  apakšējo  daļu  īsi pirm s dzesēšanas sākum a pie
p ilda a r  sasm alcinātu ledu, kam  p ie jau c  ru p ju  vārām o sāli,
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ņemot uz katriem  10 kg ledus 1 kg sāls, m aisījum am  uzle 
jo t d rusku  auksta  ūdens.

Piens, plūstot pa šo dzesētāja  apakšējo  daļu, atdzesē
jas līdz ievērojam i zem ākai tem peratūrai. K arstā vasaras 
laikā uz 8 kg ledus var ņem t 1 kg sāls, pie kam  tads m ai
sījum s vēl vairāk  pazem ina tem peratū ru .

Ledus patēriņš p iena dzesēšanai a tk arīg s  no piena d au 
dzum a un vēlam ā tem peratū ras pazem inājum a. Piem.. kad 
jāatdzesē 200 kg  piena no 13° C uz 3° C, tā tad  p a r 10° C, tad 
pienam  jāa tņem  0,94 X  10 X 2 0 0 =  1880 siltum vienību. 1 kg 
iedus var atņem t apm ēram  80 siltum vienības, tāpēc v a jad z ī
gais ledus daudzum s būs 1880 : 8 0 --2 3 ,5  kg. P raksē  jā re - 
ķinās a r 20—25% lielu  aukstum a zudum u, tādēļ faktiski 
ledus šai gad ījum ā būs vajadzīgs 30 kg. R ēķinoties a r  ne
izbēgamo aukstum a zudum u, var pieņem t, k a  100 kg piena 
dzesēšanai vajadzīgs apm ēram  šāds daudzum s ledus k ilo 
gram os:

Līdz kādai temperā- 
tūrai piens jānodzesē

Pien.T

20« C
temperatura dzesešanas sakumā

15° C 113°C ļ 12«(T i 1PC

Līdz 5° C .................. 22,5 15,0 12,0 10,2 7,5
„ 4« C .................. 24,0 16,5 13,5 12,0 9,0
„ y > c ........ 25,5 18,0 15,0 13,5 10,5
„ 2« C .................. 27,0 19,5 16,5 15,0 12,0
„ 1 « C ........................ 28‘7 21,0 18,0 16,5 13,5

Saimniecībām, kam trū k st ūdens sūkņa, bet lie lākā  dau
dzum ā pieejam s l e d u s ,  var noderēt p iena dzesētāji, kas 
darbojas a r ledu. piem.. dažās ziemeļzemēs sevišķi izplatīti 
.,Rimula‘" un „Brio“. D zesētājs „Brio“ griezum ā parad īts  
121. attēlā.

Piens no izd a lītā ja  pa kāpēm  tek  uz le ju , apakšā satek 
iedobumā un pa noteku iztek kannā. D zesētā ju  novieto uz 
galdiņa piena kannas augstum ā. Lai dzesēšanas la ik ā  pienā 
neiekļūtu putekļi un citi netīrum i, dzesētāja  virsm u pārk lā j 
a r  noņemamu alvoia skārda segu.

Nelielām saim niecībām , k u r govis slauc viena vai divas 
slaucējas, var noderēt k o m b i n ē t i  p i e n a  f i l t r i -  
d z e s ē t ā j i  ,.Milko“ (122. att.), „D am iko“ vai ,,Lakto“ tipa. 
..Lakto“ uzliekam s tieši uz p iena kannas (skat. 123. att.). 
Piena uzņemamā trau k ā  ieliek divus sietiņus un starp  tiem 
Nates plāksni, kas darbojas k ā  filtrs. No filtra  piens plūst 
pār dzesētāja cilindra rievaino virsmu, kur atdziest un iz
vedinās. Ūdeni laiž caur dzesētāju  no augsiāk uzstādītas
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mucas. ..Lakto“ iz tīra  un atdzisina apm. i 1 p iena minūtē, 
izslaukto p ienu tū liņ  le j aparā ta . Ja  piena kannā  s a k lā 
ja s  vairāk , aparā ts paceļas uz augšu un sāk peldēt, tad tas 
jāpārliek  uz citu kannu.

1 / i -

I2l. ait. Dzesetajs ,.Brio"
griezuma.

122. att. Filtrs-dzesētaj*- 
.,Milko" tipu.

i.īdzīgi šim darbojas ari 
piena filtrs-dzesētājs „Viola“, 
ko ērti va r p ie rīko t pie sienas.

Piem ērots un pietiekam i 
spēcīgs dzesētājs vajadzīgs ik 
katrai saim niecībai, kas pienu 
ved uz pienotavu vai k rejo - 
tavu, lai ā tri varē tu  atdzesēt 
a rī rīta  slaukum u no 35—
30° C uz 10° C pirm s p iena no
sūtīšanas. lai siltā pienā nesa- 
Miialcinās tauku lodītes.

Tām saim niecībām , kas p ie
nu tū liņ  pēc slaukšanas a r  la 
biem dzesētājiem  ā tri un ze
mu atdzesē un tu r to aukstu 
mā, nekad  nav jād z ird  p iezī
mes p a r p iena ieskābšanu un 
sasmakšanu, tāpa t p a r sliktu reduktāzes pārbaudes iznākum u.

L īdzšinējie dzesētāji pa  lielākai daļai gatavoti no al- 
vota v ara ; tādēļ jā raugās, lai alvojum s vienm ēr bū tu  k ā r 
tībā un lai piens nesaskartos a r varu. Jaun la ik a  dzesētājus 
visvairāk gatavo no alum inija.

125. att. J iliis-il/esētajs 
„Lakto" tipa.



Saim niecībās iegūto pienu parasti nākas zinām u laiku 
uzglabāt, tādēļ k a  pēc k a tra s  slaukšanas reizes nav  iespē
jam s to p iegādāt noņēm ējiem . Ja govis slauc trīs  reizes 
dienā, bet p ienu  uz staciju  vai p ienotavu ved tikai rītos, 
lad pusdienas slaukum u nākas uzglabāt 16—18 stundas, bet 
v ak ara  slaukum u 8—10 stundas. Uz pienotavām  un  k re jo - 
tavām  pienu sūta tika i rītos, tā tad  jāuzg lab ā  pusdienas nn 
v ak ara  slaukum i. Uz pilsētām  pienu bieži sūta vakaros, un 
dažkārt iznāk tā, k a  jāuzg labā iepriekšējās dienas vakara , 
tad  r ī ta  un pusdienas piens, tā tad  piens jāg lab ā  v a irāk  kā 
24 stundas, rēķ ino t līdz nonākšanai pilsētā. Te nu jāp ie liek  
visas pūles un jāg ād ā  par to, lai piens uzglabāšanas la ikā 
neciestu nekādas pārm aiņas ne ķ īm iskā sastāvā, ne biolo
ģiskās un fizikālās īpašībās.

P ienu  lab i var. uzglabāt tik a i aukstum ā, dziļi atdzesētu. 
Jo zem āka uzglabāšanas tem peratū ra , jo  labāk  un ilgāk 
piens uzglabāsies bez pārm aiņām . U zglabāšanas la ikā  piena 
tem peratū ra n ed rīk st būt augstāka p a r 10—12° C, j a  to no
dod sviestnīcām , bet ne augstāka par 5—6° C, ja  to nosūta 
uz pilsētu vai nodod sierotavām .

Jārūpējas  a r ī pa r to, lai uzglabāšanas la ik ā  p ienā ne
iek ļū tu  sīkbūtnes — no n e tīra  gaisa, a r  putekļiem , k u k a i
ņiem un mušām.

No piesm akušu te lpu  gaisa pienā var iek ļū t ne  v ien  k a i
tīgas sīkbūtnes, bet a r ī dažādas gāzes un izgarojum i, piem., 
dūmu, siļķu, tabakas, petro le jas, m edikam entu u. c. sm a
kas, kufas piens saista.

D ažādas sm akas b o jā  p iena garžu un sm aržu, bet pu 
tekļi u. c. n e tīrum i b o jā  tā  izskatu. Līdz a r netīrum iem  
pienā var iek ļū t b īstam i slim ību dīgļi. Visu šo iem eslu dēļ 
pienu n ed rīk st uzglabāt ne dzīvojam ās telpās, ne  a r i p riekš
namos un pieliekam ās telpās, k u r  g labājas eiti p rodukti, 
bieži staigā eilvēki un saceļ putekļus.

Piens jā sa rg a  a r ī no spilgtas gaismas un sevišķi no san
ies stariem , kas tam  dod p re tīg u  veca speķa garžu. Sala 
laikā, k ad  tem peratū ra  noslīd  zem nulles, piens jā sa rg a  no 
sasalšanas, jo  pēc atkausēšanas piens ā tri sarec un viegli 
b o jā ja s  a rī piena tauki.

U zglabāšanas la ikā  piens jā g lab ā  tā, la i pie tā  nevarētu  
p iek ļū t ne sveši cilvēki, ne  kaķi, ne citi dzīvnieki (peles, 
žurkas), kas varē tu  nosm alstīt vai b o jā t v irsū  nostājušos 
k rē ju m a  kārtiņu  vai sabo jā t visu pienu.

PIENA UZGLABĀŠANA
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G alvenie noteikum i labai p iena uzglabāšanai bū tu :
1) p ienu  d rīk st uzglabāt tikai aukstum ā — tem peratū rās 
zem 10° C: 2) uzglabāšanas te lpā nepieciešam s tīrs un  svaigs 
gaiss un  3) piens pastāv īg i jā tu r  noslēgtā telpā.

P iena  m ājiņa. K atrā  k ā rtīg ā  saim niecībā p iena apkop
šanai un  uzglabāšanai nepieciešam a īpaša p iena m ājiņa. 
Tādu var ie rīk o t vai nu piebūvē pie kūts sienas, vai a r ī p il
nīgi atsevišķā m ā jiņā  (skat. 124. att.). Ja  piena uzglabāšanu 
ie rīko  piebūvē pie kūts, tad  durvis ned rīk st ie rīko t tieši 
no kūts tāpēc, lai p iena te lpā neiek ļū tu  kūts smaka, p u 
tek ļi un mušas, bet iee ja  piebūvē jā ta isa  no āra.

124. att. Vienkārša piena majiņa.

U zturēt piebūvē pie kūts tī ru  gaisu un izsargāties v a 
sarā  no mušām būs daudz grū tāk , nekā ierīko t p iena uz
glabāšanai atsevišķu m ājiņu . Pēdējās celšanai der izvēlē
ties labu, tī ru  un sausu v ie tu  a tsta tu  no braucam iem  un 
lopu ceļiem, no putek ļiem  un netīrum iem  aizsargātā  vietā.

Parocīgāk  celt m ājiņu  kopā a r ledus glabātuvi, novie
to jo t pēdējo  m ājiņas ziemeļpusē. Iepriekš m ājiņas v ie tā  
der iesist dziļāku aku  auksta  ūdens piegādei dzesēšanas un 
uzglabāšanas tvertnēs. Visai parocīgi ir, j a  uz m ājiņas 
ju m ta  uzstāda ro to ru  vai v ē ja  m otoru ūdens dzīšanai cau r 
dzesētāju  un p iena uzglabāšanas tvertn i (skat. 125. att.).

Logus p iena m ājiņai neta isīt uz dienvidiem . G rīd a  j ā 
ta isa  no cem enta ar labu noteku un smakas noslēdzēju . Ne
pieciešami cieši griesti, dubulti logi un laba  vēdināšanas 
ietaise. Sienas un griesti bieži jākaļķo .

P iena uzglabāšanai zemā tem perā tū rā  jā ie r īk o  cem enta 
resp. betona tve rtne  (skat. 126. att.). V ar iz tik t a r ī a r labi 
k rāso tu  koka tvertn i. T vertne jā ie r īk o  a r tādu  aprēķ inu ,
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lai ūdens daudzum s tve rtnē  būtu 4—5 reizes lielāks par dze
sējam ā p iena daudzum u.

A ukstais ūdens ietek pa  cauru li tvertnes vienā galā, bet 
o trā  galā liekais un sasilušais ūdens no virsas pa citu cau
ruli iztek ārā. Tvertnē ieliekam i caurum oti koka režģi. u/. 
kuriem  novieto traukus a r pienu.

iiī. a l t .  Piena inajiņa a r  ledus glabātuvi u i i  vēja motoru.

I2(i. att. Tvertne piena glubašanai.

Ja pienu iepriekš neaidzesc ar dzesēiāju , bet pēc s lau k 
šanas tūliņ  liek tvertnē, ieteicam s pēd ē jā  ie rīk o t divus no
dalījum us, vienu aukstā  p iena uzglabāšanai, o tru  siltā piena 
dzesēšanai. Ledus glabāt uvei vēlams ie ta isīt paaugstinātu 
g rīdu  no ūdeni necaurlaid īga m ateriā la  un kūstošā ledus 
ūdeni ievadīt tvertnē, kas aiztaupa ledu.

Piena uzglabāšanai labāk lie to t nevis transp o rtk an n a^  
kas ā trā k  rūsē un grū tāk  tīrām as, bet gan no labi alvoia 
skārda vai a lum īn ija  pagatavotus p l a k a n u s  t o v e r ī 
š u s  (skat. 114. att.).
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Šādi p lakani, ovāli toveriši a r savu lielo virsm u labak 
izmanto aukstum u, un piens ta jos ā trāk  atdziest nekā cilin 
driskos toverīšos vai kannās. Toverīši ir iz tu rīgāk i un til 
ā tri nerūsē k ā  kannas, 1os a rī ē rtāk  un vieglāk t ī r ī t  un de 
zinfieēt.

Toverīšus un kannas ar pienu nevajag  cieši nosegt ai- 
vākiem, v islabāk  tos pārsegt a r  tī ru  pergam enta pap īru .

Ja  ūdens tem p era tū ra  k a rs tā  la ikā  nav pietiekam i zemu. 
tvertnē  jā ie liek  a r ī ledus.

Alvoti trauk i, kufos p ienu glabā, nedrīkst bū t ne m a
zākā m ērā ierūsējuši, jo  ierūsējošos traukos piens dabū p re 
tīgu  m e t a  11 a  vai a r ī stip ri jū tam u  taukainu, e ļ ļ a i n u 
piegaržu.

Gaisam  p iena m ā jiņā  vienm ēr jā b ū t tīram  un svaigam. 
Pēc p iena nosūtīšanas jā a tta isa  logi. lai labi izvēdinās. Prot 
mušām logos jā ie liek  rām ji, p ā rv ilk ti a r  šķ id ru  m arlija  
drēbi. Te n ed rīk s t d a rīt nekādus citus darbus, izņemol 
piena apkopšanu un uzglabāšanu. N evajag  uzglabā! ari 
kādus citus p roduktus un m ateriālus.

Ledus apgādāšana un uzglabāšana. Ledus nepieciešam i 
vajadzīgs piena dzesēšanai un uzglabāšanai visām saim nie
cībām , kam  k a rs tā  vasaras la ikā  ūdens tem peratū ra  snie
dzas augstāk  p a r 8° C. Saim niecībai vajadzīga is ledus d au 
dzums a tkarīgs no p iena daudzum a, tā dzesēšanas un uzgla
bāšanas veida un ilguma, auk stā  ūdens tem perātū ras u. 
v ietējiem  apstākļiem , kas jāņem  vērā, aplēšot apgādājam u 
ledus daudzum u.

Kā jau  aizrādīts, 100 kg piena atdzesēšanai p a r 10C va
jag  apm. 1,5 kg ledus. Ja  p ienu dzesē tik a i a r  ledu. piem.. 
no 35° C līdz 5° C, tā tad  to atdzesē p a r 30° C, tad  uz katriem  
100 kg p iena v a jadzētu  30 X  1,5 — 45 kg ledus.

P arasti pienu dzesē vispirm s a r  ūdeni un  tika i tad  ar 
ledu. Jo aukstāks ūdens pieietam s, jo  m azāk ledus v a ja 
dzēs p iena dzesēšanai. Ledus va jadzīgs a r ī ūdens dzesē
šanai tvertnē, k u r pienu uzglabā.

A rī te  ledus patēriņš a tk arīg s  no ūdens tem perātūras. 
Ja tvertnē  ir  500 kg ūdens a r  15° C tem perātū ru , bet piena 
uzglabāšanai nepieciešam s ūdens a r  10° C t°, tad  šī ūdens 
tem pera tū ra  jāpazem ina par 5° C un  jāa tņ em  500 X  5 — 2500 
siltum vienības.

Viens kg  ledus atņem  80 siltum vienību, tā tad  vajadzēs 
2500:80 =  31,25 kg  ledus ūdens atdzesēšanai līdz vēlamai 
tem peratūrai. Ledus būs a rī vajadzīgs šādas tem perātūras 
uzturēšanai pa  visu p iena uzglabāšanas laiku, bet te  tā  p a 
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tēriņš būs a tkarīg s no gaisa tem peratūras, p iena uzg labā
šanas ilgum a utt.

Visus apstāk ļus vērā  ņemot, va r aplēst, c ik  kg ledus saim 
niecībai vajadzēs, un pēc tam  var uzzināt, cik m3 ledus 
ziemā jāsagatavo : 1 m3 gabalos n o k rau ta  ledus sveļ' 700 kg. 
Jāņem  arī v ērā  ledus zudums, to vasarā  uzg labājo t, kas sa
sniedz 25—50% a tk a rīb ā  no ledus daudzum a un  uzglabā
šanas apstākļiem . Mazs un slikti nosegts ledus k rā ju m s dod 
daudz lielāku  zudum u.

V klejos apstākļos ledus p a tēriņu  v a r p ieņem t šādu:
Uz 10 slaucamām govīm vajag 25—30 m» ledus 

15 .. „ „ 30—40 m» „
„ 20 .. .. „ 40—50 m3 „

Zudum a sam azināšanai ledus nevis jā lauž , bet j  ā z ā ģ ē 
četrstūrainos gabalos, kurus tad  ļo ti cieši n o k rau j ledus gla- 
bātuvē. Visas starpas jāp iep ild a  a r  sīkiem  ledus gabali
ņiem, la i b lāķ ī p a lik tu  m azāk gaisa, kas veicina ledus k u 
šanu. Ja  ledu lauž un gabali s tip ri nevienādi, tad  starpas 
un šķ irbas jāp iem et a r sniegu, aukstās nak tīs  jā sa la is ta  ar 
ūdeni un jā ļa u j sasalt vienā ciešā masā. Tāds ledus uzg la
bājas daudz ilgāk. Viens m3 cieša ledus b luķa  sver ap 900 kg.

Jāgādā p a r to, la i kušanas ūdens varē tu  ne traucēti no
tecei no ledus b lāķ a  apakšas un la i ledus masai nevarē tu  
piek ļū t silts gaiss. Tāpēc ledus blāķis no visām  pusēm  rā -

f»īgi un pam atīg i jānosedz a r tādiem  m ateriāliem , kas ne- 
aiž cauri siltum u, kā, piem., spaļi, zāģu skaidas, pelavas, 

īsi salmu ekseļi, kūd ras sm eltne, sūnas, koku lapas u. c.
Ja  ledu k ra u j kaudzēs, tad  apakšā n o k lā j 50 cm biezu 

k ā rtu  izolācijas m ateriā la , ledu  k ra u j ļoti cieši, spraugas 
p iep ilda a r  sniegu, sa la  la ikā  salaista ar ūdeni un ļa u j sa
salt. Kaudze jā k ra u j kubam  līdzīga, tādā  ledus m azāk kūst 
nekā ga^ās stirpās.

Tad kaudzes sāni un v irsa  sala la ikā  jānosedz a r 50 cm 
biezu k ā rtu  izolācijas m ateriā la, jān o k lā j ar salm iem un 
velēnām  vai jāapm et a r  zemi, k ā  to mēdz d a r īt pie sakņ
augu uzglabāšanas stirpās. Ieteicam s a r ī virs ledus kaudzes 
uzta isīt ju m tiņu  no dēļiem  vai nomaļiem. No kaudzēm  le
dus jāņem  ziemeļu pusē un pēc iespējas no virsas, bet ne 
no sāniem. Izņem tā vieta lab i jānosedz a r  maisiem, kas p il
d īti a r pelavām , kūd ru  vai citu izolāeijas m ateriālu .

Ja  ledus uzglabāšanai ie rīko  īpašu ledus glabātuvi b la 
kus p iena  m ājiņa i vai kādu  pagrabu , tad  to grīda, sienas 
un griesti jā ta isa  ar labu izolāciju, lai novērstu silta gaisa
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piekļūšanu ledum . Ja ēkas izo lācija  izrādās nepietiekam a, 
iad  glabātuvē arī ledus blāķis rūpīgi nosedzams no visām  
pusēm  ar izolācijas m ateriāla kārtu.

Jo pam atīgāk ledus nosegts, jo  ilgāk  tas uzglabājas un 
m azāks tā zudums.

Ledu v islabāk  ievākt janvāca  beigās vai feb ru āra  sā 
kum ā, k ad  parasti p ie tu ras lielāks sals un ledus ir  iz tu rī
gāks. A tkušņa la ikā  ievākts ledus ā trā k  izkūst.

P iena uzglabāšanas ilgum s tom ēr ir ļoti aprobežots, tā 
dēļ ka  ir  vairākas s īkbū tņu  grupas, kas piem ērojušās ze
m ai tem perā tū ra i un var vairo ties pat pie 0° C. S tarp tām  
p a  lie lākai daļai lādas, kas sadala p iena olbaltum vielas, 
ska lda  taukus un ir  ļoti kaitīgas.

Ja  p ienu iegūst ļoti tīri, tad  aukstum u pacie tē ju  s īk 
b ū tņ u  v iņā maz. N etīros apstākļos sīkbū tņu  skaits pienā 
v a r  bū t ļoti liels, un tādā gad ījum ā piens neizbēgam i bo
jā ja s ,  a r ī uzg labājo t aukstum ā.

Ilgāk  p a r  1 dienu vai 24 stundām  nekad  nevajag  pienu 
glabāt saim niecībās.

Lai gan ar aukstum a palīdz ību  tī r i  iegūtu  pienu var 
2—3 dienu la ik ā  izsargāt no saskābšanas, jo  skābes rad ī
tā ja s  sīkbūtncs nedarbo jas tem peratū rās zem 10° C, bet tad 
p ienā var sākties tauku  skaldīšanas un olbaltum vielu  sa
dalīšanas procesi, kas sviestniecībā ļoti nevēlam i. A ukstum ā 
ilgi g labātā p ienā sīkbūtnes d arin a  vielas a r  sārm ainu 
reakc iju , piens parasti pieņem  rūg ti z iep ja inu  piegaržu un 
sūrgani p re tīgu  smaku. Tādu pienu a rī nav iespējam s tīri 
noseparēt. Tāpēc jo  īsāku la iku  pēc iegūšanas p ienu saim
niecībās glabā, jo  labāk.

P iena ā tra  piegāde pienotavām , k re jo tavām  un sierota- 
vāin ir  ļoti svarīgs un  rad ikāls līdzeklis p iena pasargāša
nai no bojāšanās. Tādēļ piens labi atdzesētā veidā uz sie- 
ro tavu  un p ienotavu vai k re jo tav u  nogādājam s k a t r u  
d i e n  u.

Pienotavas pienu lie tderīg i un  izdevīgi v a r izvērtēt v ie
nīgi tad, j a  no ražo tājiem  saņem  to p iln īg i svaigu un ne
bo jā tu .

PIEN A PARVADĀŠANA 
PIENA TRANSPORTKANNAS

Piena pārvadāšanai tagad parasti lieto m etalla transport- 
kannas. Tās gan nav sevišķi iz turīgas un  ceļā maz pasarga 
p ienu no tem perātū ras maiņām, tom ēr tās v ieglāk tīrām as
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k ā  koka kannas. Pēdējās var izgatavot tika i no sausa un 
cieta, piem., vīksnas, k ļavas vai ozola koka.

P iena kannas v a r bū t apaļas un četrstūpainas. P ie mums 
parasti lieto apaļas kannas. To tilpum s dažāds, no 20 līdz  
60 1. Vedot p ienu a r  zirgiem , parasti lieto  kannas 20—25 1 
tilpum ā, bet, sū tot p a  dzelzceļu, 25—30 1 tilpum ā. L ielākas 
kannas nav ieteicamas, jo  tās g rū ti pārv ie to jam as vienam  
eilvēkam .

Mūsu saim niecībās v isvairāk  lieto  alvotas tē rau d a  k a n 
nas. V islabākās un  iz tu rīgākās tom ēr ir nerūsējoša  tē rau d a  
kannas.

T ransportkannu  sienām  jā b ū t p ietiekam i biezām, un la i 
gan tādas būs sm agākas, toties daudz iz turīgākas.

M odernās piena kannas ir  spiestas no 
v iena gabala, bez šuvēm un lodēju- 
miem. To iekšpuse piln īgi līdzena un 
gluda, bez asiem stūriem  un dziļām  rie 
vām, a r drusku  ieapaļu dibenu (skat.
127. att.), kas stipri atvieglo šādu kannu  
tīr īšan u  un dezinficēšanu.

T ērauda p iena kannām  jā b ū t ļoti 
labi alvotām, jo  p re tē jā  gad ījum ā tās 
ā tri sāk rūsēt un  b o jā t p iena garžu.

Ierūsējušas p iena kannas grūti t ī rā 
mas, jo  rūsa padara  to iekšpusi n e lī
dzenu. Lētas un slikti alvotas kannas sāk 
rūsēt jau  pēc 3—4 mēn. ilgas lietošanas.

127-a. att. Piena  
kanna.

127-b. att. Piena transportkannas.

258



Jaunas p iena kannas iepērkot, vērīb a  p iegriežam a labum am  
un iz turībai, bet ne vieglum am  un lētumam .

Jāraugās a r ī uz to, lai kannu  vāk i b ū tu  labi pielāgoti un 
cieši (herm etiski) noslēgtu kannu  kak lus (skat. 128. att.), jo  
p re tē jā  gadījum ā, p ienu pārvadā jo t, va r rasties nevēlam i 
p iena un  a r ī tauku  zudum i. K annu vāku b līvēšanai ne
d rīk s t lieto t lupatas, avīžu p ap īru s  u. e. p ienu uzsūcējus 
m ateriālus, tādēļ k a  no tiem pienā v a r iek ļū t netīrum i un 
kaitīgas sīkbūtnes. Labākas ir  kannas a r  pieslīpētiem  vā
kiem . K annas tīro t, to vāki jā sa rg a  no ieliekšanas un sa
dauzīšanas.

Pēc lietošanas piena kannas tūliņ  rūpīgi jātīra, beidzot 
ar verdošu ūdeni jā izp laucē un jāglabā apgāztas uz koka  
režģiem, lai žūtu un vēdinātos. Ļoti rūpīgi jā tīra  arī vāku  
gum ijas. P iena kannās nedrīkst turēt un glabāt nekādus 
citus produktus vai šķidrumus kā tikai pienu.

Ja kannās no p ienotavas atpakaļ ved  vājpienu , tad mā
jās tas tū liņ  jā iz le j citos traukos, bet kannas tūliņ pama
tīg i jā izskalo  un jāiztīra . Pienam  v a i vājpienam  nedrīkst 
ļaut kannās ieskābt, tādēļ ka pienskābe ātri noēd alvojum u  
un kannas sāk rūsēt.

Jāsarga kannas no ieliekšanas un iedauzīšanas, jo  ie liek 
tās v ietās alvojum s noiet un tūliņ  parādās rūsa. Kannu 
iekšien i nedrīkst berzt ar pelniem , granti vai sm iltīm , kas 
ievaino alvas kārtiņu, kannas sāk rūsēt un stipri bojā piena  
garžu.

Izrūsējušas p iena kannas nedrīkst lietot, tās jādod pār- 
alvot. Tomēr jā ievēro , ka pāralvotas kannas ātrāk bojājas  
nekā jaunas.

Labākas un izdevīgākas ir  a lum īn ija  p iena kannas. Tās 
ir ļoti vieglas, nekad  nerūsē un nebo jā  pienu. T ikai neuz
m anīgāk  apejoties, tās v a r ieliekt. Vedot pa slik tu  ceļu, tās 
ned rīk st lik t tukšos ratos, bet a r  salm iem  jāiesaiņo  kastē. 
P re t 2—3 bo jā tām  a lum in ija  kannām  fab riku  nolik tavas 
parasti izsniedz vienu jaunu . A lum in ija  kannas tīro t sodas 
šķīdum ā, jā ievēro  ja u  ag rāk  dotie a iz rād ījum i p a r  šķīstošā 
stik la  piedevu sodai.

Tagad piena kannas gatavo arī no nerūsējoša tērauda. 
Tās gan vēl samērā dārgas, bet ļoti izturīgas, nekad nerūsē 
un nebojā piena īpašības, v ieg li tīrām as un vienm ēr spod
ras. Paredzams, ka šīs kannas drīz v ien  izskaudīs tagadē
jās alvota skārda kannas.

Ja pienu uzglabā toverīšos, tad pirms pārliešanas kan
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nās tas pam atīg i jā izm aisa a r  tī ru  verdošā ūden ī nop lau 
cētu a lum in ija  maisāmo, la i p a  visu pienu v ien līdzīg i izda
lītu  v irsū  nostājušos taukus. Ja  taukus resp. k rē ju m u  lab i 
n e iz jauc  pienā, iad  k rē jum s tran sp o rta  la ikā  izsm ērējas gar 
kannas vāku, un  daļa tauku  var iet zudum ā. Pienam  ilgāku 
la ik u  stāvot kannās zem ā tem peratūrā, k rē jum s p ie līp  k an 
nas sienām, un  pēc p iena izliešanas p ienotavā kannā vēl p a 
liek  k rē ju m a  josla, ja  pienu m ājās rūp īg i neizm aisa.

K annas a r p ienu  jāp iep ild a  p i l n a s  līdz vākam , jo  ci
tādi daļa tauku, pienam  ceļā stip ri kratoties, sakuļas sviesta 
piciņās, kas nav vēlami. Ja  k āda  kanna  tom ēr pa liek  ne
pilna, tad  tu r  jā ie la iž  peldētā js — tīra , apaļa  rip iņa  no lie
pas vai bērza  koka. vai a r ī piens jā iep ild a  m azāka tilpum a 
kannā.

PIENA RATI

P ārv ad ā jo t piens jā sa rg a  no stipras k ra tīšanas, sevišķi 
ja  to nodod pienotavās pārstrādāšanai sviestā vai sieros. 
Lai novērstu  stip ru  k ratīšanos ceļā, p iena ra ti taisām i uz 
labām  atsperēm . Jaunākā la ikā bieži lieto p iena tran s
portam  ra tus a r  gum ijas riepām  (skat. 128. att.j. Tādus ra 
tus pie mums lieto daudzas koppienotavas.

128. alt. Piena rati ar gumijas riepām.

Ceļā piens jā sa rg a  k ā  no sasilšanas, tā a r ī no sasalšanas. 
T ransportkannas jā sa rg a  no saspiešanas un ieliekšanas, jo  
ieliektās un iedauzītās vietās atlec a lvojum a k ārtiņa . Lai 
kannas saudzētu, ratos jānovieto  piem ērota lielum a kaste, 
k u fā  jā iek lā j pabieza k ārta  tīru  salmu, un a r ī starpas starp  
kannām  cieši jāp iebāž tīriem  salmiem, la i kannas slik tā  
ceļā nedauzītos v iena p re t otru. Sevišķi saudzīgi jāap ie tas  
a r  a lum inija  p iena kannām .
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K arstā  la ik ā  pienu no sasilšanas var pasargāt, salejo t 
kastē  salmus a r  aukstu  ūdeni un kasti p ā rk lā jo t a r  aukstā  
ūdenī samērcētu  d rānu  vai filca segu.

B raucot ūdens izgaro, a r ko pazem ina tem perātū ru  un 
ne ļau j p ienam  sasilt. A ukstā la ikā  b iezāka sausu salm u 
k ā r ta  kastē un  vairākas segas pasarga pienu no sasalšanas.

Pēdējos gados p iena tran sp o rtā  ne vien pie mums, bet 
jo  sevišķi ārzemēs, k u r  labāk i ceļi, arv ien  lie lāka nozīme 
ir  smagiem autom obiļiem . P ā rv ad ā jo t p ienu automobiļos, 
v a r lieto t lie lāka  tilpum a (30—40 1) četrstū rainas p iena kan
nas, jo  tās ciešāk novietojam as v iena pie otras.

Pirm s nosūtīšanas p iena k an n as jānoslēdz un jāplom bē, 
la i ceļā tās nevarē tu  atvērt. Tas pasarga  sū tītā ju s  kā  no 
p iena zudum iem, tā  a r ī  no v arb ū tē jas  viltošanas, p ie lejo t 
tam  ūdeni.

Ja  pienu ved uz s tac iju  nosūtīšanai pa  dzelceļu, tad  pie 
transp o rtk an n u  slīpās k ak la  daļas jāp ie lodē divas m etalla 
p lāksnītes. Uz vienas u zraksta  vai izgriež p iena sū tītā ja  
uzvārdu  un v ie tē jās stacijas nosaukum u, bet uz otras piena 
saņēm ēja uzvārdu  un  gala stacijas nosaukum u.

P a dzelzceļiem  p ienu  paras ti p ā rv ad ā  a r  v ak a ra  vai 
nak ts vilcieniem . S iltākā la ikā, kad  gaisa tem p erā tū ra  ja u  
sniedzas p ā ri 10—12° C, uz dzelzceļiem  nepieciešam i t. s. 
aukstie vagoni a r labu izolāciju, ku ļo s  gaisu dzesē a r ledus 
palīdzību . Gaisam  vagonos, k u r  ie k ra u j kannas a r  svaigu 
pienu, jā b ū t v ienm ēr ļoti tīram  un svaigam, tādēļ tādos va
gonos n ed rīk st ievietot nekādus citus p roduk tus un m a teriā 
lus, kas izp lata  s tip ru  sm aku. A ukstā ziemas la ikā  v a ja 
dzīgi apsildām i vagoni, la i piens ceļā nesasaltu .

PIENA KOPVEŠANA

Piena pārvadāšanu  p a  zem es ceļiem  līdz stacijai, kre- 
jo tavai, p ienotavai vai siero tavai ieteicam s noorganizēt 
v a i r ā k ā m  s a i m n i e c ī b ā m  k o p ī g i e m  spēkiem  un 
līdzekļiem , jo  tad  vešana iznāk daudz ē rtā k a  un lētāka.

A tsevišķām  m azākām  saim niecībām  d ažk ārt neatm aksā- 
ja s  k a tru  d ienu vest tā lāku  gabalu pa  slik tu  ceļu nelielus 
p iena daudzum us, bet ja  vairāk i, piem., 5—6—7 tuvāk i k a i
miņi apvienojas savā starpā  un  pēc kārtas ved pienu katrs 
savu dienu, tad  p iena transports iznāk ļoti l ē t s  un labs. 
V airāki kaim iņi v a r a r ī iegādāt labus a tspe ju  ra tus piena 
pārvadāšanai, p a t ratus a r gum ijas riepām .
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KADU PIENU NEDRĪKST SŪTĪT UZ PILSĒTU, PIENOTAVU UN
SIEROTAVU

R ažotājiem  jāz in  un jā ievēro , k a  ne ik k a tru  pienu var 
sū tīt uz p ienotavu  un pilsētu. Tiem ražotājiem , kas to ne
ievēro, bieži v a r  celties nepatikšanas un lieli zaudējum i.

Vest uz p ienotavu  un sū tīt uz p ilsētu  d rīk s t v ienīgi tīru , 
svaigu p ienu  a r  norm ālu  ķīm isko sastāvu un  īpašībām , tīr i  
iegūtu no p iln īg i veselām, labi koptām  un pare iz i ēdinātām, 
govīm. Pirm s nosūtīšanas piens laDi jāatdzesē, īpaši siltākā  
laikā, la i tas ceļā nebojātos un  ncieskābtu .

P ienu sū tīt uz pilsētu un vest uz p ienotavu vai sierotavu 
n ed rīk s t šādos gadījum os:

1) Pirm pienu (kolostrum u) 7—8 dienas pēc govs a tne
šanās, sierotavām  ne agrāk  p a r 15 dienām.

2) V ecpienu, ko iegūst lak tācijas  perioda beigās, kad 
govs neizdod pilnus divus litru s p iena dienā.

3) Slimu govju  pienu, ja , govis slaucot, p ienā m anāmas 
pārslas, gļotas vai asiņu sarecējum i.

4) P ienu  no govīm, kam  doti kād i s tip rāk i ārstn iecības 
līdzekļi.

5) P ienu no govīm, kas m eklējas bulli.
6) Pienu ar dažādām kaitēm  un kļūdām , j a  tam  nenor

māls izskats, s lik ta  sm aka vai garža vai nenorm āla kon
sistence.

7) Ieskābušu pienu, kas sarec a r 68% -īgu spirtu .
8) V iltotu pienu, kam  nosm elts k rē jum s, p ieliets ūdens 

vai vājpiens.
9) Tādu pienu, kas ar savu sastāvu vai īpašībām  n eat

bilst saistošo noteikum u prasībām , kādus dažās pilsētās iz
devušas p ilsētu  izpildkom itejas. Piem., uz galvaspilsētu 
R īgu nevar sū tīt pienu, kas sa tu r m azāk par 3,2% tauku.

10) Pienu, kas uzglabāts un  piegādāts sarūsējušās trans- 
portkannās.

11) Pienu, kas glabāts m ājās ilgāk p a r  2 dienām, siero
tavām  vecāku p a r 1 dienu.

12) Pienu, kam  p ie jau k tas  konservētā jas vai kādas citas 
ķ īm iskas vielas kā, piem., soda, ūdeņraža pārskābe, form a
līns, borskābe, salicilskābe, salpetris u. c., vai kupā no sa
rūsējušiem  traukiem  iekļuvusi lie lākā  daudzum ā dzelzs.

P iena ražotājiem  vienm ēr uzm anīgi jāseko  lopu veselī
bas stāvoklim , jā p ā rrau g a  govju  kopšana, tīrīšana , ēd inā
šana. T āpat neatla id īg i jāk o n tro lē  govju  slaukšana, p iena 
dzesēšana un tā  k ārtīg a  uzglabāšana. A rvien la ikā  jānovērš
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'varbūtējie trūkum i un traucējum i, kas v a r rasties piena 
ražošanā, uzglabāšanā un transportā .

R ažotājiem  jā p ro t a r ī p ietiekam i pareizi novērtē t piena 
īpašības, un tās k a tru  dienu pirm s nosūtīšanas jāpārbauda.

P iena pārbaude i saim niecībās var lieto t rūp īg i t ī r ī tu  un 
verdošā ūden ī noplaucētu a 1 u m i n i j  a smeļamo karo ti 
(skat. 129. att.) vai a r ī parasto alum inija  viras karoti. Pienu 
toverīšos vai kannās vispirm s rūpīgi a r maisāmo izmaisa, 
tad  iesmeļ karotē, novērtē  kā pēc izskata un 
konsistences, tā  a r ī pēc sm aržas un garžas. Se- ' f v
višķi rūp īg i jāp ā rb au d a  p iena garža, vai nav 
jū tam a kāda nenorm āla piegarža, vai tas nav 
ieskābis, rūgts, ziepjains, sūrgani sāļš, a r  me- 
ta lla  vai eļļas garžu. Ja piens izliekas ieskābis. 
tas jā p ā rb au d a  a r 68% -īgā sp irta  reakc iju  (skat. 
p iena analizi).

Tādu pienu, kas pie pārbaudes a r 68%-īgu
sp irtu  dod pārsliņas, nevar sū tīt uz pilsētu vai 129. att. Alu-
pienotavu, jo tu r  to k a trā  zinā noraidīs. Tā- minija karote 
li_ i i . _ , i_ .  i • —  piena noear-deļ, la i novērstu zaudējum us, sads piens ja iz - šošanai
lieto pašu saim niecībā.

N enorm ālu, ne tīru , ieskābušu, sasm akušu vai citādā 
veidā bo jā tu  pienu nevar lieto t ne sviestnīcas, ne siernīcas, 
ne a r ī svaiga p iena p a tē rē tā ji pilsētās.

N edrīkst pienu sū tīi netīrās, sarūsējušās un iedauzītās 
transportkannās. K annu vākus n ed rīk s t b līvēt a r lupatām  
vai veciem  avīžu papīriem , bet v ien īg i a r  tī ru  pergam enta 
pap īru .

P irm s sūtīšanas piens jāa tdzesē  tik  tā lu , ka, pienotavā 
vai k re jo tav ā  pienākot, tā  tem pera tū ra  nebūtu  augstāka p a r
10— 12°C.

R ažotāji labu  cenu var iegūt v ien īg i p a r  tīru , svaigu, 
norm ālu, p ilnvērtīgu  pirm ās šķiras pienu. T ikai tādam  p ie
nam  a rī nekad  ne trūks noņēm ēju.

PTENA IZLIETOŠANAS VEIDI 
PIENA PATĒRIŅŠ SAIMNIECĪBAS

Vienu daļu ražotā p iena k a tra  saim niecība izlieto m ājas 
vajadzībām  —■ savu iedzīvo tā ju  uztu ram  un a r ī jaunlopu, 
sevišķi a tšķ irto  vaislas teļu  un sivēnu dzirdināšanai.

Svaigs un  norm āls piens ir  ļoti vērtīgs un a r ī lēts uztu ra  
līdzeklis visām  iedzīvo tā ju  šķirām .
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Sevišķi nepieciešam s piens bērniem , tāp a t veciem, sli
miem un novārgušiem  cilvēkiem , jo  tas sa tu r visas o rga
nismam vajadzīgās u z tu ra  un  a rī papildvielas; p ie tam  visas 
šīs vielas atrodas p ienā viegli sagrem ojam ā un izm antojam ā, 
veidā.

Piens noder gan kā dzēriens, gan k ā  ēdiens. P iena un  
dažu citu uz tu rlīdzek ļu  baro jošā v ē rtīb a  redzam a zem āk 
novietotā tabulā, k u r skaitļi rāda, cik 1 kg dažādu u z tu r
līdzekļu  sa tu r v idē ji izm antojam u vielu, k a lo riju  un v ita 
m īnu:
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P i l n p i e n s  . . . 33 37 48 680 + + + + + + + + + +
V ā j p ie n s .................... 35 1 48 350 — + + + — —
P a n i ņ a s ..................... 35 6 40 360 + + + + + +
K e f ī r s .......................... 30 30 36 1 540 + + + + + + + +
K r ē j u m s .................... 28 200 35 2030 + + + + + + + +
Sviests, sālīts . . . 6 820 4 7660 + + + + + + + 4- +
Siers, pilntauks . . 240 270 34 3500 + + + + + + + +
Siers, pustauks . . . 300 140 30 2680 + + + + + + f
Siers, vājpiena . . . 350 30 32 1910 + + + + — —
B ie z p ie n s .................... 160 10 36 915 — + — — —
Margarīns, sālīts . . 4 805 4 7520 — — — — —
Cūku tauki . . . . — 960 — 8930 — — — — —
Olas, vistu . . . . 120 115 6 1580 + + + + + + + + + + +
Liellopu gaļa, vid. . 190 72 4 1470 + + + + + + +
Teļa gaļa, liesa . . 206 28 4 1130 + + + + +
Cūkas gaļa, trekna . 145 325 2 3640 4-+ + + + + + +
Vistas gaļa, liesa . . 195 14 5 950 + + + + + + +
Līdaka, svaiga . . . 175 5 — 770 + + — — + +
Siļķe, sālīta . . . . 193 152 12 2250 4- + + — + +
Rudzu maize . . . 38 3 455 2050 — + + _ — —

Kviešu maize . . . 75 1 575 2680 + — — — —
Miežu putraimi . . 94 16 680 3320 + + — — —

Zirņi un pupas . . . 163 5 448 2550 + + + + + + + + + +
Kartupeļi, vārīti . . 15 1 200 915 — + + + — —

Burkāni, svaigi . . 8 1 68 325 + + + +++ ++ ++ +++

Salāti, galviņu . . . 10 2 15 120 ++ ++ + ++ ++-H-
Tomāti, svaigi . . . 7 1 105 210 ++-H-1-H-+ ++++j++ ++++

+  +  +  +  nozīme ļoti daudz, +  +  +  daudz, + +  vidēji, +  maz,.
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P ar p ilnp iena izlietošanu lauku saim niecības statistiskas 
ziņas sniedz šādu ainu.

Pilnpiena izlietošana gada (procentos).

10
ao
N

32
Patērēts saimniecībās:

Iedzīvotāju uzturam 10,46
T eļiem .......................... 4,31
Cūkām (sivēniem) . 0,80 
Pārējām  vajadzībām 0,28

Pārstrādāts mājās . . 10,50

Nodots pienotavās . 64,97 
Pārdots tirgū . . . 8,68

IO iog io Latvijas PSR13 33
N caurmērā

Ē pirmskara&
N1 « apstākļos

11,04 13,94 25,28 14,17
4,25 4,08 5,00 4,41
0,77 1,56 3,29 1,42
0,18 0,40 0,13 0,25

10,28 13,32 45,23 18,05

69,01 58,89 21,07 55,93
4,47 7,81 — 5,77

Skaitļi rāda, k a  v isvairāk  p ilnp iena pa tē rē  uzturam  
svaigā veida un visvairāk  to a r i m ājās p ā rs trād ā  Latgales 
saim niecībās.

V ism azāk p ilnp iena  pa tērē  uzturam  un v isvairāk  to no
dod pienotavām  Zemgales un pēc tam  Vidzemes saim niecī
bas. A pm ēram  vienādus p ilnp iena  daudzum us (4—5%) 
saim niecības izēdina teļiem .

Izēdinot p ienu teļiem, jāņem  vērā, k a  10 kg pilnp iena 
dod v idē ji 1 kg dzīvsvara pieaugum u. T ādu pieaugum u dod 
a r ī  15—18 kg vājp iena. Pam ato jo ties uz m inētajiem  skait
ļiem  un  ņem ot v ērā  dažādus apsvērum us, ikviens piena ra 
žo tājs var aplēst, vai labāk  izbarot teļiem  pilnpienu, vai ne.

A tšķirtiem  vaislās teļiem  un citiem m ājlopiem  sekmīgi 
dažkārt izēdina vājp ienu , k u ļā  iepriekš ie jauc jeb  emulsē 
augu eļļas. Šāds vājp iens b arības vērtības ziņā stāv ļoti 
tuvu  pilnpienam .

O bligātā piena piegāde v a lstij k ā rtīg i jāp ild a  ka tra i 
saim niecībai un  katram  piena ražo tājam  saskaņā ar izsnieg
tos saistības rakstos m inētiem  daudzum iem  un noteikum iem . 
Nododamam pienam  jā b ū t svaigam, tīram , a r  tauku  sa
tu ru  3,6%.

To p iena daļu, kas paliek  pāri pēc obligātās p iena p ie
gādes izpildīšanas valstij un pēc saim niecības va jadzību  ap 
m ierināšanas, jācenšas labāk  izvērtēt.
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P iena izvērtēšanas veidi v a r bū t dažādi, bet kufš no tiem 
visienesīgākais, a tk a rā ja s  no v ie tējiem  saim nieciskiem  ap 
stākļiem , satiksm es ceļiem, pienotavu, k re jo tavu , p ilsētu  un 
stac iju  tuvum a, p iena  un tā  p roduk tu  tirgus cenām, to p ā r
došanas iespējam ībām  un tirgus stāvokļa. Visi šie apstāk ļi 
atsevišķās vietās un dažādos laikos var b ū t ļoti dažādi, un  
tam dēļ nav  a r ī iespējam s šeit noteik t, kāds p iena izlietoša
nas veids k a tra i saim niecībai būs izdevīgākais un  ienesī
gākais.

Jāņem  v ērā  a r ī tas, k a  daļa  p iena obligāti jānodod  kop- 
apstrādāšanai.

G alvenie piena izlietošanas veidi m ūsu apstākļos, k ā  no 
iepriekš m inētajiem  skaitļiem  redzams, ir  šādi: p iena no
došana svaigā veidā pienotavām , k re jo tavām  un sierota- 
vām  un tā  p ārstrādāšana  m ājās dažādos piena produktos.

PIENA NODOŠANA SVAIGA VEIDA
Šis p iena izlietošanas veids iespējam s: 1) p ilsētu  un citu  

b iezāk  apdzīvotu  vietu tuvum ā, k u r iedzīvo tā ji p ē rk  svaigu 
pienu tiešam  patēriņam , a rī tādu  staciju  un p iestātņu  tu 
vumā, no kurienes ā tri un ērti sasniedzam as lielākas p ilsē
tas; 2) tādu  iestāžu — pienotavu, k re jo tav u  un sierotavu — 
iuvum ā kas pieņem  pienu koppārstrādāšanai dažādos p ro 
duktos.

P iena nodošanai svaigā A^eidā ir  vairākas priekšrocības. 
T āda nodošana p rasa  m azāk pūlu, m azāk d arb a  spēka un 
la ika  pa tēriņa  nekā p iena pārstrādāšana. Te nav  v a jad z ī
gas speciālas zināšanas p iena p roduk tu  izgatavošanā, kā 
a rī a tk rīt citas rūpes p a r  p roduk tu  reālizēšanu. N oteiktos 
term iņos ienāk nauda k ā  sam aksa p a r nodoto pienu, kas pa
d a ra  piensaim niecību p a r saim niecības pastāv īgu  un drošu 
ienākum a avotu, a r  kuļ'u saim niecība v a r no te ik ti rēķ i
nāties.

Piens pēc sava ķ īm iskā sastāva un īpašībām , k ā  ja u  
iepriekšējās nodaļās paskaidro ts, ir  tāds produkts, ko nevar 
un  ned rīk st ilgāku la iku  uzglabāt. To nevar a r ī tā lu  tran s
portēt, jo  tas ā tri bo jā jas. A rī lielā ūdens sa tu ra  dēļ to ne
atm aksājas tā lāk  sūtīt. Tādēļ saim niecībai būs daudz izde
vīgāk, j a  p iena nodošanas v ieta būs tuvāk, jo  tādā  gad ījum ā 
p iena transports izm aksā lē tāk , v a jag  m azāk transport- 
kannu, tās a rī ilgāk kalpo, daudz m azāk riska  tādēļ, k a  a t
k r ī t  bažas p a r piena saskābšanu vai bojāšanos pārvadāša
nas laikā.
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Saim niecībām , kas p ienu nodod svaigā veidā un nesa
ņem  a tpakaļ nekādas p iena  pārstrādāšanas atliekas (vāj-

Eienu, paniņas, sūkalas), ir  jā rēķ in ās  a rī a r  dažām  neērtī-  
ām, kas gan nav sevišķi svarīgas. G alvenās neērtības b ū tu :

1) a r  nodoto p ienu  saim niecība zaudē zinām u m inerālv ielu  
■daudzumu, kas a tka l jāp ap ild in a ; 2) saim niecībai pašai nav  
izdevīgi te ļus audzēt, bet jā p ē rk  ja u  pieaugušas teles vai 
p iena  govis; 3) jā p ē rk  saim niecības iedzīvo tā ju  uztu ram  
sviests, biezpiens u. c. p rodukti.

Nododot p ienu  svaigā veidā, izcila vērīb a  jāp ieg riež  tā  
tīra i iegūšanai, stip ra i dzesēšanai, ātrai, saudzīgai un k ā r 
tīgai piegādei, lai pienotavas saņem tu pienu vienm ēr tīru , 
svaigu un  no te ik tā  laikā. K atra  pienotava, pienu p ie
ņemot, parasti pārb au d a  ne vien p iena tauku  saturu, bet a rī 
īpašības: garžu, sm aržu, tīr īb u , svaigum u un pat sīkbū tņu  
sa tu ru . P a r saskābušu vai citād i bo jā tu  pienu ražotājiem  
jā n e s  atb ild ība, un, naudu  izm aksājot, nolaidīgiem  piena 
ražo tā jiem  p a ras ti ta isa  prāvus atvilkum us.

Tagad p iena  saņēm ēji arv ien  sting rāk  sāk kontro lēt 
svaiga p iena īpašības, to saņemot. P arasti pienotavās ir 
ievesta p iena sam aksa ne v ien pēc tauku  satura, bet arī pēc 
tā  labum a šķiras, ņem ot v ērā  p iena garšu  un smaržu, tīrību , 
svaigum u un iz tu rību .

Šo ievēro jo t, p iena pārdevē jiem  jāp ieg riež  nopietnākā 
v ē rīb a  tam, la i p ienu ļoti tīr īg i izslauktu , pare iz i dzesētu, 
uzg labātu  aukstum ā un  pēc iespējas ā t r ā k  nogādātu pie
ņem šanas vietām , ku ras var lie tderīg i izm antot vienīgi labu, 
norm ālu  un svaigu pienu, kas neuzrād a  nekādas kaites vai 
bo jāšanās pazīm es.

P iena labum s un iz tu rīb a  sevišķi svarīga  ir  tad, ja  to 
sū ta  uz pilsētām  — patērēšanai svaigā veidā, jo  visās lie lā
kās pilsētās p iena apgrozība pado ta  stingriem  noteikum iem  
un  p iena īpašības p ā rb au d a  a r ī san itāro  iestāžu speciāli 
kon tro lieri. Bez tam  paie t a r ī ilgāks laiks, kam ēr piens no 
slaucenes nonāk  p a tē rē tā ju  rokās. Saim niecībām , kas p ie
dalās p ilsētu  apgādē ar svaigu pienu, jāg ād ā  p a r labu  lop
b arīb u , labām  zālainām  ganībām  un  ku ltivētām  pļavām , a rī 
p a r labām  un tīrām  kūtīm , k u r iespējam s govis slauk t tīros 
apstākļos. Pastāv īg i jā rū p ē ja s  a r ī p a r lopu veselību.

G ovju  atnešanās jā iek ā rto  tā, la i p iena izslaukum i zie
mas periodā nebū tu  m azāki k ā  vasarā, jo  ziemas la ikā  piena 
cenas ir augstākas. P iens tū liņ  pēc izslaukšanas jā filtrē , 
stip ri jādzesē un  jāuzg lab ā  iespējam i zemās tem perātūrās
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(5—6° C) līdz nosūtīšanai uz stac iju  vai p iena pieņem šanas 
punktu .

Ja  p ienu sam aksā pēc tau k u  procenta, tad  pēdēja is  b ie
žāk jā p ā rb au d a  uz v ietas saim niecībā, m azākais divas re i
zes m ēnesī, ko var izd arīt lopkopības pārrau g s vai a r ī pats 
saim niecības v ad ītā js  k a tru  dienu ar bezcentrifugas m etodi 
savā lopu k ū tī vai c itu r, la i norēķinoties n evarē tu  celties 
pārp ra tum i. N elielas starp ības (līdz 0,25%) tau k u  sa tu rā  var 
rasties dažādu gad īju m a iemeslu dēj.

Ja  m aksu p a r p ienu  ap rēķ in a  pēc litriem  vai k ilog ra
m iem un v ērā  neņem  tau k u  saturu , ta d  ražo tā jiem  nav 
iem esla censties pēc augsta  tau k u  sa tu ra  pienā, tādēļ k a  
v iena kg liesa p iena ražošana p rasa  m azāk b arīb as  resp- 
iznāk lē tāk  nekā kg  tau k a  piena ražošana.



P I E N A  R Ū P N I E C Ī B A

P iena rūpn iecības galvenais uzdevum s — v islie tderīgākā 
veidā  izvērtē t saim niecībās ražoto un piena pieņem šanas 
v ie tām  piegādāto  pienu. Lai atv ieglotu  saim niecībām  piena 
piegādi, p iena pieņem šanas v ie tu  tīk lam  jā b ū t pietiekam i

Ēlašam . P iena pieņem šanas iestādes novietojam as pie la- 
iem satiksm es ceļiem, lai tās ē rtāk  bū tu  sasniedzamas 

p iena vedējiem . P ar p iena pieņem šanas iestādēm  skaitā
m as: pienotavas, k re jo tavas  un  sierotavas, kupās no rit arī 
p iena pārstrādāšanas darbi, un p iena savāktuves resp. p iena 
pieņem šanas punkti, kupos no rit tikai p iena pieņem šana no 
vedējiem , bet savākto pienu cen tra  p ienotavas aizgādā tā lāk  
saviem  tran sp o rta  līdzekļiem . Jo v a irāk  pienotavas pašas 
rū pējas  p a r piena piegādes atvieglošanu p iena ražotājiem , 
jo  m azāk tām jābaidās no p iena trūkum a. Sierotavas, kre- 
jo tav as  un p iena pieņem šanas punk ti novietoti tikai lauku  
rajonos. T urp retim  pienotavas novietotas kā lau k u  rajonos, 
tā  a r ī visās pilsētās. L auku pienotavas p iegādāto  p ienu gan
d r īz  visu p ā rs trād ā  p iena produktos, lielāko daļu  sviestā, 
daļu  a r ī sieros u. c. produktos.

P ilsētu  pienotavas vispirm s lielāko daļu  savāk tā un pie
gādātā p iena apstrādā  un sagatavo pilsētu  iedzīvo tā ju  ap
gādei a r svaigu, veselīgu p ienu  un tikai p ā ri palikum us p ā r
s trād ā  dažādos p iena produktos. Ņemot vērā sam ērā nelielo 
iedzīvo tā ju  skaitu  m ūsu pilsētās, lielāko daļu  ražotā piena 
nākas p ārs trād ā t lauku  pienotavās un sierotavās dažādos 
p iena produktos.

Piena pārstrādāšanas veidi var bū t ļoti dažādi. G alve
nais p iena pārstrādāšanas uzdevum s — p ārv ērs t p ienu tādos 
produktos, kas bū tu  koncen trētāk i, a r  m azāku ūdens satu ru  
un  iz tu rīgāk i, labāk  piem ēroti ilgākai uzglabāšanai un tā lā
kam  tranportam .

II DAĻA
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Ņemot v ērā  to, k a  p iena sastāvs ir  visai kom plicēts un  
tu r atrodas dažādas sausnas sastāvdaļas, a r ī p iena p ā rs trā 
dāšana var bū t visai dažāda, pie kam  reizē var izm antot k ā  
vienu, tā  a r ī va irākas vai pa t visas p iena sausnas sastāv
daļas, a tb rīv o jo t tās p iln īg i vai p a  daļai no p ārē jām  vielām , 
sevišķi no liekā  ūdens, tā tad  iegūstot tās iespējam i kon
cen trē tā  veidā. P ā rē jā s  neizm antotās vielas pa liek  kopā 
a r  ūdeni k ā  pārstrādāšanas sānproduk ti jeb  atliekas. To
m ēr šīs atliekas a r ī va r tā lāk  p ā rs trād ā t un  dažādi izvērtēt.

KĀDUS PRODUKTUS VAR NO PIENA IEGŪT

P ārs trād ā jo t pienu, visbiežāk iegūst šādus p roduktus:
1) K r ē j u m u  — saldu vai skābētu ; a tliekas — v ā j-  

piens.
2) S v i e s t u  — no sa lda  vai skābēta  k rē ju m a; a tlie 

kas — vājp iens un paniņas jeb  ķērnespiens.
3) S i e r u s  — no salda vai skāba piena; atliekas — sū

kalas.
4) P i e n a  k o n d e n s ā t u s  — kondensēto p ienu  un 

piena pu lveri; a r tiem  izvērtē visu p iena sausnu.
5) B i e z p i e n u  — no vājpiena, ēdamo un technisko; 

atliekas — sūkalas.
6) K a z e ī n u  — skābes vai chim ozīna, techniskieni 

m ērķiem  un barības p reparātiem ; atliekas — sūkalas.
7) A l b u m ī n u  — no skābām  sūkalām .
8) P i e n a  c a k u r u  — no saldām  sūkalām .
9) P i e n s k ā b i  — no skābām  sūkalām .

10) D ažādus s k ā b p i e n a  d z ē r i e n u s  — rūgušpienu, 
jogurtu , k e fīru , kum isu, acidofīlo pienu, m adsunu u. c.

Te atzīm ētos p roduk tus var vēl dažādi pārveido t un 
iegūt jaunus p iena ražojum us kā, piem., k a u s ē t u  
s v i e s t u ,  k a u s ē t o s  s i e r u s ,  s a l d ē j u m u ,  m āk
slīgo ragu  resp. p i e n a  a k m e n i  un v i l n u  no kazeīna, 
s ū k a l u  s i e r u  un s ū k a l u  s v i e s t u  no sūkalām , lak- 
tokaram eli no p iena  cu k u ra  un daudz citu  p roduk tu  ar da
žādiem nosaukum iem .

Cik dažādi var bū t p iena pārstrādāšanas veidi, īpaši sa
k a rā  ar a tlieku  izvērtēšanu, rād a  šāds schēm atisks zīm ē
jum s:
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Kāds p iena pārstrādāšanas veids k a trā  v ietā un la ikā  būs 
izdevīgākais un piem ērotākais, to noteic daudz un dažādi 
k ā  saim nieciskas, tā techniskas dabas apstākļi.

L iela nozīm e ir a r ī pārs trād ā jam ā p iena daudzu
mam un labum am , pienotavas iekārtas teclm iskai p iln ībai, 
p iena p roduktu  tirgus stāvoklim  un par visām lietām  piena 
pārstrādāšanas darbu  v a d ītā ja  speciālām  zināšanām  un 
p rak tisk iem  piedzīvojum iem .

Labi pagatavoti un iz tu rīg i p iena p rodukti v ienm ēr un 
visur tiek  labi sam aksāti. Tādiem  produktiem  tirgus v ien
m ēr nodrošināts.

Sviests un  siers uzskatām i p a r galveniem  p iena p ro d u k 
tiem, kam  ir a r ī  galvenā loma starp tau tiskos p iena p ro d u k ta  
tirgos. Tiem seko p iena kondensāti un  kazeīns. P ārē jiem  
p iena produktiem  ir šau rāka v ie tē ja  nozīme.

Lielākos piena daudzum us gandrīz  visās zemēs p ārstrādā  
sviestā. Izņēmuma stāvoklī vienīgi vecās sierniecības zemes 
kā, piem., Šveice, H olande un  Itā lijā , k u r  sieros p ā rs trād ā  
v a irāk  p iena k ā  sviestā.

L atv ijā  p iena pārstrādāšana  ag rāk  b ija  izveidojusies p ā 
rā k  vienpusīgi, jo  vislielākos p iena daudzum us (ap 95—97%
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no p ā rs trād ā jam ā  piena) p ā rs trād ā ja  sviestā, k u rp re tim  
sieru  un citu  p iena p roduk tu  ražošana b ija  nostād īta  vāji. 
No 1937. gadā pienotavās saņem tā p iena iz lieto ti: 94,60% 
sviesta ražošanai, 0,57% sierošanai un 4,83% citām  v a ja 
dzībām.

V i e n p u s ī g a  p i e n a  i z m a n t o š a n a  nav sevišķi 
izdevīga un droša. T urp retim  vispusīga p iena  izm antošana 
un tā  pārstrād āšan a  vairākos produktos ir  izdev īgāka un 
drošāka, tādēļ k a  ražotiem  produktiem  ir  p lašāki tirg i, lie
lākas p a tē rē tā ju  aprindas, kas tādā k ā r tā  p asarga  p iena rū p 
n iecību  no zaudējum iem .

Ļoti n e i z d e v ī g a  i r  a r ī  p i e n a  p ā r s t r ā d ā 
š a n a  m a z u m ā  no nelie la  govju  skaita, k ā  atsevišķās 
lauku  saim niecībās, k u r  trū k s t p iem ērotu  pārstrādāšanas ap 
stākļu, trū k s t a r ī vajadzīgo  zināšanu. M azumā ražotie p ro 
duk ti var noderēt galvenā k ā rtā  v ie tējiem  tirgiem , k u r  p a
rasti apgrozās zem ākas kvalitā tes un  lē tāk i p iena p rodukti.

N elielas saim niecības izdevīgi p ienu var p ā rs trād ā t tikai 
sevišķos apstākļos. Piem., pilsētu, k ū rv ie tu  u. c. biezi apdzī
votu vietu tuvum ā var bū t izdevīgi gatavot m īkstos franču, 
tāpa t k rē ju m a  un biezpiena sieriņus, k efīru , jogu rtu , skā
bētu un puiu k rējum u, kā  a rī citus p iena ražojum us, kū ļiem  
var bū t šaurs, bet noteik ts v ie tē ja is  tirgus.

D ažas no centriem  attālākas lopkopības saim niecības a t
rod par izdevīgu savu ganām pulku p ienu m ājās p ā rs trād ā t 
v ie tējiem  tirgiem  noderīgos nelielos cietos un puscietos sie
ros. S ieru ražošanā v ie tējiem  tirg iem  atsevišķas saim niecī
bas, kā  rāda citu zem ju piem ēri, v a r gūt labus panākum us.

T urp retim  ražošana lie lajiem  tirg iem  var bū t i z d e 
v ī g a  t i k a i  v a i r u m ā ,  tādēļ k a  šie tirg i p rasa  lielu  
daudzum u augstākā labum a, vienādus pēc sastāva un īp a šī
bām , k ā  a rī iz tu rīgus p iena produktus, kādus spēj izstrādāt 
vienīgi l i e l a s  un  techniskā ziņā labi iekārto tas piena 
fabrikas jeb  p i e n o t a v a s  (skat. 130. att.), k u rās  p iena 
pārstrādāšanas darbus v ada  speciāli apm ācīti lie tp ra tē ji — 
pienotavu v ad ītā ji, sviestnieki un  siernieki. Šādās lielās 
p iena fabrikās ir iespējam s nodoto pienu un  k rē ju m u  p ien ā
cīgi izšķirot pēc labum a un īpašībām  un tad  tos vispusīgi 
izvērtēt, lie to jo t jaunākos p iena pārstrādāšanas technis- 
kos paņēm ienus un  ražo jo t p roduktus saskaņā a r  stan 
dartu  prasībām . Labus un lieliem  tirg iem  piem ērotus p iena 
p roduktus v a r vienm ēr pārdo t v ieg lāk  un  par augstāku  
cenu, jo  tiem  ir  plašākas p a tē rē tā ju  aprindas.
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Pienu p ārs trād ā t vairum ā izdevīgāk ne v ien  tādēļ, k a  tad  
iegūst augstāka  labum a un iz tu rīgākus produktus, bet tādā 
gad ījum ā sasniedzam s a rī l i e l ā k s  p r o d u k t u  i z n ā 
k u m s  no ka triem  100 kg pārs trādā tā  piena, un bez tam  s a 
m a z i n ā s  p ā r s t r ā d ā š a n a s  i z d e v u m i ,  rēķ inot uz 
ka triem  100 kg pārstrādā tā  piena. Visas atzīm ētās p riekšro 
cības v ērā  ņemot, jā n āk  pie slēdziena, k a  piena ražotājiem

130. att. Tvaika pienotava.

nav izdevīgi nodarboties pašiem  a r  piena pārstrādāšanu  m a
zuma, bet tiem daudz izdevīgāk un labāk  nodot ražoto p ienu 
lielās, techniski labi iekārto tās p iena fabrikās — pienotavās.

Lielas, labi iekārto tas t v a i k a  (skat. 131. att.) vai e l e k 
t r ī b a s  spēka (skat. 132. att.) p ienotavas spēj p ārs trād ā t 
neaprobežotus p iena daudzum us dažādos, plašiem  tirg iem  
piem ērotos p iena produktus, sasniedzot p iena izvērtēšanā 
vislielāko p iln ību  un vispusību.

Tādēļ a r ī tagad visās zemēs ir  vēro jam a tendence kon
cen trē t p iena pārstrādāšanu  pēc iespējas lielākās pienota-

18 — P ie n s  u n  p i e n a  r ū p n .  9 7 3



vās, ku fas tad  cenšas ie rīko t pēc visām jau n la ik u  teclīnis- 
kām  prasībām . T āda tendence novērojam a a r ī mūsu zemē, 
neraugoties uz to, k a  dažādi nelabvēlīg i apstākļi (sliktie 
lauku  satiksm es ceļi, sam ērā mazais slaucamo govju  skaits 
uz 1 ha lauksaim niecībā izm antojam ās zemes p latības, zemie 
izslaukum i u. c.) kavē dažās vietās piena pārstrādāšanu  no
organizēt lielās, m oderni ierīkotās tvaika pienotavās.

13i. att. Piena parstradašanas mašīnas tvaika pienotava.

Tādēļ mums vēl ir diezgan daudz mazu pienotavu, k u fu  
techniskā iek ā rta  neatb ilst tagadējām  prasībām . Tās a r ī 
nevar p ienu tik  labi un vispusīgi izm antot kā  lielās pieno
tavas. T āpat daudz vēl ir tādu saim niecību, kas ražoto pienu 
p ārstrādā  pašas savās m ājās, izgatavojot lielāko tiesu ze
mas kvalitātes „m ājas“ sviestu.

G atavot dažādus p iena kondensātus, piem ēram , sabiezi
nāto jeb  kondensēto pienu, tāpat s a u s o  p i e n u  jeb  piena

Fiulveri, kausētos sierus un citus, atm aksājas tikai vairum a, 
ietojot ražošanā vism odernākās m ašīnas un ierīces.
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132. att. Piena pārstrādāšanas mašīnas elektrizēta pienotavā. Atkrīt transmisijas un siksnas.



PIENA PIEŅEMŠANA PIENOTAVAS 
PIENA PIEGĀDE

Pilsētu  pienotavām  lielāko daļu  p iena piegādā pa dzelz
ceļu, un  tās to saņem  stacijās. N av jāaizm irst, k a  siltā la ikā  
piens pārvadā jam s tikai aukstos vagonos, kas labi izolēti 
p re t ā rē jā  gaisa tem perātū ru  un kufos novietotas tvertnes 
a r  zemas tem perātū ras uzturēšanai nepieciešam o ledu. Šā
dos vagonos kopā a r p ienu n ed rīk s t novietot preces (piem. 
zivis, ādas, jē lu  gaļu u. c.) a r  s tip ru  smaku, ko piens viegli 
pievelk, saista un bo jā jas. P ienu  stacijās pieņem ot, jā ra u 
gās, la i transportkannu  plombes būtu  kārtībā . P iena tem- 
p e rā tū ra  aukstos vagonos pie saņemšanas gala stac ijā  ne
d rīk s t bū t augstāka par 10—12° C. A ukstā ziemas la ikā  
piens pārvadājam s vienīgi tādos vagonos, ku^os tas p asa r
gāts no sasalšanas.

A u t o m o b i ļ u  n o z ī m e  p iena transpo rtā  m ūsu zemē 
vēl sam ērā maza. N av šaubu, k a  ja u  tuvākā  nākotnē šo 
piena piegādes veidu, sevišķi pilsētu pienotavām , vajadzēs 
stip ri paplašināt. P iegādāt p ienu parastās transportkannās 
ar autom obiļiem  no p iena pieņem šanas punktiem  nav racio
nāli, jo  kannām  mazs tilpum s, tās ie k ra u jo t un izk ra u jo t 
ā tri sabojā, piens kannās lie lā  m ērā padots siltum a un au k 
stum a ietekm ei, kas ievērojam i var paslik tinā t p iena īp ašī
bas tran sp o rta  laikā.

T ransportkannu  v ietā izdevīgāk  lieto t īpašas dubult- 
sienu no a lum in ija  izgatavotas vai nerūsējoša tē rau d a  m u
cas vai cisternas, apm ēram  100—125 1 tilpum a (skat. 133. att.).

Lielu piena daudzum u pārvadāšanai v islabāk noder lie
las speciālas a u t o c i s t e r n a s ,  izgatavotas no nerūsējoša 
tērauda. To ārpuse nok lā ta  a r labu izolācijas k ārtu , kas 
nosegta ar skārdu  un nokrāsota. C isternas virspusē atrodas 
lierm etiski noslēdzam a lūka, bet apakšā krāns p iena iz lai
šanai (skat. 134. att.).

Ar saspiestu gaisu, iedarb ino t sūkni, v a r  p ienu ā tri un 
ērti aizdzīt no cisternas uz p ilnp iena tvertnēm . Šādas cister
nas viegli tīrām as.

A utocisternu tilpum s pēc vajadzības v a r bū t dažāds, no 
2000 līdz 5000 1.

Lauku pienotavam , k re jo tavam  un  sierotavam , tapa t 
p iena savāktuvēm  resp. p iena pieņem šanas punktiem  (skat. 
135. att.) pienu parasti pieved ar zirgiem. Lai p iena kannas 
būtu  v ieglāk izcelt no ratiem  un iedabūt pienotavā, piena
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134. att. Autocisterna piena parvadašanai.

pieņem šanas telpas d u rv ju  p riekšā  ie rīko  paaugstinājum u — 
r a m p u  jeb  p la tform u parasto  laucin ieku  ra tu  augstum ā 
(skat. 135. a tt ), pie kuya p ieb rauc p iena vedēji, izceļ kannas 
un ienes piena pieņem šanas telpā. Šai te lpai labāk  ie rīk o t 
divas d u rv is : p a  vienām  p ilnp iena kannas nes p ienotavā, b e t 
p a  o trām  nāk  ā rā  a r  tukša jām  vai a r  atliekām  (vājpienu, p a 
niņām , sūkalām ) pild ītām  kannām . T āda iek ārta  sevišķi ne
pieciešam a lielās pienotavās, k u r daudz p iena  vedēju , la i



tā novērstu drūzm ēšanos un lieku  la ika tērēšanu (skat. p ie
notavu plānus grāmatas beigās).

A rī p iena p i e ņ e m š a n a s  t e l p ā  grīda ir paaugsti
nāta vienā līm en ī ar ārējo paaugstinājum u. Uz š ī paaugsti
nājum a atrodas p ilnpiena s v a r i ,  p i l n p i e n a  t v e r t n e  
un citi p iena pieņem šanas piederum i, tāpat arī p ilienu  uz
tvērēji, kannu skalotāji un tvaicētāji, vājpiena, paniņu un 
sūkalu t v e r t n e s  tanīs pienotavās, kur šīs atliekas dod 
atpakaļ p iena vedējiem .

135. att. Piena pieņemšanas punkts.

PIENA PARBAUDE UN ŠĶIROŠANA

Pienu pieņem ot, rūpīgi jāpārbauda kannu tīr ība  un la 
bums, piena īpašības (garša, smarža, tīrība  u. c.), jānoņem  
paraugi analizei, tad piens pareizi jānosvej’, svars jāp ierak
sta un piens jā iz le j  tvertnē caur alum inija kāstuvi vai 
filtru.

No saim niecībām  pievestā piena īpašības pie pieņem ša
nas katrreiz rūpīgi un vispusīgi jāpārbauda un atkarībā no

Sārbaudes rezultātiem  piens jāšķ iro pēc noderības dažā- 
iem izlietošanas veidiem .

Noteikum i pienotavām  paredz, ka pienotavas „nevar p ie
ņem t netīru, saskābušu un sliktu  pienu vai arī piegādātu  
netīros, sarūsējušos traukos“. Tāpat noteikum i par piena
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un k rē ju m a  pieņem šanu un šķirošanu pienotavās, k re jo ta - 
vās un  sierotavās paredz, ka  n ed rīk s t pieņem t pienu no sli
mām govīm, pirm pienu, vecpienu, ieskābušu un vilto tu  
pienu, ilgi m ājās g labātu  vai citādi bo jā tu  pienu (skat. 
turpm āk).

P iena iegūšanas, apkopšanas un  uzglabāšanas apstāk ļi 
saim niecībās ir  visai dažādi, bet visum ā vēl stip ri neapm ie
rinoši, tādēļ a r ī nepieciešam a pastāv īga un stingra piena 
kontrole, la i izsargātos no slikta, b o jā ta  p iena pieņem šanas 
un zaudējum iem .

P iena īpašības ļoti stip ri ietekm ē izgatavoto p iena pro
duk tu  īpašības, tādēļ no b o jā ta  un m azvērtīga p iena nav 
iespējam s izgatavot labus un  iz tu rīgus p iena produktus pat 
a r  v islabākām  m ašīnām . Jo v ispusīgāk  p ienu p ārbauda  un 
jo  rū p īg āk  to šķiro, jo  drošāki un labāk i būs darba pa
nākum i.

Sevišķa v ērīb a  pie pārbaudes jāp ieg riež  to saim niecību 
pienam , kas p ienu pieved ik  pārdienas. R ūpīgāka pārbaude 
nepieciešam a a rī rudeņos, kad  govis laiž ciet, un  pavasa
ros — govju  atnešanās laikā.

P ienu  pieņem ot, vispirm s jāp ieg riež  v ē rīb a  piena trans- 
po rtk an n u  stāvoklim  un jāpārliecinās, vai tās nav netīras, 
ierūsējušas, pie kam  n e tīru  un nolieto tu  kannu  īpašnieki 
jā b rīd in a  un jāsoda, nepieņem ot pienu. K annu kontrole 
jā iev ed  arv ien  stingrāk. S iltā la ikā  jā p ā rb au d a  a rī piena 
tem perātū ra , kas ned rīk st pārsn ieg t 12° C. Ziemā atkal 
s ting ri jā raugās, vai piens nav sasalis.

Izcila vērīb a  jāp ieg riež  p iena garžas un sm aržas p ā r
baudei, pie kam  jānogaržo  k a tra  p iena porcija . D ažādas b a 
rības, m etallu  un citas piegaržas, tāp a t slik tu  sm aku pienā 
n ev ar konstatēt ne a r kādu  analizi, bet v ien īg i organolep- 
tisk i — a r garžu  un ožu. Labi iep rak tizē jies  p iena šķ iro tā js  
v a r  no te ik t pat nelielas piegaržas un  sm akas kļūdas. P iena 
sm aka jāp ā rb au d a  tū liņ  pie kannas vāka atvēršanas. Ja, 
p ienu nogaržojot, jū tam a k au t v ā ji skāba smaka, tū liņ  j ā 
p ā rb au d a  p iena skābum grads a r  sārmu, 68% -īgu sp irtu  vai 
titrēšanu . Ja  p ienā jū tam a m etalla vai eļļaina piegarža, j ā 
noteic p ienā dzelzs saturs.

Pienācīga vērīb a  jāp ieg riež  a rī p iena tīr īb a s  note ikša
na i; šim nolūkam  nepieciešam i nelieli f iltr i a r  vates p lāk 
snītēm , kas a iz tu r tos p ienā esošos netīrum us, k u ji vēl nav 
paspējuši izšķīst p iena  uzglabāšanas un tran sp o rta  laikā.

Pavasaros, govju galvenā atnešanās la ikā, b iežāk der 
p ā rb au d īt pienu a r 0,1 n sārm u, 68%-īgu sp irtu  vai titrēšanu ,
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lai uzzinātu, vai pienam  nav piejaukts pirm piens, kam stipri 
augsts skābumgrads. Dažos gadījum os noder arī katalāzes  
un leikocītu  noteikšana, kas dod norādījum us, vai piens nav  
cēlies no tesm eņslim ām  govīm  (sk. piena analizi). G rūtības 
te rodas tādēļ, ka slim u govju piens atšķaidās ar veselo  un 
tad vairs neuzrāda pietiekam i raksturīgas pārmaiņas. Va
sarā jāraugās, vai pienam  nav p iejaukti kādi konservētāji 
līd zek ļi un tas nav vārīts. Tāpat jāraugās uz to, vai piens 
nav viltots.

Lai gan labākais līdzek lis piena viltojum u apkarošanai 
ir piena samaksa pēc tauku procenta resp. sviesta k ilogra
miem, jo  pie visāda veida viltojum iem  pam azinās tauku  
proeents pienā, tomēr šis līdzek lis sasniedz m ērķi tikai tad, 
ja  piena paraugus tauku satura noteikšanai noņem katru 
dienu. Ja piena paraugus tauku analizei neņem  katru dienu, 
tad piena viltošana var notikt netraucēti.

Paraugs tauku procenta noteikšanai jāņem  tad, kad viss 
vienas saim niecības piens saliets kopā svaru kausā un ar 
m aisāmo rūpīgi izm aisīts. Piens svaru kausā jām aisa ne ar 
m etalla maisāmo, bet gan ar koka maisāmo, jo  m etalla mai
sām ais ātri noberž alvojum u un arī bojā alum iniju. Koka 
maisāmais sastāv no kātā piestiprināta krusta, un to paga
tavo no liepas vai bērza koka. Izm aisīto pienu iesm eļ lie 
lākā ar garāku kātu alum inija smeļamā karotē, no kuras ar 
pipeti noņem vajadzīgo  em1 skaitu un ielaiž num urētā pa
raugu pudelītē.

Ņemot atsevišķu saim niecību piena paraugus analizei, pie  
reizes der sastādīt arī visa katru dienu pieņemtā piena v i
dējo paraugu tauku procentu noteikšanai dienas koppienā, 
kas vajadzīgs darba gaitas kontrolei, sviesta iznākumu ap ie
šanai un salīdzināšanai. Šāda vidējā dienas parauga sastādī
šanai svariem  blakus noliek tīru un sausu toverīti, kurā at
lej no katra vedēja  pieņem tā piena proporcionālu da|u, 
piem., 1 em3 no kaira kg piena. Pēc visa piena pieņem šanas 
toverītī atlieto pienu rūpīgi izm aisa un analizei vajadzīgo  
daudzumu ielej īpašā paraugu pudelītē.

Ja daļu pieņemtā pilnpiena izlieto citiem  m ērķiem, piem., 
sierošanai. tad koppiena paraugs jāņem  pie separēšanas vai 
nu ar īpašu (piem., Šm elceizena) sifonu, kura vienu galu 
ievieto separātora bļodiņā, bet otru toverītī, vai arī piena  
pievedcaurules apakšā izurbj mazu caurumiņu un pielodē  
nelielu  krāniņu, uz tā uzmauc tievu gum ijas caurulīti, pa. 
kuru piens tievā strūkliņā var tecēt toverītī. Tad iegūst 
visa caur separātoru izlaistā p iena v i d ē j o  paraugu.
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N osakot koppienā tau k u  procentu  k a tru  dienu, v a r ap
lēst teorētisko  sviesta iznākum u no pieņem tā un p ā rs trād ā tā

Eiena un  to o trā  d ienā salīdzināt a r faktisko sviesta iznā- 
umu. Ja  abos iznākum os vēro jam a lie lāka  starp ība, j ā 

m eklē iemesli, kas izsauc tau k u  zudum us. K ontrolēt sviesta 
iznākum us k a tru  d ienu ir  daudz labāk  nekā tik a i reizi 
m ēnesī.

K ad p iena īpašības p ārbaud ītas  un noņem ti a r ī paraug i 
analizei, piens nosvērts un svars atzīm ēts, no svaru  kausa 
to  cau r labu a lu m in ija  kāstuv i vai filtru  laiž p ilnpiena 
tvertnē. Ja  p ienotavā gatavo sviestu un sierus, vēlam s uz
s tād īt divas p iena tvertnes.

P iena šķ irošana jā iz d a ra  pēc pārbaudē  iegūtiem  rezu l
tā tiem  un  a tk a rīb ā  no p iena izlietošanas veida. M azāk sting
ras prasības mēdz uzstād īt pienam , kas dom āts p ā rs trād ā 
šanai sviestā. S tingrākas prasības ja u  uzstāda sieru  pienam , 
bet v isstingrāk  jā šķ iro  un jā v ē rtē  piens, kas domāts tiešam  
patēriņam  svaigā veidā vai sabiezināšanai un  žāvēšanai.

Pieņem ot p ienu k re jo tavās  un sviestu ražo tā jās  p ieno ta
vās, v islie lākā v ē rīb a  jāp ieg riež  p iena  n o r m ā l a i  g a r -  
ž a i  u n  s m a r ž a i .  P iena garžai jā b ū t p iln īg i svaigai un 
tīra i, bez jebkādām  piegaržām , jo  tādas p ā rie t a r ī k rē ju m ā  
un  sviestā, k u r  parasti vēl pastip rinās un rad a  ļoti nevēla
mas sviesta kļūdas.

T āpat pienam  n ed rīk s t b ū t s lik ta  sm aka. P ienam  jāb u t 
a rī p ietiekam i s v a i g a m ,  t ā s k ā b u m g r a d s  nevar būt 
augstāks p a r 20° T. A r 68% -īgu sp irtu  tas n ed rīk s t dot pat 
sīkas pārsliņas, la i to varē tu  pienācīgi uzkarsēt līdz separē- 
šanas tem peratū rai un lai iegūto k rē ju m u  v arē tu  labi pa
sterizēt augstās tem perātū rās. P ienā a r  augstāku  skābum- 
gradu  k arsē jo t sāk parād īties  sīkas kaze īna pārsliņas, kas 
apg rū tina  separēšanu, a izķepinot separato ra  spoli. Tāda 
p iena k rē ju m u  pasterizē jo t pie 90° C, vēl va irāk  izpārslo k a 
zeīns, un tā  pārsliņas kopā a r album īna un g lobulīna p ā r
slām pieķep un piedeg karstām  pasterizāto ra  sienām vai p la 
tēm, tāp a t tās stip ri m azina tem perātū rās ietekm i uz k a itī
gām sīkbūtnēm , to sporām  un enzīmiem. Pārsliņas aizķe- 
p ina a rī caurules, vēlāk  no sviesta grū ti izskalojam as, b o jā  
sviesta izskatu un m azina tā  iz turību . Tāpēc ieskābis piens 
sviestniecībai ir  bīstam s un vēl jo  vairāk  tādēļ, ka  ieskābis 
piens a rī s tip rāk  šķ īd ina  m etallus — dzelzi, vapu.

R e d u k t ā z e s  pārbaudei sviestam dom ātā p iena nav 
sevišķas nozīmes, jo  v isā trāk  m etilenzilum u atk rāso  pien
skābes b ak tērijas, kas pie k rē ju m a  augstas pasterizācijas
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nobeidzas bez atlikum a. Šo b a k tē riju  zināms daudzum s 
pienā pat vēlam s, jo , darino t reducētā jas  vielas, tās brem zē 
p ienā iekļuvušo m etallu  ka ta lītisko  līd zd arb īb u  p iena tauku  
oksidēšanā (sk. m etallu  ietekm e uz pienu). T ikai šīm  b ak tē 
rijām  n ed rīk s t ļau t pacelt p iena skābum gradu v irs p ielaiža
mās norm as. T u rp re tim  sviestniecībai k a itīg u  s īkbū tņu  re 
ducēšanas spējas ir  sam ērā mazas. Sviestniecībai v islabāk  
noder tāds piens, no k u fa  iegūtais k rē jum s ļau jas  lab i un 
t īr i  pasterizēties augstās tem perātūrās, p a r  ko reduktāzes 
pārbaude no rād īju m u  nedod. Bez tam  pienā a tšķ īduši me- 
talli, k ā  dzelzs un  vafš, pag arin a  atkrāsošanās laiku.

Sieriem  dom ātā p ienā sevišķi rūp īg i jā p ā rb au d a  b a k tē 
r i ju  floras sastāvs un īpatnības, tā p a t p iena attiec ības p re t 
s ie ra  raugu, k ā  tas s īkāk  paskaidro ts nodaļā p a r  sieru  iz 
gatavošanu un p iena izlasi sieriem. V ispār sieriem  noder 
tika i labākais un svaigākais piens, kas jāp ieņem  atsevišķā 
tvertnē  vai no nosvērtām  kannām  jā le j  tieši s ie ra  vannā. 
T auku  sa tu ra  norm ēšanai sieru  p ienā resp. sieru  p iena a t
šķaid īšanai noder v ien īg i vājp iens no pirm ās šķ iras svies
tam  dom ātā piena, bet nekādā gad ījum ā no II vai III šķiras 
piena.

Piens, kas domāts patērēšanai svaigā veidā, šķirojam s 
vēl rūpīgāk. Šim nolūkam  izlasām s pats tīrākais, svaigā
kais un labākais piens bez garžas un smaržas kļūdām , ar 
mazu baktēriju  skaitu (pēc reduktāzes pārbaudes). Tādam  
pienam  jābūt arī izturīgam  un veselīgam , iegūtam  no v e 
selām  govīm . Ap tādu pienu drīkst rīkoties tikai veseli c il
vēki, ku^u veselības stāvokli vairākas reizes gadā pārbauda  
ārsts.

Lai uzlabotu  un stab ilizētu  sviesta un citu p iena p ro 
duk tu  k v a litā ti un  iz turību , visās pienotavās, p iena savāk- 
tuvēs, k re jo tav ās  un sierotavās piegādātais piens saskaņā 
a r  noteikum iem  pirm s pieņem šanas k a tru  d ienu jā p ā r 
bauda, nosakot tā  garžu  un smaržu, izskatu un konsistenci, 
tem perātū ru  un skābum a pakāp i a r  sārm a šķīdum u (2 cm" 
0,1 n N aO H  stik la  stobriņos a r  dažiem  pilieniem  fenolfta- 
le īna  — skat. 202. lpp.). Ne re tāk  kā 3 reizes m ēnesī resp. 
vienu reizi dekadā jā p ā rb au d a  p iena tīr īb a , bet reduktāze 
jānoteic  ne re tāk  k ā  vienu reizi mēnesī.

Pēc pārbaudes rezu ltātiem  piens iedalām s šķ irās pēc šā
dām pazīm ēm :

I šķ irā  ieskaitām s tīrs, svaigs piens, kam  laba garža un 
smarža, norm āla konsistence, skābum grads nepārsniedz 20° T 
un kas piegādāts tīrā s  transportkannās.
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II šķ irā  ieskaitām s piens, kam  vieglas p iegaržas vai uz 
f iltra  m anām as ne tīrum u  daļiņas, vai tas p iegādāts nep ie
tiekam i tīrās  kannās. A rī II šķ iras pienam  skābum a p a
kāpe n ed rīk s t pārsn ieg t 20° T.

Sierotavās ieteicam s izd arīt a r ī rūgšanas, Tecināšanas 
u. c. p iena pārbaudes.

Pavisam  n a v  p i e ņ e m a m s  p i e n s :
a) no slimām govīm ;
b) ne ag rāk  par 7 dienām  pēc govs atnešanās, bet siero

tavās ne agrāk  p a r 14 dienām ;
c) no cietejošām  govīm, 10 dienas pirm s aizlaišanas;
d) piens, kas saiet, izdaro t vārīšanas pārbaud i (uzkar

sējot) vai sajaucot ar 68% -īgu spirtu , un kam  skābum- 
grads pārsniedz 20° T ;

e) uzrāda  stip ras p iegaržas vai slik tu  sm aku;
f) kas uzglabāts vai piegādāts stipri n e tīrās  vai iekšpusē 

sarūsējušās kannās;
g) k u fā  iekļuvušas svešas vielas, p riekšm eti vai kas ir 

viltots;
h) kas glabāts m ājās ilgāk par 48 stundām , bet sierota

vās ilgāk  par 24 stundām .

PIENA SVĒRŠANA

Pienotavas, k re jo tavas  un sierotavas pienu saņem  no vai
rākām  saim niecībām . K atras saim niecības piens jā sv er a t
sevišķi. N elielās pienotavās un  k re jo tavās, ku r piena ve
d ē ju  nav daudz, pienu parasti sver uz decim ālsvariem . K au
nas novieto tieši uz svaru p latform as un nosver. Tad izlej 
pienu tvertnē  un nosver tukšās kannas. P iena svaru p ie
raksta  pieņem šanas listē un v edēja  grām atiņā. P iena svēr
šana uz decim ālsvariem  tom ēr aizņem  diezgan daudz laika. 
Svaru m echanisms s tip ri rūsē, tas bieži un rūp īg i jā tīra .

L ielākās pienotavās un k re jo tavās  uzstāda speciālus 
p iena netto  svarus, ar ku riem  svēršanu var izd arīt daudz 
ā trāk . Ir  vairāku  sistēm u un dažāda lielum a svari.

P iena ieliešanai svariem  ir prāvāks no nerūsējoša  tē
rauda, a lu m in ija  vai a lvo ta  vara  pagatavots svaru  kauss, 
k u rā  var saliet un nosvērt 100 līdz 500 kg piena. Kausa 
p riekšā  parasti novietots koka pastatnis, uz k u ra  a tb a ls ti 
kannas, p ienu izlejot. Svaru kausa dibenā ir pap rāvs ven
tilis, k u ru  paceļot, piens no svaru kausa ā tri iz tek  pilnp iena 
tvertnē. I r  dabū jam i divās daļās p ā rd a līti kausi ar diviem 
ventiļiem  (skat. 136. att.); tad  parocīgi v a r  nosvērt a r ī  d i
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vās daļās sašķ iro ta  pienu, piem ēram , sviestam un sieram» 
vai labāku  un slik tāku  pienu, ko var a r ī iz laist atsevišķās 
tvertnēs. Svaru  kausi jau  norēgulēti tā, k a  dabūtais svars 
tū liņ  rāda p iena tīro  jeb  neto svaru.

136. utt. I’ienu svari ar pārbīdāmiem atsvariem.

Lietošanā lielāko tiesu ir d ivē jāda tipa svari. P irm ā 
tipa svaros piena netto  svaru  rāda  uz svaru k ārtīm  p ā rb ī
dāmi atsvari (skat. 136. att.). L ielākais atsvars rāda  kg, m a
zākais g. Te līdzsvara panākšana prasa zinām u la iku  un 
biežāk iespējam as kļūdas, tādēļ tagad šādus svarus va irs  
maz lieto.

O tra  tipa  svariem  ir  apaļa  skāla a r iedaļām , uz ku fas  
kustas svaru rād ītā js  — bulta  (skat. 137. a tt.) ; te  a tliek  ti
kai nolasīt skaitli, p re t k u fu  apstājies rā d ītā ja  gals, un piena 
netto  svars zināms bez jebkādas līdzsvarošanas. Te piena 
svēršana norit ļoti ā tri un  vienkārši, un  a rī kļūdas nev ar
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notik t. Šāda tip a  autom atiski svari nepieciešam i lielām  pie
notavām , ku rām  daudz p iena vedēju .

P iena svari v ienm ēr tu ram i tīr i  un  labā k ā rtīb ā . Pēc 
d a rb a  svaru  kauss rū p īg i jā izm azgā un jānoslauka  sauss, 
a r ī  svaru  m echanism s a r  m īkstu  lupa tu  jānoslauka  sauss 
un jā ieziež a r  labu  eļļu, lai nerūsē. Labiem autom ātiskiem  
p iena svariem  viss mechanisms slēgts, un m itrum s tam  nevar 
p iek ļūst (skat. 137. un 138. att.). Laiku pa  laikam  svari j ā 
pārbauda.

137. att. Automatiski „Astra“ piena 138. att. Automatiski „Silke- 
svari. borg“ piena svari.

N osvērto p ienu izlaiž p iena tvertnē. Lai līdz a r  pienu 
tve rtnē  n evarē tu  iek ļū t kād i ru p ji netīrum i vai sveši p riek š
m eti, v irs p iena tvertnes novieto labu  a lum in ija  vai n e rū sē 
jo ša  tē rau d a  kāstuvi, cau r k u ru  laiž nosvērto pienu.

P ilnp iena tvertnes n ed rīk s t bū t ierūsējušas, jo  rūsa  s tip ri 
b o jā  p iena īpašības. V islabākās p ilnpiena tvertnes ir  no 
nerūsējoša  tē rau d a  vai a lum in ija  (skat. 139. att.). T ikai a lu 
m in ija  tvertnes n ed rīk st novietot tieši uz cem enta klona, 
b e t zem tām  jā b ū t izolācijas (piem., bitum ena) k ā r ta i; la 
b āk  tās novietot uz balto  podiņu pak lā ja .

T vertnes a r  ieapaļiem  stūriem  vieglāk  tīrām as. Pēc 
d a rb u  beigšanas tve rtne  rūp īg i jā t ī r a  un jā iz s lau k a  sausa.
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Pēc p iena izliešanas no kannām  pēdējās tom ēr paliek  
vēl neliels p iena daudzum s, no 0,2 līdz 0,5%. Ja piens k an 
nās ilgāk tu rē ts  un pirm s izliešanas kannu  satu rs nav labi 
izmaisīts, tad  p ie kannas sienām  bieži novērojam s pa daļai 
ja u  labi p iekaltis  k rē ju m a  aplis. Auksts piens un k rējum s 
vispār s tip rāk  p ie līp  kannu  sienām, tādēļ tādos gadījum os 
var rasties p rāv āk i tau k u  zudumi. Lai izdabūtu  no k an 
nām  piena un  k rē ju m a  atliekas, dažas pienotavas uzstāda 
īpašus kannu  no tecinātā jus resp. p i l i e n u  u z t v ē r ē 
j u s  (skat. 140. att.), uz ku ļiein  kannas apgāž. P iena a tlie 
kas nopil un sa tek  pa alvota skārda novadu zem sta tīva

139. att. Aluminija piena tvertne.

p a lik tā  traukā . K annu no tecinātā ji mēdz bū t gareni vai 
apaļi. To veids jā izvēlas a tk a rīb ā  no te lpu  iekārtas. A rī 
to lielum s ir  dažāds, sākot no 6 līdz 60 p iena kannām . Pēc 
kannu  iztecināšanas tās jā izskalo  a r rem denu ūdeni un 
jā izp laucē a r k ars tu  tvaiku. Ja vedēji kannās ņem  atpakaļ 
pienotavu un sierotavu atliekas, tad  kannu notecināšana, 
p laucēšana un skalošana a tk rīt.

ATLIEKU IZDOŠANA PIENA VEDĒJIEM
Uz paaugstinājum a, k u r notiek  p iena pieņem šana un 

svēršana, parasti novietotas a rī vājp iena, pan iņu  un sūkalu  
tvertnes, ja  šīs a tliekas atdod piena vedējiem . A tliekas 
tvertnēs parasti ievada attiecīg i sūkņi. T vertnes novieto uz 
paaugstām  pastatnēm  tā, lai varē tu  p ie rīko t īpašas svarus 
atlieku  izsvēršanai (skat. 141. att.) un la i zem svaru  iz
lietnes varē tu  novietot p iena kannas. P iena pārstrādāšanas 
atliekas pirm s izdošanas jāpasterizē  līdz 85° C, lai a r  ne
pasterizētām  atliekām  neizplatītos lip īgās lopu slim ības, 
ja  pasterizē k rē jum u , tad  paniņas nav  jāpasterizē . Ja  a t
lieku  pasterizēšana pienotavā aiz techniskiem  iemesliem
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nav iespējam a, tad  saim niecībās tās k a trā  ziņā pirm s izēdi- 
nāšanas jāu zv āra , la i nobeigtu varbū tē jos slim ību dīgļus. 
Lopu sērgu gadījum os atliekas pienotavām  obligāti jā p aste 
rizē pie 90° C.

D ān ijā  visas pienotavas obligāti pasterizē vajp ienu , pie 
kam liela  daļa  pienotavu pasterizēto  un atdzesēto vājp ienu  
ieraudzē a r  pienskābes b a k tē r iju  tīrk u ltū rām  resp. k rē ju m a 
ieraugu vai skābām  paniņām  un piena vedējiem  atdod to 
nākam ā dienā skābētā veidā, jo  skābs vājp iens ir  veselī
gāks un iz tu rīgāks par pasterizē tu  un neskābētu, kas ā tri 
bo jā jas.

140. att. Piena pilienu uztvērējs. 141. att. Svari vajpiena
izdošanai.

P iena pieņem šanas telpas daudzās pienotavās un krejo-  
tavās, kur lie ls piena ved ēju  skaits, ir pār šaurām, tādēļ 
nereti piena v ed ēji tās pārpilda tādā mērā, ka grūti pat kus
tēties. Tas stipri apgrūtina p iena pieņem šanu un vērtē
šanu. P iena ved ēji ar drēbēm  un apaviem  ienes pieņem ša
nas telpā netīrum us, putekļus, baktērijas un pelējum u spo
ras, kas izplatās telpas gaisā un iek ļūst arī piena tvertnē. 
Kannas, pārvietojot pa cem enta grīdu, rada nepanesam u 
troksni, grīdā ātri izsit bedres, kufās sakrājas netīrum i un 
izplata sliktu  smaku.

Šādus trūkum us var m azināt, šau rai pieņem šanas te lpa i 
Ie rīko jo t īpašu pie tiekam i p lašu  p riekšte lpu , ku^ā v a r no
vietoties p iena vedēji a r  savām  kannām . K annu padoša
nai līdz p iena svariem  uz cem enta grīdas jānov ieto  la ipa
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no cieta  koka latām . T āda la ipa  pasargās no bo jā jum iem  
cem enta klonu un pašas kannas, novērsīs a r ī lieku troksni. 
O tra  la ipa  jān o liek  no atlieku  tvertnēm  līdz durvīm , pa ku- 
j-ām nes ā rā  atliekas. Tad a r ī izpaliks nevēlam ā ļaužu 
drūzm ēšanās piena pieņem šanas telpā. Lai novērstu pu
tekļu , s īkbū tņu  un svešu sm aku iekļūšanu telpās, k u r p iena 
p ā rs trād ā  (separē, pasterizē utt.), p iena pieņem šanas te lpa 
ja a td a la  no darbn īcas a r stik la  sienu. Pēc piena pieņem 
šanas šī te lpa  lab i jāvēdina.

PILNPIENA RŪPNIECĪBA

P ilnp iena rūpniecībai p lašāka nozīm e ir lielās pilsētās 
un rūpniecības centros. Tās uzdevum s — sagatavot svaiga 
p ilnp ienu  iedzīvo tā ju  tiešam  patēriņam . P iegādātais piens 
p ilsētu  pienotavās jāap strād ā  un jāsagatavo  iedzīvotāju  
vajadzībām  tā, lai tas: 1) būtu tīrs, svaigs, nekaitīgs vese
lībai un 2) a r savu sastāvu un īpašībām  pilnā m ērā atbilstu  
prasībām , kādas uzstāda pilnpienam  standarts  un saistošie 
noteikum i. U zstādīto m ērķu sasniegšanā par galveniein 
technoloģiskiem  procesiem uzskatām i šādi: 1) p iena t ī 
rīšana; 2) piena pasterizācija ; 3) piena dzesēšana; 4) piena 
p ild īšana pudelēs; 5) p iena uzglabāšana un piegāde patē
rētā jiem . D ažkārt daļu piena mēdz apstrādāt a r ī šādiem  
paņēm ieniem : 6) s terilizācija ; 7) hom ogenizācija; 8) apsta
rošana; 9) nokrejošana vai 10) saskābēšana ar speciālām  
ku ltū rām . T ikai to p ilnpiena daļu, kas paliek  pāri pēc iedzī
vo tā ju  apgādes, pilsētu pienotavas p ārstrādā  dažādos, pa  lie
lākai daļai ā tri patērējam os produktos.

A. PILNPIENA APSTRĀDĀŠANA 

Piena tīr īšan a
P iena tīr īšan as  uzdevum s — iespējam i p iln īg i a tb rīvo t 

pienu no m echanisko netīrum u daļiņām . Ja  šādas netīrum u 
daļiņas paliek  pienā, tās bo jā  p iena izskatu, sm aržu un 
garžu, it sevišķi, j a  tās tu rpm ākā apstrādāšanas gaitā iz
šķīst (piem., pie pasterizācijas) kars tā  pienā. N etīrum u da
ļiņas a r ī sarga b ak tē rija s  un pam azina pasterizācijas efektu. 
T āpat tās var traucēt p iena apstrādāšanas m ašīnu, piem., 
hom ogenizātoru un separāto ru  darb ību .
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Pilsētu  pienotavās, k u r  jā t ī r a  lie li p iena daudzum i, va
ja d z īg i tīr īšan as  aparā ti a r  lie lu  darba  jau d u . P a r tādiem  
aparā tiem  v a r noderēt lieli f iltr i un tīrīšanas centrifūgas.

P iena filtru s  p a ras ti pagatavo  no četrstūrain iem  vai apa
ļiem m etalla  rām jiem  un sietiem , v irs kuriem  p ārv ilk ti p u 
ķaina flaneļa drānas maisi (skat. 14t att.). F iltriem  parasti

142. att. 142a. att. Piena filtrs.
Divsekciju piena filtrs.

divas vai vairākas sekcijas: kam ēr vienu sekciju  nodarbina, 
tikm ēr o trā  sekcijā pārm aina a r netīrum iem  pieķepušās 
drānas. D rānu  pūkaino pusi liek  p re t ieplūstošā piena 
strāvu. C au r filtriem  pienu spiež ar ūdeni. Labāk un vieg
lāk  filtrē jas  s i l t s  piens, kādēļ to parasti iepriekš sasilda 
līdz 32—35° C.

P iena tīr īšan as  centrifūgas tom ēr darbo jas daudz labak  
p a r  filtriem . M ilzīgais centrbēdzes spēks, kas rodas spolē 
p ie lie lā  apgriezienu skaita  (līdz 7000 reizes m inūtē), iz
spiež no p iena visas netīrum u daļiņas, šūniņu atliekas, le i
kocītus, receklīšus, tāpa t lielu  daļu  b ak tē riju , un cieši p ie
spiež tās spoles sienām, k u r tās saķep un sab līvējas p a r gu
m ija i līdzīgu  ne tīru m u  k ārtu , kas pēc d arb a  jā izn īc ina , jo  
sa tu r ļoti daudz b a k tē riju  (līdz 1.121.000.000 b ak tē riju  1 g).

19 — Piens un piena rāpn. 289



Ja  p ienu  t ī r a  a tk lātos separatoros, tas s tip ri saputojas. 
Tādēļ p ilsē tu  pienotavām  k ā  p iena  tīrīšan a i, tā  a r ī  tā  se- 
parēšanai v is labāk  uzstād īt h e r m e t i s k i  s l ē g t o s  s e 
p a r a t o r u s  (skat. 143. att.), cau r kubiem  pienu dzen ar 
sūkni un kas p ienu  n e s a p ū t o .  P iens v irzās cau r sepa
ra to ru  p iln īg i slēgtā telpā, bez gaisa p ieejas. Separators

lab i t ī r a  a r ī a u k s t u  p i e n u .
Separato rā iz tīrīto  p ienu pa 

cauru li ievada p lākšņu  pasteri- 
zātorā, k u r  to  uzkaisē  līdz  vē la
mai pasterizācijas tem perātūrai 
un  pēc tam  atdzesē.

P iena pasterizēšana
P iena pasterizācijas uzde

vums — vispirm s nobeigt pienā 
v i s u s  s l i m ī b u  d ī g ļ u s ,  lai 
piens nevarē tu  apd raudē t patē
rē tā ju  veselību. Reizē a r  slim ī
bu dīgļiem  nobeidzas a r ī citas 
sīkbūtnes, un lielāko tiesu tās, 
kas n erad a  sporas. Sakarā a r  to 
tiek  pastip rināta  p iena iz turība.

Tom ēr p ilnpiena pasterizāci- 
j a  techniski jā izd a ra  tādā veidīt, 
la i iespējam i saudzētu dabīgā 
p iena labās bioķīm iskās īpašī- 

143. att. Slēgtais sepa- bas, la i neciestu v itam īnu  un 
rators piena tīrīšanai. cj ļu  fizioloģiski nozīm īgu vielu

saturs pienā.
K ādu la iku  p a r p iem ērotāko p ilnp iena pasterizācijas m e

todi u z sk a tīja  i l g p a s t e r i z ā c i j u ,  k ad  p ienu  uzkarsē 
līdz 63° C un tā d ā  tem perā tū rā  tu r  30 m inūtes speciālos ilg- 
paste rizāc ijas  aparātos — vannās v a i lab i izolētās un  ap 
sildāmās tvertnēs — tankos. P iena ilgpasterizācijas aparā tu  
sak ārta  p a rā d īta  144. att. A — piena pieņem šanas tv ertne ; 
B — separātors p iena tīr īšan a i; C — siltum a apm ain ītā js; 
D  — ūdens k a rsē tā js ; E — k ars ta  ūdens sūknis; F  — piena 
sūknis; G — ilgpasterizācijas aparāts; H — dzesētājs: 
J — pasterizētā  p iena  tv e rtn e ; K— pudeļu  p ild ītā js .

P ilnpienu  mēdz a r ī stassanizēt īpašos aparātos — stassa- 
nizātoros, k u r  to īsu b rīd i (1,5 sek.) karsē  pie 73—75° C
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(skat. 145. att.). T ada karsēšana gandrīz  nem aina p iena 
biskās bioķīm iskās īpašības.

144. att. Piena ilgpasterizacijas aparatu sakārta.

145. att. Stassanizātors 2000 l/st.



Praksē tom ēr noskaidro jušās vairākas p iena  i 1 g p a  s - 
t e r i z ā c i j a s  i e k ā r t a s  n e ē r t ī b a s ,  kādēļ tagad  to 
no ja u n a  re ti k u r  vairs uzstāda. Šīs metodes lie lāk ie  t rū 
kum i ir  šādi: 1) ap a rā tū ra i sam ērā m aza p iena cau r
laides spēja, bet tā  aizņem  daudz te lpas; 2) pasterizācijas 
process n o rit gausi un p rasa  lieku la ika  pa tē riņ u ; 3) pa liek

146. a t t .  P l ā k š ņ u  p a s t e r i z a t o r s ,  a t v ē r t s  t ī r ī š a n a i .

dzīvi tād i nevēlam i enzīm i k ā  lipāze, oleīnāze, proteāze 
u. c.. kūpi darbo jas tā lāk  pasterizētā  p ienā un izsauc tā  ā tru  
bojāšanos; 4) ilgi tu ro t kars tu  p ienu vannās, k u r  to jau c  
m aisītā ji, piens padots gaisa skābek ļa iedarb ībai, kas vei
cina p iena tau k u  oksidāciju , sam azina v itam īnu  daudzum u 
un bieži paslik tina  p iena garžu. A rī stassanizāioriem  ir 
m aza p iena caurlaides spēja.

Tādēļ pēdējos gados pilsētu pienotavas visbiežāk uzstāda 
k o m b i n ē t o s  p l ā k š ņ u  p a s t e r i z ā t o r u s  — siltum a 
apm ain ītā ju s (skat. 146. att), k u p em  ir  lielas, līdz 24.000 I 
stundā, p iena caurlaides spējas. Te slēgtā te lpā bez gaisa 
p ieejas pienu p lānā k ā rtiņ ā  uz īsu b rīd i sakarsē līdz 88— 
90° C. K arstais piens citā ap arā ta  sekcijā  plūst p retstrāvas 
virzienā aukstam  pienam, pēdējo  tas uzkarsē, bet pats a t
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dzesējas un tād ē jād i ie taupa  siltum u. T ālāk  pasterizēto  
pienu citā ap a rā ta  sekcijā  dzesē ar aukstu  ūdeni un bei
dzot a r  auksto šķ idrum u no saldējam ās m ašīnas — re fri
žeratora. P lākšņu  pasterizāto ru  paras ti pievieno herm etisk i

147. att. Piena tīrīšanas un pasterizešanas telpa.

slēgtam  separatoram , k u ļš  p ienu tīra . A p ara tū ra  aizņem 
(skat. 147. att) m az telpas. P asterizācijas efekts labāks kā  
ilgpasterizācijas aparātos. A rī pasterizētā  p iena iz tu rīb a  
lielāka. Labi nopasterizēt šinīs aparātos var tik a i tī ru  un 
s v a i g u  pienu, bet ieskābušu nem az n ed rīk s t la ist paste- 
rizātorā, jo  tāds dod pārslas, kas piedeg un aizķepina šau
rās p iena  e jas starp  plāksnēm .

P iena  ilgpasterizēšana pudelēs. T īru , svaigu p ienu ie
p ilda  pudelēs, herm etiski noslēdz un ievieto vannā (skat. 
148. att.) a r  karstu  65—70° C ūdeni, kuyā pudeles tu r  30 min. 
Pēc tam  atdzesē, pakāpen isk i ielaižot vannā aukstu  ūdeni. 
Pudeles a r  nopasterizēio  p ienu var tepa t a r ī uzglabāt, tu 
ro t tās vannā ledus aukstā  ūdenī. Šis pasterizācijas veids ir 
lēts un vienkāršs, piem ērots nelielām  pienotavām .
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P iena sterilizācija
Sterilizācijas uzdevum s — p iln īg i a tb rīv o t p ienu k ā  no 

sīkbū tņu  veģetātīvām  šūnām, tā  a r ī no visām  sporām . Lai 
to panāk tu , piens jā k a rsē  slēgtos traukos zinām u la iku  
tem peratū rās augstāk  p a r 100° C. Jo augstākās tem p era tū 
rās p ienu karsē, jo  lielākas pārm aiņas no tiek  tā  sastāvda
ļās un a rī sam azinās p iena b arīb as  vērtība . Labu ste rili
zētu p ienu  tum šā v ie tā  v a r  ilgi uzglabāt bez īpašību  pa
slik tināšanās un bez kādām  tā lākām  pārm aiņām . P arasti 
p ienu  sterilizē pudelēs, kas noslēgtas ar speciāli p ie lāgo
tām  kapselēm , kā, piem., Korona, Ideal u. c. S terilizēt var 
tik a i ļoti t ī ru  un p iln īg i svaigu pienu. To iepilda pudelēs, 
uzliek  un  piespiež kapseles, pudeles ievieto no cinkotām  
stiepulēm  izgatavotos kurv jos, novieto sterilizātorā. Tad 
steriliza to ru  noslēdz un  karsē 40 min. pie 105° C vai 30 min. 
pie 110° C, vai 20 min. p ie  115° C,

S terilizātori v a r bū t ļoti dažādi pēc uzbūves un  lielum a 
(skat. 149. att.). T iem  ir  biezas sienas, la i iz tu rē tu  tva ika  
spiedienu. Sienu ārpuse labi izolēta, la i tau p ītu  siltum u. 
Pie s terilizācijas p a ras ti r īk o ja s  šādi: pēc p iena pudeļu  
ievietošanas ap arā tu  herm etisk i noslēdz, atgriež augšējo  
krānu, la i gaiss varē tu  izplūst no aparā ta , un apakšējo  
krānu, lai varē tu  notecēt kondensācijas ūdens, pēc kam  apa-

148. att. Piena ilgpasterizēšaua pudeles.
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rā tā  lēnām  laiž tvaiku. Saskaloties a r  pudeļu  aukstām  
sienām , tvaiks sākum ā kondensējas. K ad tem perā tū ra  ap a
rā tā  paceļas līdz 100® C, m azliet piegriež krānus, cau r ku- 
ļiem  izplūst tvaiks, raudam s sev līdzi a r ī aparā tā  bijušo  
gaisu. K ad tva ika  izplūšana pastiprinās, k rānus aizgriež 
pavisam , pēc kam  spiediens ap arā tā  palielinās. Tvaika ieplū-
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149. att. Piena sterilizators.
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šanu ap a rā tā  noregulē tā, lai visā s terilizācijas la ikā  no
tu rē tu  vēlam o tem pera tū ru  un spiedienu. S terilizācijas bei
gās tv a ik a  ievad īšanu  ap a rā tā  pārtrauc , bet lēnām  sāk 
tva iku  la ist ārā, kam ēr tem pera tū ra  pam azinās līdz 95° C. 
T ad atgriež k rānus pavisam , ap a rā tu  atveļ-, izņem  grozu« 
a r p iena  pudelēm , ievieto tos vannā a r s iltu  ūdeni un, p a 
kāpen isk i la ižo t vannā aukstu  ūdeni, cenšas p ienu  pēc iespē
jas  ā trā k  atdzesēt. P ienam  atdziestot, pudelēs rodas v ak u 
ums, kādēļ kapseles cieši p ievelkas pudeļu  kak liem  u n  h e r
m ētiski noslēdz pudeļu  saturu . L īdzīgā veidā var s t e r i 
l i z ē t  a r ī  k r ē j u m u .  To sterilizē k ā  pudelēs, tā  a ri 
b a ltā  sk ārd a  bundžās. Kā pienu, tā  k rē ju m u  pirm s ste rili
zācijas ieteicam s homogenizēt.

Piena hom ogenizācija
Lielākām  pilsētu pienotavām  nepieciešam s speciāls apa

rāts — hom ogenizātors ta u k u  lodīšu sasm alcināšanai pienā, 
k rē ju m ā u. c. S terilizējo t p ienu  un  k rē ju m u  pudelēs bez 
iepriekšējas hom ogenizācijas, tau k u  lodītes nostādinās, rada 
ciešu ta u k u  kārtu , kas uzkrītoši a tšķ iras no p ā rē jā  šķid
ruma. T urp retim  hom ogenizētā p ienā un k rē ju m ā  tauku  
lodītes ir  tik  sīk i (skat. 9. att.) sasm alcinātas, līdz 0,1—0,5 t>, 
k a  tās vairs nevar no plazm as atdalīties u n  nostādināties, 
kādēļ pienam  un  k rē jum am  ir  v iscaur vienāds h o m o g e n s  
izskats. T āpat hom ogenizātors (skat. 8. att.) vajadzīgs 
saldējum a izgatavošanai, sastādītā izejv ie lu  m aisījum a da
ļiņu  sasm alcināšanai un v ienm ērīgai sa jaukšana i p a r  hom o
genu masu. Sabiezinot p ienu bez cukura, a r ī to iepriekš 
v a ja g  homogenizēt, lai tauk i no plazm as n evarē tu  a td a lī
ties. P irm s darbu  sākum a caur hom ogenizātoru dzen tīru , 
k a rs tu  (75° C) ūdeni, lai sasild ītu  m ašīnas daļas. Pirm s la i
šanas hom ogenizēto rā  piens, k rē jum s u. c. jāu zsild a  līdz 
65° C. Pēc darba  m ašīna jā tīra , laižot cau r to k ars tu  sodas 
šķīdum u un kars tu  (75° C), tī ru  ūdeni.

P iena apstarošana
A pstaro jo t p ienu  u ltrav io letiem  stariem , var tan ī n e 

beigt sīkbūtnes. Bet u ltrav io le tie  stari gaisa k lā tbū tnē  vei
cina piena tau k u  oksidāciju , kādēļ piens pieņem  n ep a tī
kam u garžu. Izspiežot iepriekš no p iena gaisu ar ogļskābes 
gāzi, tau k u  oksidācija nenotiek.

īs ten ībā  p ienu  apstaro , la i pavairo tu  tan ī v itam īna D 
saturu , kas ļoti vēlam s lielās pilsētās, k u r  daudz, bērn u  (pat
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līdz 50%) v itam īna D  trūkum a dēļ slimo ar rachītu . Ir  kon
stru ē ti v a irāk i ap arā ti p iena apstarošanai ļoti p lānās k ā r
tiņās u ltrav io letiem  stariem , piem., Šeidta (skat. 150. att.), 
Šolla, S ilectra u. c. L ietojot a r  rach ītu  slim ojošu bērnu  
ēdināšanai apstaroto pienu, sasniegti labi panākum i.

K arstu  p ienu  pēc pasterizāci- 
150. utt. Piena_ apstarošanas j as vaļ citādas term iskas apstra- 

aparats. dāšanas, va jag  iespējam i ā tri un
dziļi, vismaz līdz 5° C, atdzesēt. 

Tas nepieciešam s tādēļ, la i: 1) p ā rtra u k tu  augstas tempe- 
rā tū ras  nelabvēlīgo ietekm i uz p iena sastāvu un īpašībām  
un 2) lai neļau tu  term ofilām  b ak tē rijām  un sporām, kas 
pārcietušas karsēšanu, atdzīvoties un tā lāk  vairoties.

Vispirms karsto  p ienu  dzesina ar aukstu  ūdeni, lie to jo t 
lielus cilindriskos vai plakanos dzesētājus. P l a k a n i e  
d z e s ē t ā j i ,  sevišķi a r  divām sekcijām  (skat. 151. att.), ir 
noderīgāk i lielām  pienotavām , jo  tiem  ir lie lāka  jauda. 
D zesētā ju  virsm ai jā b ū t labi alvotai. Pēc darba  tā  tū 
liņ  rūp īg i jā t īra  un pirm s darba  jādezinficē ar k a rs tu  
ūdeni.

A tklātie dzesētāji jānovieto  tā, lai pienu nevarē tu  ap 

297



spīdēt saules stari un lai labi varē tu  aizvadīt izgarojum us, 
kas rodas, p ienu dzesējot. Protam s, telpas gaisam, k u r

novietots dzesētājs, jā b ū t t ī 
ram, la i p ienā no ja u n a  n e 
iek ļū tu  sīkbūtnes.

A tklāto dzesētāju  vietā 
var lietot slēgtus cau ru ļu  dze
sētājus, ko izgatavo dažādos 
veidojum os a r dažādām  piena 
caurlaides spējām . Slēgto cau
ru ļu  dzesētājos nevar notikt 
pasterizē tā  p iena ja u n a  in fek
cija  a r  sīkbūtnēm  no gaisa, 
k ā  a r ī samazinās p iena zu
dum i no izgarošanas. Toties 
slēgtos dzesētājos piens n e 
dabū izvēdināties un dzesētā
ju  cau ru ļu  tīr īšan a  prasa 
daudz la ika  un  lieka darba.

Lielus piena daudzum us ar 
aukstu  ūdeni vien parasti n e 
var pietiekam i zemu, līdz 
4—5°C, atdzesēt. Bez tam, ja  
vajadzīgs p ienu uzglabāt, 
aukstum s nepieciešam s a ri 
p iena baseinu un te lpu  gaisa 
dzesināšanai. Tāpat aukstum s 
nepieciešam s k rē ju m a dzesē
šanai, saldējum a ražošanai u. 
c. vajadzībām . Tādēļ visām 
lielākām  pilsētu  pienotavām  
nepieciešam as aukstum u ražo
tā jas — s a l d ē j a m ā s  m a 
š ī n a s ,  kupas tagad konstru 
ētas ļoti dažādos veidojum os 
un ar dažādu jaudu . P ieno ta
vās v isvairāk  nodarb ina sal
dējam ās m ašīnas, kas par 
aukstum a ražo tā ju  lieto o g ļ 
s k ā b i ,  jo  tai nav nekādas 
smakas.

Saldējam ās m ašīnas galvenās daļas ir  šādas: 1) kom pre
sors, 2) kondensātors, 3) rēgu lē tā js  vārstu lis un 4) refriže- 
rātors. Šo ap arā tu  sak ārta  redzam a 152. att.
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K om presors (2) ir spēcīgs sūknis (skat. 153. att.) biezām 
sienām , kas iesūc gāzveidīgu aukstum a ražo tā ju  (ogļskābi, 
am onjaku, m etilchloridu vai citu) a r  zemu spiedienu, tad 
a r  lie lu  (līdz 60 atm.) spiedienu to saspiež un  pa  biezu 
cau ru li dzen uz kondensātoru  (3), k u rā  silto, s tip ri saspiesto 
gāzi dzisina ar aukstu  ūdeni, pie kam  gāze sabiezinās un 
pārvēršas par šķidrum u. T urpm ākā ceļā uz aukstum a p a tē 
rē tā ju  resp. re frižera to ru  je b  iz tva iko tā ju  aukstais šķid
rum s ie t cau r rēg u lē tā ju  vārstu li (7), ku ram  vienā pusē 
augsts spiediens, bet o trā  pusē zems. No lie lā  spiediena at-

153. att. Kompresors griezuma.

brīvotais šķidrum s pie zema spiediena iz tvaikojas un p ā r
vēršas a tka l p a r gāzi, pie kam  tas apkārtne i (gaisam, sāls 
šķīdum am , ūdenim  u. c.) atņem  siltum u resp. rada au k 
stumu. T ādējād i aukstum u ražo tā jas  gāzes c irku lāc ija  
tu rp inās arv ien  no refriže ra to ra  (1) uz kom presoru-kon- 
densā to ru -rēgu lē tā ju  v ārstu li-re friže rā to ru  bez p ā r tra u 
kum a, kam ēr kom presors strādā. K om presoru p aras ti no
vieto b lakus tva ika  m ašīnai, b e t to var nodarb inā t a r ī e lek 
trom otors. R efrižerato ru  novieto aukstā telpā. R efrižera
tors (1) parasti ir  g a rāk a  vrai īsāka če trs tū ra in a  tē rau d a  
tve rtne  (skat 154. att.), k u ļā  ievietotas iz tvaiko tā ja  cau ru 
les. K astē parasti iep ilda a rī 22,4%-īgu vārām ās sāls šķ ī
dum u, k u ļā  ūdens sāk sasalt tem perātū rā  ap  — 21° C-. Ja 
va jadzīgas zem ākas tem peratūras, tad  lieto 30% -īgu k a l
c ija  chlorida šķīdum u, a r k u ru  v a r sasniegt — 55° C tem-
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erātū ru . Ņemot v ērā  to, k a  vārām ās sāls šķīdum s var 
o jā t caurules, tad  k a trām  100 daļām  vārām ās sāls der p ie 

vienot 2 kg kalcinētās sodas. V ārām ās sāls šķ īdum a vietā ar 
labākām  sekmēm re friže rā to rā  par aukstum a izm anto tāju  
un iznēsā tā ju  v a r lieto t speciālus kom binētus šķīdum us, 
piem ēram , re in h a rtīn u  u. c., kūpi nebo jā  caurules.

No refriže rā to rā  
auksto šķidrum u, tā 
saukto soli, a r sūk
n i va r dzīt p a  cau
ru lēm  visur tu r, 
k u r  aukstum s v a ja 
dzīgs. Piem ēram , 
dzesējot p ienu  vai 
k rē jum u , tas jādzen  
caur p lakanā  dze
sē tā ja  apakšējo  sek
ciju . Te aukstais 
šķidrum s, sole, a t
dod aukstum u un 
sasilst, bet, nonācis 
p a  citām  caurulēm  
atpakaļ re friže rā to 
rā, a tkal nedzesē
ja s  un  tādējād i, ne
m itīgi riņķo jo t, dzi
sina visu cau ru ļu  
sistēmu, kam ēr d a r 
bojas saldējam ā m a
šīna. R efrižerā to rā  
uzkrāto  aukstum u 

var izm antot a r ī vēl tad, kad  kom presors ja u  beidzis d a r
boties. Bez tam, ievietojot re frižerā to rā  koniskas m etalla 
tvertn ītes, p ild ītas a r ūdeni, va r iegūt m ākslīgi sasal
dētu  ledu. Ūdeni iepriekš pasterizējo t, v a r iegūt no sīk- 
būtnēm  b rīv u  ledu.

R efrižerāto ru  un caurules, pa kupām  cirku lē  šķidrum s, 
v a jag  lab i izolēt a r biezu izolācijas k ā rtu , la i tau p ītu  a u k 
stumu. T āpat nepieciešam s labi izolēt auksto kam eru  — 
saldētavu  griestus, g rīdu  un sienas. Tādās kam erās logus 
nerīko  nem az, bet durv īm  jā b ū t dubultām  un lab i izolētām.

P a r aukstum a avotu pilsētu pienotavām  dažkārt va r no
derēt „sausais ledus“. To iegūst, sabiezinot un stip ri saspie
žot cietos gabalos ogļskābes gāzi. Tam ir žilbinoši balta
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krāsa  un ļoti zema tem peratū ra, ap — 80° C. Gāze p ak ā
penisk i izgaist p iln īg i bez atlikum a un a r ī bez m itrum a a t
liekām , a tšķ irīb ā  no p a ras tā  ūdens ledus. Sausais ledus ir 
v iegli transportē jam s, iz turīgs, aizņem  maz telpas. To p ā r
dod dažāda lielum a un veida gabalos.

v.

Piena uzglabašana
Pasterizēto  un atdzesēto p ienu  tū liņ  p ilda pudelēs, bet, 

j a  to nākas uzglabāt, tas jāa tdzesē  stip ri zemu, līdz 3—4® C, 
un  jāu zg lab ā  lielās, lab i izolētās a lum īn ija  vai nerūsējoša 
tē rauda tvertnēs vai a r ī tē 
rauda tankos, k u fu  iekšsie- 
nas noklātas ar stik la em al
ju  (skat. 155. att.). Telpā, --T" 
k u rā  noArietotas piena uz
glabāšanas tvertnes vai tan 
ki, jā b ū t ļoti tīram , svai
gam  gaisam un  zemai tem- 
p erā tū ra i. Lai virs piena 
nenosiādinātos tauki, pienu 
periodiski iz jauc speciāli 
a r  e lek trīb u  darbinām i m ai
sītā ji.

Ilgāk par vienu dienu 
pasterizētu  p ienu  tom ēr n e 
var uzglabāt, jo  tan ī sāk 
stip ri vairoties sīkbūtnes, 
kas iekļuvušas no gaisa 
dzesēšanas la ikā. T āpat sāk 
uzdīgt pasterizāciju  p ā r 
cietušās, iz turīgās siena, 
kartu p e ļu  u. c. baciļu  spo
ras. P ienskābes bak tērija s  
pasterizētā  un zem u atdze
sētā p ienā nevar vairoties.
bet vairo jas lielāko tiesu p ro te īn u  noārd ītā jas  resp. pū 
šanas bak tērijas. Piens tāpēc nevar skābt, bet ta jā  
risinās olbaltum vielu noārdīšanas procesi, k u fi va r ap 
d raudēt p a tē rē tā ju  veselību. No higiēnas viedokļa pa
visam nevēlam a ir  tāda rīcība, ka  pasterizētu  p ienu 
pilsētu pienotavas piegādā transportkannās piena izda
līšanas vietām, k u r  to no kannām  salej lie lākā  toverī 
vai mucā, no kuras tad  smeļ ar litra  m ēru un  tu rp a t uz mu-

155. att. T anks piena uzglabāšanai.
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oas malas le j p a tē rē tā ju  traukos — stik la  pudelēs un b u r
kās, m āla krūzēs vai nelielās kanniņās. Šādos apstākļos 
p jenā iek ļūst m ilzīgs daudzum s visdažādāko sīkbūtņu , s ta rp  
tām  a rī dažādu slim ību dīgļi, kas n e traucēti va r p ienā vai
roties un darboties. Jāņem  v ērā  tas, k a  pasterizēts piens 
ā trā k  un  v ieg lāk  padodas dažādu k a itīg u  b a k tē r iju  ied ar
b īb a i un pūšanas procesiem  nekā dabīgs jē lp iens, tādēļ ka  
p asterizē tā  p ienā nobeigtas pienskābes b ak tē rija s  un izn ī
cinātas dažādas baktēricidas un aizsargvielas. Tāpēc tāds 
vaļē js pasterizēts piens pirm s lietošanas m ājās j ā u z v ā r a .

P a s t e r i z ē t u  p i e n u  t r a n s p o r t k a n n ā s  var 
p iegādāt v ien īg i l i e l i e m  noņēm ējiem , piem., kopgaldu 
vajadzībām , kollek tīvām  virtuvēm  un citām  tam līdzīgām  
iestādēm, k u r to pirm s lietošanas novāra. Sadalīšanai ind i
viduāliem  p a tērē tā jiem  piens jāp ild a  pudelēs.

Pudeļu piena sagatavošana
Laba, t ī r a  stik la  pudele jā a tz īs t p a r vispiem ērotāko iesai

ņo jum a veidu pienam , ku^u sadala p ilsē tu  iedzīvotājiem . 
Piem ēroti aizvākota pudele droši pasarga p ienu no n e tī
rum u un s īkbū tņu  iekļūšanas pienā, novērš viltošanas ie
sp ē ju  un dod p a tērē tā jiem  pārliecību , k a  tie saņem  pilnu 
m ēru, piem., 1 vai 0,5 1 piena. Pudeles Ara r viegli un labi 
iz tīrīt, un to tīrīb as  pakāpi viegli pārbaud īt.

Pudeles jā izgatavo no bezkrāsaina, iz tu rīga  stikla. A p
staro tam  pienam  dažkāt lieto pudeles no b rū n a  stikla. Vi
sām vienāda tilpum a pudelēm  jā b ū t izgatavotām  pēc stan 
d a rta  izm ēriem . Tas sevišķi nepieciešam s, k ad  pudeļu  p iena 
sagatavošanai pielieto  autom atiski darbojošās m ašīnas (skat. 
156. un 157. att.). A r pienu p ild ītās  pudeles labi jānoslēdz, 
la i p ienā nev arē tu  iek ļū t netīrum i un sīkbūtnes, la i daļu 
p iena nevarē tu  izliet vai a r ī pienu v ilto t bez slēdzēja sa
bojāšanas. A grāk  parasti lie to ja  parafīnē tas  papes ripiņas. 
Tās ir  gan lētas, bet nepietiekam i aizsarga pudeles saturu . 
Loti labi šo m ērķ i sasņiedz, ja  pudeles galviņu virs papes 
rip iņas pārsedz a r cclofanu, kā  to reiz p ra k tiz ē ja  Rīgas 
p iena centrāle. D ažas pienotavas virs papes rip iņas pude
les galviņai uzspiež a lum in ija  kapseli a r nelielu  austiņu 
kapseles novilkšanai. K apseli novelkot, tā  sabo jājas, tā tad  
lieto jam a tikai vienu reizi. Ir  apgrozībā p iena pildīšanas 
m ašīnas-autom ati, kas pašas no a lum in ija  lentes izgatavo 
vajadzīgās kapseles un  tās uzspiež pudeļu  galviņām .

Pudeles pirm s p iena iepildīšanas pam atīg i j  ā t ī r a.
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P iena izdalīšanas vietām  jā ie tu r  no saņēm ējiem  nauda pu
deles p ilnā  v ē rtīb ā  un jānoteic , ka  atpakaļ atnestam  pude
lēm jā b ū t labi a r ūdeni izskalotām .

156. att. Mašīna pudeļu  tīrīšansanam.

157. att. Mašīna-automats piena pudeļu pildīšanai.
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N elielās pienotavās pudeles t ī r a  roku sukām , tu rp re tim  
lielās pienotavās roku  darbs p iln īg i izslēgts, un  pudeles 
t ī r a  m ašīnas — autom ati. Vispirms pudeles ievieto n e tī
rum u atm iekšķēšanai īpašā tvertnē. No tās pudeles p ā r
vieto sārm a šķ īdum a tvertnē, k u r  pudeles izberž a r sukām ; 
suku griešanai var p ie rīk o t elektrom otoru. Beidzot pude
les pam atīg i izskalo a r spēcīgu ūdens s trūk lu , tad  a r k ak 
liem  uz le ju  apgāztas tās savieto kastēs un v irza pie pudeļu 
p ild īšanas aparā ta . Ir  dabūjam as a r ī  nelielas pusautom ā
tiskās pudeļu  tīr īšan as  m ašīnas.

Lielās p ienotavās pudeļu  tīrīšan u , skalošanu un p ild ī
šanu a r p ienu  izdara  m ašīnas-autom ati bez cilvēka roku 
pieskares (skat. 157. att.). Tādas m ašīnas stundas la ik ā  var 
sagatavot 8000—10.000 pudeļu  piena. P raksē noskaidro
jies, k a  pudeļu  plīsum s pienotavā v idē ji svārstās ap 1%, 
t. i., pudeles mūžs ir  apm  100 dienas. Piens jā p ild a  pude
lēs tū liņ  pēc pasterizēšanas un  atdzesēšanas. K ā tukšo, tā  
a r ī iep ild īto  pudeļu  ievietošanai un transportam  v a ja d z ī
gas k a s t e s .  P arasti tās izgatavo no koka, p ie kam  visām 
kastēm  jā b ū t v ienāda p latum a un  garum a, lai tās varē tu  
k ra u t v ienu virs otras. K astu augstum s a tkarīg s no pudeļu 
garum a. A rī kastes rūp īg i jā t ī r a ;  šim nolūkam  dabūjam as 
speciālas m ašīnas.

Sagatavoto pudeļu  pienu pēc iespējas ā t r ā k  v a jaga  
p iegādāt p a tērē tā jiem  un izdalīšanas vietām , kas v islabāk 
izdarām s a r  automobiļiem. Ja p ienu  nākas uzglabāt, tad  
kastes ar pudelēm  jānovieto  vēsās kam erās a r  t ī ru  gaisu. 
Ilgāk p a r  v ienu dienu pasterizētu  p ienu n ed rīk st g labāt 
pa t zemās (2—3° C) tem peratūrās.

B. PILNPIENA PĀRSTRĀDĀŠANA

Pilsētu  pienotavām  daļu p iegādātā  p ilnp iena nākas a rī 
pārslrādā t, piem ēram , separēt, lai iegūtu  k rē jum u. Tādā 
gad ījum ā lie tderīg i jā izv ērtē  atlikušais vājpiens. Ja p iln 
p iena nep ie tiek  visu iedzīvo tā ju  v a jad z īb u  apm ierināšanai, 
to pa daļai v a r  aizvieto t svaigs, pasterizēts un lab i atdze
sēts vājpiens, kas labi noder maizes cepšanai, ēdienu ga
tavošanai, saldum u rūpniecībai u n  citām  pārtik as  vielu 
rūpniecības nozarēm.

Pasterizētu  vāj pienu un pāri palikušo pudeļu  pienu var 
saskābāt resp. saraudzēt ar speciālām  pienskābes b a k tē riju  
ku ltū rām  un tād ē jād i iegūt diētiskus skābpiena ēdienus
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uii dzērienus, piem ēram , rūgušpienu, ku ltū rp ienu , jo g u rtu  
u. c. Sevišķi k a rs tā  vasaras la ikā  tam līdzīgiem  dzērieniem  
ir  ļoti lie la  d iē tiska  nozīme. D aļu  rūgušp iena p a ras ti izlieto 
b iezpiena iegūšanai, 110 kupa. p ie jauco t dažādas piedevas, 
izgatavo nelielus b iezpiena sieriņus, ko pa tērē  bez noga- 
tavināšanas.

KRĒJUMA TECH N O LO Ģ IJA  

KRĒJUMA IEGŪŠANA

K rējum u var iegūt d iv ē jād i: 1) p ienu nostādinot un
2) p ienu separējo t, laižot to cau r separātoru . A bi šie k rē 
ju m a  iegūšanas paņēm ieni dibinās uz tau k u  lodīšu un piena 
plazm as īp a tn ē jā  sv ara  dažādību, jo  tau k i ir  v ieg lāki p a r 
p iena  plazm u, kupā tie  em ulsēti: tau k u  īpa tnē ja is  svars pie 
15° C ir  v id ē ji 0,930, bet plazmas? īp a tn ē ja is  svars p ie  15° C 
ir  ap 1,036. Tādēļ tau k u  em ulsija  p iena plazm ā ir  nestabila, 
un taukus nav  g rū ti a tšķ ir t no plazm as k rē ju m a  veidā.

P iena nostādināšana
Šis ir  visvecākais k rē ju m a  iegūšanas veids un līdz se- 

p a rā to ra  izgudrošanai (1878. gadā) a r ī  vienīgais. Ļ au jo t 
pienam  kādu  la iku  traukos m ierīg i stāvēt, v ieglākās tauku  
lodītes paceļas v irs plazm as un nostādinās tu r  k ā  k rē ju m a 
kārta , kupu ta d  v a r nosm elt a r  lēzenu karo ti, bet, j a  trau k u  
d ibenā  ir  caurum s a r aizbāzni, va r iz laist vājp ienu , un k rē 
jum s paliks traukā .

T auki atdalās ā trā k  un p iln īgāk , j a  p iena k ārta , caur 
kupu jā iz ie t tan k u  lodītēm , ir  p lānāka, ko sasniedz, nostā
d inot p ienu seklas traukos 5—10 cm biezā kārtiņā .

V isātrāk  paceļas un nostādinās tau k u  lodīšu  kopiņas, tad  
lielākās tau k u  lodītes, tu rp re tim  visas sīkās tauku  lodītes 
p a liek  uz vietas vājp ienā , j a  v ien  tās nav  pievienojušās lo
d īšu  kopiņām . Tādēļ s lik ti n o k re jo jas  piens a r  sīkām  tau k u  
lodītēm  (piem., vecpiens). Hom ogenizēts piens nem az ne
a td a la  taukus, nenostādinās. S lik tāk  taukus a td a la  a r ī stip ri 
k ra tī ts  un m aisīts piens, kupā iz jau k tas  visas lodīšu  kop i
ņas, tāp a t augsti pasterizēts un v ārīts  piens, kupā a r ī iz
ja u k ta s  lodīšu kopiņas un  atsevišķās tau k u  lodītes vēl ap 
lipušas a lbum īna pārsliņām , kas tās p ad ara  sm agākas un ap
g rū tin a  to pacelšanos.
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A rī p iena  plazm as īpašības, sevišķi tās viskozitāte, lie lā  
m ērā  ietekm ē nokrejošanās ātrum u un  piln ību.

Svaigāks, šķ id rāks piens ar m azāku viskozitāti no k re
jo ta s  ā trā k  un  p iln īgāk. V islabāk nostādinās silts piens 
tū liņ  pēc slaukšanas. Visi tie  apstākļi, kas sabiezina p iena 
plazm u vai sam azina kaze īna  uzbriedum a pakāpi, paslik 
tina  a r ī tau k u  atdalīšanos no plazmas. Tādēļ ilgāk glabāts, 
ieskābis un gļotains piens, tāp a t no proteolitisk iem  enzī- 
miem p a  daļa i peptonizēts un  sabiezināts piens ļo ti slik ti 
nok re jo jas, jo  sabiezinātā p lazm a ciešāk ieslēdz; sevī tauku  
lodītes un traucē to atdalīšanos. Visi m inētie apstāk ļi 
ietekm ē ne vien p iena nostādināšanu, b e t a r ī separēšanu.

L ai tau k i p iln īgāk  varē tu  atdalīties no plazmas, nostā- 
d ināšanai va jadzīgs ilgāks la iks no 18—20—24 stundām . To
m ēr a r ī ta d  v ā jp ien ā  vēl paliek  daudz tauku , no 0,6—1,0% 
un  vairāk , a tk a rīb ā  no p iena īpašībām  un nostādināšanas 
apstākļiem .

N ostādinot pienu, pirm ās pusstundas la ik ā  vēro jam a ti
k a i n iecīga tau k u  lodīšu pacelšanās, tādēļ k a  šinī la ik ā  
ta u k u  lodītes saķepais saviem lip īga jiem  apvalkiem  un veido 
lie lākas vai m azākas lodīšu kopiņas. Pēc kopiņu  izveido
šanās tauku  lodīšu pacelšanās n o rit daudz ā trā k ā  tempā. 
Tāda in tensīva  k rē ju m a  rašanās tu rp inās apm ēram  divas 
stundas. Šinī la ik ā  nostādinās ap 60% no visām  tau k u  lo
dītēm . Pēc tam  tau k u  lodīšu a tdalīšanās n o rit gausāk  un 
pēc 20 stundām  gandrīz  p iln īg i izbeidzas.

L ielāku p iena daudzum u nostādināšanai vajadzīgas p la 
šas telpas a r  v ienm ērīgu  tem perātū ru  un ļoti t ī ru  gaisu. Tā 
p rasa  a r ī  daudz trauku , ļoti daudz d arb a  k rē ju m a  nosmel- 
šanai un trau k u  tīrīšanai. Te viegli iespējam a k rē ju m a  
bojāšanās, jo  tas ilgi padots gaisa un  sīkbū tņu  ietekm ei. 
Iegū t saldu k rē ju m u  a r  nostādināšanu gandrīz  nav  iespē
jam s, jo  nostādināšanas la ik ā  k rējum s parasti ja u  saskābst. 
N evar a r ī paredzēt, kāds tauku  sa tu rs būs nosm eltā k rē 
jum ā.

Visas ap rād ītās  neērtības ievērojot, tagad  nostādinaša- 
nas paņēm iens ja u  gandrīz  v isu r atmests. To dažkārt vēl 
lieto  siern iek i vecajās siem iecības zemēs: p ienu zinām u 
la iku  (parasti no v a k a ra  līdz rītam ) nostādina, noņem  k rē 
jum u un to sakuļ sviestā, b e t a tk re jo to  p ienu sa jau c  ar 
svaigu p ilnpienu un m aisījum u izlieto sieru  pagatavošanai, 
jo  pastāv uzskats, k a  v ērtīg u  cieto sieru  izgatavošanai labāk  
der nostādināts, bet ne separēts vājpiens.
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T agad k rē ju m u  iegūst, a tdalo t tau k u  lodītes no piena 
plazm as a r  speciālām  k rejošanas m ašīnām  — separatoriem . 
Šīs m ašīnas izgudrotas priekš 68 gadiem, un tagad tās ja u  
nodarb ina  visās zemēs, k u r  izgatavo sviestu. P iena sepa- 
rēšanai, salīdzinot a r  nostādināšanu, ir  ļoti lielas priekš
rocības. Separātors īsā  la ikā, 4—5 sek., sadala  pienu k rē 
ju m ā  un  vā jp ien ā  un ļoti p iln īg i a tšķ ir tauku  lodītes no 
plazm as, tādēļ v ā jp ien ā  a tliek  tik a i niecīgs tau k u  dau
dzums, ap 0,05%. A r separāto ru  v a r  iegūt p iln īg i svaigu, 
saldu, neb o jā tu  k rē jum u , no kuļ-a v a r  izgatavot augstākā 
labum a sviestu. A rī vā jp iens iegūstam s svaigs un tīrs, un 
to var izlietot dažādiem  m ērķiem  (žāvēt, kondensēt, raudzēt, 
gatavot biezpienu, sierus, kaze īnu  u. c.).

Separējo t pienu, pēc vajadzības v a r rēgu lē t k rē ju m a  dau
dzum u un tau k u  sa tu ru  k rē jum ā. Separātors aizņem  mazu 
te lpu  un n ep rasa  daudz trau k u . Tas a tb rīvo  p ienu no ne
tīrum iem , jo  visas n e tīrum u  daļiņas atsviež pie spoles sie
nām  un  sablīvē ciešā, gum ijai līdzīgā  k ārtā , be t k rē jum s 
un vājp iens līdz a r to a tb rīv o jas  no netīrum iem . A r se- 
parā to riem  v a r n o k re jo t neaprobežotus p iena daudzum us, 
kas dod iespēju  koncentrēt sviesta izgatavošanu lielās, 
p riekšzīm īg i iekārto tās pienotavās.

S epara to ra  darb ības princips. P iena  separēšana pam a
to jas uz centrbēdzes spēka, kas rodas sep arā to ra  spolē pie 
lie la  griešanās ā trum a (no 6.000—10.000 un  v a irā k  ap g rie 
zienu minūtē) un s tip ri (apm. 5000 reizes) p a lie lina  k a tra s  
p iena  daļiņas dabisko svaru. Intensīvs centrbēdzes spēks 
separā to ra  spolē sm agākās p iena sastāvdaļas — beztauku 
sausnu un  netīrum us — atsviež tā lāk  no centra, p re t spoles 
sienām, b e t v ieglākās tau k u  lodītes izspiež no plazm as un 
v irza  uz spoles centru, k u r  tās u zk rā jas  k ā  k rē ju m a  slānis. 
No augšas pastāv īg i k lā t plūstošais p ilnpiens pa  spoles 
cen tra  cau ru li nonāk  spoles dibenā, iep lūst spoles telpā, p lā 
nās kārtiņ ās  izdalās starp  šķīvīšiem , k u r  zem in tensīva 
centrbēdzes spēka ietekm es ā tri sadalās k rē ju m ā un v ā j
p ienā un spiež ja u  ag rāk  nošķirtos k rē ju m a  un v ā jp ien ā  slā
ņus uz augšu līdz to iztekām  spoles augšgalā. K rējum a slā
nis v irzās uz augšu gar cen tra  caurules sienu līdz spoles 
galviņai, k u r  pa  caurum iņiem  izplūst k rē ju m a  vācelē un 
p a  radziņu  no tek  p a lik tā  traukā . V ājp ienā slānis v irzās 
uz augšu gar spoles sienu, a tb rīvo jas  no netīrum iem , kas 
cieši p ie līp  sienām, s ta rp  v irsē jo  šķ īv īti un spoles vāku
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nonāk  līdz v ā jp ien a  iztekcaurum iņiem , cau r kuļ-iem izplūst 
v ā jp ien a  vācelē un p a  radziņu notek p a lik tā  trau k ā . A t
tiecības s ta rp  k rē ju m a  un v ā jp ien a  daudzum iem  v a r m ai
n īt  a r  k rē ju m a  sk rū v īti vai grozām u rip iņu  k rē ju m a  iz- 
tekcaurum iņos vai a r  īpašu skrūvi, kas m aina v irsē jā  šķ ī
v īša  a ttā lum u no spoles vāka un  līdz a r  to ietekm ē izplūs
tošā vā jp ien a  daudzum u.

T ād ē jād i centrbēdzes spēks sep arā to ra  spolē īsā  la ikā  
sada la  p ilnp ienu  tr i jā s  daļās: k rē ju m ā, v ā jp ien ā  un  n e t īru 
mos jeb  spoles nosēdumos. P ie separēšanas no katriem  
100 kg p ilnp iena parasti iegūst:

k rē ju m a  10—15 kg  a r  ta u k u  sa tu ru  20—35%
v ā jp ien a  88—85 „ „ „ „ 0,05—0,06%
spoles nosēdum u 0,05—0,12 ,, „ „ „ 2— 5%

S eparāto ru  uzbūve Pirm ie m ēģinājum i lieto t cen tr
bēdzes spēku p iena nokrejošanai izd arīti ja u  pagājuša  
19. gadu sim teņa v idū  (Fuchs 1859. g., Fesca 1861. g„ 
P rand tls  1864. g.), bet šie m ēģinājum i vairākus gadus n e
deva p rak tisku  panākum u. Šīs problēm as atrisināšana 
daudz s trādāju ši inženieris Lefelds un zviedru  inž. Gustavs 
de Lavals.

P ēdējam  1878. gadā beidzot izdevās uzbūvēt pirm o se
p a rā to ru  a r n ep ārtrau k tu  darb ību  (skat. 158. att.). Tas no
k re jo jis  stundā 135 1 piena un a tstā jis  v ā jp ien ā  apm. 0,3% 
tauku . Tagad A lfa-Laval separāto ri (skat. 159. att.) no
k re jo  līdz 5000 1 p iena stundā un a ts tā j v ā jp ien ā  0.03% 
tauku.

308

158. att. Pirmais La vaļa separators 1878. g.



Sākot a r  1879. gadu, scparāto ri ja u  diezgan lie lā  ska itā  
sāka izplatīties Zviedrijā, D ā n ijā  u. c. zemēs. Tos nodarb i
n ā ja  m echanisks dzinējspēks. P irm ais a r roku darbinām ais 
separators uzbūvēts tikai 1886. g.

159. att. S epara to rs  ,,A lfa-L aval'1.

Separato ra  nokrejošanas spējas ievēro jam i pacē la  spo
les šķīvīšu  iekārta, ko izgud ro ja  inženieris Bechtolslieims 
un p irm ā 1888. g. lie to ja  pazīstam ā zviedru  separāto ru  
fab rik a  A lfa-Laval Stokholm ā. S eparāto ri a r  šķīvīšu  ie
k ā rtu  a ts tā ja  vā jp ien ā  0,14% tauku.

No 1907. g. šķīvīšus sāka gatavot ar caurum iem  t. s. 
n e itrā lā  joslā, kas kopā saliktos šķīvīšos izveido vertikālus 
kanāļus, pa kupiem uz augšu var v irzīties pilnpiens un  ne
traucēti izplūst s ta rp  šķīvīšiem . Tas pacēla nokrejošanas 
p iln ību  līdz 0,08% tauku  vājp ienā. K opā a r citiem  separa
toru  konstrukcijas  uzlabojum iem  tagad  sasniegts tas, k a  la 
bākie separātori, pareizi nodarbināti, a tstā j vā jp ien ā  tika i
0,03% tauku. T ātad  68 gadu la ikā  (1878.—i946.) nok re jo ša
nas p iln ība  ir cēlusies no 0,3% uz 0,03% tauku vājp ienā, ko 
p rak tisk i v a r u zskatīt pa r ideāli tīru  nokrejošanu.

Līdz 1933. gadam  b ū v ē ja  tika i a tk lātus separatorus, kūpu 
spolēs piens b rīv i ieplūst no augšas. Sākot a r 1933. gadu 
A lfa-Lavala fab rik a  būvē a rī herm etiski slēgtus separāto-

309



rus. Te pienu no apakšas pa cau ru li a r  sūkņa spiedienu 
ievada sep ara to ra  spolē, k u r  to n o k re jo  bez gaisa p ieejas. 
K rējum u un v ā jp ien u  separa to ra  augšā p a  slēgtām  caurulēm  
bez gaisa p iee jas  izvada ā rā  un aizvada tā lāk , a r  ko no
vērsta  a r ī pu tu  rašanās. S akarā a r to tagad  separāto rus var 
iedalīt tr i jā s  pam atgrupās:

1) a tk lā tie  separāto ri a r  p iena b rīv u  ie teku  no augšas:
2) herm etisk i slēgtie separāto ri a r  p iena piegādi no 

apakšas p a  slēgtām  caurulēm ;
3) pusslēg tie separātori.
A tk lā tie  separāto ri. A tklātos separatoros k rē ju m a  a td a

līšan a  n o rit ā rē jam  gaisam  p ieejam ā spolē. A r m ilzīgu 
ā trum u  griezdam ās, spole ie ra u j daudz gaisa kopā a r  p u 
tekļiem  un  sīkbūtnēm , kas iek ļūst k rē ju m ā  un vājp ienā. 
Gaiss izsauc a rī k rē ju m a  un vā jp ien a  putošanu.

A tklātos separātorus būvē ļoti daudzas fabrikas, un da
žādu fab rik u  separāto ru  konstrukcijas  u zrād a  lielas dažā
dības. V isvairāk izplatīti šādi separāto ri: PSRS „Zvezda“. 
zviedru  „A lfa-Laval“, somu „Lacta“, vācu „V estfalia“ un 
dāņu „Titān“. Šie separātori pienu nok re jo  tīri, ir  izturīgi, 
un to k o n s tru k c ija  zinām ā m ērā ir  ja u  standartizē ta .

G alvenās separato ra  daļas ir  spole, statn is ar iebūvētu  
zobratu  m echanism u un spoles balstu  :— vārpstu , kas dod 
spolei vajadzīgo  apgriezienu skaitu, pilnpiena, k rē ju m a  un 
v ā jp ien a  vāceles un ierīces ā tr i  kustošo daļu eļļošanai.

S p o l e  (to a r ī mēdz saukt p a r trum uli, cilindri) ir  sva
r īg āk ā  separāto ra  daļa, jo  tieši tu r  notiek  sadalīšana k rē 
ju m ā un vājp ienā, spolei griežoties m ilzīgā ātrum ā. Lielos 
separātoros spole apgriežas apm. 6500 un v a irāk  reižu m i
nūtē, bet mazos 10.000—12.000, pat 15.000 reižu m inūtē. Spo
les sienām  jā iz tu r  ļoti liels spiediens, tāpēc tām  jā b ū t ļoii 
izturīgām . Tās izgatavo no vislabākā tē rauda, pēdējos ga
dos no chrom niķeļa jeb  nerūsējošā tē rauda. Spoli noslēdz 
konisks p ieskrūvējam s vāks. Separāto ru  d a rb a  spējas ir 
stip ri a tkarīgas no spoles iekārtas. Visiem labākajiem  sepa
ratoriem  tagad  ir  spoles a r  š ķ ī v ī š u  iek ārtu  (skat. 160. 
att.). Šķīvīšu skaits ir  dažāds, skatoties pēc spoles lielum a: 
mazās spolēs 15—30, lielās 40—110. šķ īv īšu s gatavo no lab i 
alvota tērauda, re tāk  no alum inija, bet labākiem  separa
toriem  tie izgatavoti no nerūsējoša tē rauda. A tstatum s starp  
šķīvīšiem  ir  ļoti mazs, tik a i 0,5 mm. Tie sašķ ir p ienu p lā 
nās kārtiņās, kas atvieglo un p aā trin a  tau k u  lodīšu a td a lī
šanos no plazmas un veicina p iln īgāku  nokrejošanu. S tarp
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šķ īvīšiem  piens uzturas tik a i 3—4 sekundes. Jo ilgāk piens 
padots centrbēdzes spēka ietekm ei spolē, jo  tī rā k  tas no- 
k re jo ja s . Visiem šķīvīšiem , izņem ot virsējo , ir  3—4  cau
rum i (skat. 161. att.) t. s. n e itrā lā  joslā, t. i., tuvāk  spoles

160. att. Separatoru spoles (divu dažadu fabriku) griezuma.

centram . Šie caurum i kopā 
saliktos šķīvīšos izveido ver
tikālus kanāļus (skat. 162. 
att.), p a  kupiem pilnpiens var 
celties uz augšu un  n e tra u 
cēti izdalīties starp  šķīvīšiem , 
nejaucoties a r k rē ju m u  un 
vājp ienu . V irsējais šķ īvītis ir 
bez caurum iem , jo  starp  to 
un spoles vāku  vā jp iens v ir
zās uz iztekām  C, kas iekārto 
tas vāka augšgalā. Virsē j ā  šķī- 
v īša augšgals cilindriski paga-161- att. Separatora spoles šķīvītis, 
rināts, un tu r  atrodas k rē ju m a
iztekas B. K rējum a un vā jp ien a  iztekas dažādu tipu  se
para to riem  dažādi iekārto tas. T āpat dažādi var m ain īt k rē 
ju m a  un v ā jp ien a  daudzum us. Ja tādai m aiņai p ie rīk o ta  
k rē ju m a  sk rūv īte  vai grozām a rip iņa  a r caurum iņu vienos 
sānos, tad, tuvinot skrūvītes galu vai ripiņas caurum iņu 
centram , iegūst m azāku k rē ju m a daudzum u, bet ar augstāku 
tau k u  procentu ; attā lino t tos no centra, dabū vairāk , bet 
liesāku  krējum u. F abrikas parasti laiž separātorus pārdo-
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šana ar ta  nostād ītu  skrūvīti, ka no katriem  100 kg  piena 
iegūst 12 kg  resp. 12% krējum a.

162. att. Separatora spoles iekārta: A — pilnpiena ieteka, B — krē
juma izteka, C — vājpiena izteka, O — krējuma skrūve.

šķ īv īšus uzm auc un tic turas uz cen tra  caurules F, pa 
k u ]u  pilnpiens p lūst no p iena vāceles līdz spoles dibenam . 
C en tra  caurules apakšgals paplašināts p a r šķ īv īti a r  tikpat 
daudz (3—4) caurum iem  p ilnp iena ieplūšanai spoles telpā» 
cik pārējiem  šķīvīšiem . C en tra  caurules virsm a rievaina. 
Rievu ribas siingri no iu r šķīvīšus un a r ī izveido brīvu  
telpu, pa k u fu  k rē jum s var celties uz augšu līdz izejai. Pēc 
darba  šķīvīšus izceļ no spoles visus kopā a r cen tra  cauruli.
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Starp  šķ īv īšu  ārm alām  un spoles sienu paliek  b rīv a  telpa, 
p a  k u ru  uz augšu ceļas v ā jp ien a  slānis. Še centrbēdzes 
spēks izsviež no v ā jp ien a  visas ne tīrum u daļiņas, kaze īna  
pārslas un  receklīšus, šūniņu atliekas, leikocītus, daudz sīk- 
bū tņu  un visas citas svešas vielas, kas īp a tn ē ji sm agākas 
p a r  vājp ienu . Tās visas cieši p ieķep  spoles sienai un rada 
sīkstu, gum ija i līdzīgu  k ā rtu  — spoles nosēdumus. D aļa 
sm agāko p iena ne tīru m u  nogulsnējas ja u  te lpā  starp  centra 
cauru les apakšgalu  un spoles dibenu, daļa  sīko kaze īna re- 
ceklīšu  p ie līp  a r ī šķ īv īšu  sienām. Visi šie nogulšņi un no
sēdum i sam azina spoles telpas b rīvo  tilpum u, piens nevar 
p ietiekam i ilgi uztu rēties spolē, m azāk padots centrbēdzes 
spēka ietekm ei, un līdz a r to v ā jp ienā  paliek  va irāk  tauku. 
Tāpēc, separējo t ne tīru , ieskābušu, ilgāk  stāvējušu, sasalušu, 
un pēc tam  atkausē tu  pienu, k u rā  kazeīns ja u  p a  daļai iz- 
pārslo jis, tāp a t augsti (pāri 70° C) karsē tu  un  v ā rītu  pienu, 
k u rā  izpārslo jis album īns un globulīns, spoles te lpa  un šķ ī
vīšu  šaurās starp iņas ā tri aizķep un stipri m azinās nokre- 
jošanas p iln ība.

P a t separē jo t svaigu un tīru  pienu, paras ti pēc 2—3 stun
dām  šķ īv īšu  un spoles sienas ja u  tik  stipri apķepušas nosē
dum iem  un reizē a r  to tauku  satu rs v ā jp ien ā  pacēlies tādā  
m ērā, ka  separēšana jā p ā r tra u e  un spole jā iz tīra . Jo ve
cāks un ne tīrāk s  piens, toties īsāku  la iku  separātors tādu 
tī r i  nok re jo  un spole biežāk, pēc 1—1.5 stundām , jā tīra . Tādu 
ļļienu k re jo jo t, ir  svarīgi, la i b rīv ā  te lp a  starp  šķ īv īšu  m a
lām  un  spoles sienu bū tu  plašāka, jo  p re tē jā  gad ījum ā sāk 
a izķep t starp iņas un stip rāk  m azinās nokrejošanas tīrīb a .

A grākiem  separatoriem  spole b ija  savienota a r vārpstu . 
Tagad visiem  labākiem  separātoriem  spoles šķ īv jve id īg i 
ieliek tais dibens b rīv i balstās uz vārpstas gala, un tādēļ pati 
spole v a r balansēt. Spoles sm agum a centrs zemāks p a r tās 
a tba lsta  punktu .

V ajadzīgo apgriezienu  skaitu  dod v ā rp sta  i, ko savu
k ā r t  griež sta tn ī novietoto zobratu  mechanisms. Spēka se
parā to riem  vārpsta  sastāv no divām  daļām.

Z o b r a t u  m e c l i a n i s m s  izveidots dažādi a tk a rīb ā  
no dzinēja  — elektrom otora vai transm isijas. Rokas sepa
rātoriem  zobratu  mechanisms sastāv no diviem zobratu  p ā r
nesumiem. Pirm ais lielais zobrats atrodas ārpusē un  g rie 
žams a r  k loķ i apm. 50—70, v id ē ji 60 reizes m inūtē; ap g rie 
zienu skaits k a tram  rokas separātoram  atzīm ēts uz kloķa. 
L ielais ra ts  griež m azu ā rē jo  zobratiņu un  līdz a r to o tru  
lielo zobratu  (skat. 163. att.), kas novietots s ta tn ī un  tieši
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griež vārpstu , uz kupas atrodas gliem ežm is. \ā rp s ta s  pēda 
balstās uz lodīšu  gu ltn i; bet tās augšgala stāvokli izlīdzina 
k a k la  gultnis, k t t ja  elastīgās atsperes vai spirāles ļa u j v ā rp 
stai nedaudz svārstīties. D ažu fab riku  m aziem  separato
riem  ir  t. s. š ķ ī b i e  z o b r a t i  (skat. 164. att.), kas ieslēgti 
statnī. To sakārto jum s parasti 
nav teicams, m azāk izturīgs, 
un  vajadzības gad ījum ā grūti 
apm ainīt atsevišķas mecha- 
nism a daļas.

163. att .  R okas s e p a r a to r a  zob- 164. att .  Š ķ īb ie  zobra t i ,
r a t u  m echan ism s.

Ievēro jo t to, ka  vārpsta  un  zobrati ļoti ā tr i griežas, ir 
nepieciešam a to k ā rtīg a  eļļošana a r ļoti tīru , n e itrā lu  se- 
p a rā to ru  eļļu, jo  p re tē jā  gad ījum ā zobrati ā tr i  nolieto jas. 
Visiem labākiem  separatoriem  tagad  iek ā rto ta  autom atiskā 
je b  cen trā lā  eļļošana.

Lielais zobrats un  vārpsta  novietoti s ta tņa  telpā, ku rā  
iep ilda speciālu separato ra  eļļu. Ātri griezdam ies, zobrats 
šķiež eļļu  uz visām  pusēm  (skat. 165. att.), un tā nokļūst a r ī 
visos gultņos. Tādā k ā rtā  visas ā tri kustošās daļas eļļo jas 
pastāvīgi, bet, neraugoties uz to, eļļas patēriņš ir  sam ērā 
mazs, jo  eļļa  nedabū  aiztecēt. Jā lūko jas tikai, lai reze r
vuārā  arv ien  b ā lu  pietiekam i daudz eļļas. N e tīra  eļļa  pa  
laikam  (apm. pēc 3 mēnešiem) jāapm aina  p re t tīru . T ad 
a r ī separato ra  m echanism u der izskalot ar p e tro le ju  un 
benzīnu.

S e p a r ā t o r a  s t a t n i s  izliets no ķeta. T ā augšgals 
paplašināts un izveido spoles novietošanai nepieciešam o 
telpu. Šīs telpas d ibenā ir caurum s vārpsta i un kak la

314



gultnim , bet lieliem  separatoriem  sānos ir  ierīce spoles 
brem zēšanai, la i ā trā k  to pēc separēšanas apstādinātu , un  
divas skrūves spoles nostiprināšanai, la i pēc darb a  v a rē tu  
ta i noskrūvēt vāku  un to iz jau k t tīrīšanai. A ugšējā  m ala 
gludi noslīpēta, la i s ta tn i v arē tu  nostip rinā t p iln īg i v e r

tik ā lā  stāvoklī ar lī-

165. att. Separators „Lakta1" ar centrālo 166. att. Rokas separators, 
eļļošanu griezumā.

Pirm s darba  sākum a, k ad  p are iz i sakārto tā  spole ja u  
novie to ta  savā vietā, virs* tās uz sta tņa  novieto vājp iena, 
tad  k rē ju m a  vāceli un  beidzot p ilnp iena vāceli a r  pludiņu. 
P ludiņš kārto  spolē ieplūstošā p ilnp iena daudzum u: j a  p iena 
p iep lūst p a r  daudz, tas paceļ p lud iņu  un aizspiež pieved- 
caurules galu. P iena p ie teku  vispirm s ja u  nokārto  a r  aiz- 
griezni, kas atrodas p ievedcaurulē.
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P ilnpiena trau k s rokas separatoriem  parasti novietots 
sānis uz k ronšte ina  (skat. 166. att.), m aziem  dažkārt tieši 
virs separātora. Lieliem  spēka separātoriem  pilnpiens p ie
te k  pa  cau ru li no p riek šs ild ītā ja  vai siltum a apm ain ītā ja .

S trādājo t a r a tk lātiem  separātoriem , separēšanas te lpā 
jā b ū t ļoti tīram  un svaigam  gaisam , bez pu tek ļiem  un  b ak 
tērijām , k ā  a r ī bez sliktas smakas. Tas tādēļ, k a  atk lā to  se
parato ru  spoles ie ra u j daudz gaisa, kas sajaucas a r  k rē 
ju m u  un  vā jp ien u  un  izsauc stip ru  putošanu.

Slēgtie separato ri. Pirm os slēgtos separātorus 1933. gadā 
uzbūvējusi pazīstam ā zviedru separato ru  fab rik a  „Alfa- 
L aval“ Stokholm ā. T agad dabūjam i slēgtie separāto ri 2000, 
3000 un 5000 1 p iena nokrejošanai stundā. Tie darbinām i 
a r siksnu no transm isijas vai a r iebūvētu elektrom otoru.

Slēgto separato ru  īp a tn īb a  tā, ka  visas separāto ra  da
ļas, p a  kurām  zem sūkņa spiediena v irzās pilnpiens, k rē 
jum s un vājpiens, ir  herm etiski noslēgtas. Tāpēc gaiss n e
var iek ļū t ne k rē jum ā, ne vājp ienā, kas p iln īg i izslēdz k rē 
jum a un v ā jp ien a  putošanu un pasarga tos no gaisā a tro 
došos pu tek ļu  un  s īkbū tņu  iekļūšanas.

Slēgtos separatoros p ilnp iena sadalīšanu  k rē ju m ā  un  
vā jp ienā tāpat k ā  atk lātos separatoros izdara  centrbēdzes
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spēks. Tādēļ spole un tās iekārta „A lfa6' separātoriem  pār
veidota  samērā maz. Turpretim  pārējās separātora daļas 
ir stipri pārveidotas.

A plūkojo t slēgtu separāto ru  (skat. 167. att.), vispirm s 
ja u  u z k rīt tas, k a  tam  nav parasto  pilnpiena, k rē ju m a  un  
v ā jp ien ā  vāceļu. P ilnpiens neieplūst separa to rā  no augšas, 
bet sūknis p a  cau ru li to spiež separa to rā  no apakšas (A). 
P a  cauru li, kas izveidota m asīvā sep arā to ra  vārpstā, piens 
dodas uz augšu un  nonāk spolē, vispirm s kam erās, ko iz
veido spoles dibens un šķ īv īšu  tu rē tā ja  zvanveidīgi izvei
dotais apakšgals. Šo kam eru  uzdevum s ir  saņem t p ienu  no 
sūkņa, sam azināt spiedienu, a r ī p iena plūsm u p ad a rīt m ie
rīg āk u  un  ievad īt to pa  caurum iem  spoles telpā. Te nom ie
rināta, p iena straum e izdalās starp  šķīvīšiem , un cen trbē
dzes spēks to sadala k rē ju m ā  un  vājp ienā. K rējum s kā  
parasti gar centrālo  šķ īv īšu  tu rē tā ju  virzās līdz spoles 
augšgalam , k u r ieplūst slēgtā cen trā lā  cau ru lītē  un beidzot 
nonāk cauru lē  (B), kas to aizvada tā lāk , piem., uz p lašu 
pasterizāto ru  vai citu  aparā tu . T ājp ien s  virzās uz augšu gar 
spoles sienu, tad  gar tās vāku. un spoles augšgalā ieplūst 
slēg tā caurulē, kas ap tver k rē ju m a  cauru līti, bet ir  īsāka 
p a r  to, un  nonāk  cauru lē  (C), kas to v ada  tā lāk .

Separatoram  ir atvedams un aizvedams vāks, virs kupa 
ar stīpu un skrūvi herm etiski nostiprina virsdaļu ar krē
jum a un vājp ienā izvadoaurulēm .

K rējum a un v ā jp ien ā  attiec ības var m a in īt a r ī separē- 
šanas laikā, tādēļ k a trā  la ik ā  v a r iegūt k rē ju m u  ar. vēlamo 
tau k u  procentu, kas ir  sevišķi parocīg i p ilsē tu  pienotavām .

Separātoru daļu sakārtošana pirms darba, kā arī to iz
jaukšana un tīrīšana pēc darba prasa daudz vairāk laika  
nekā p ie atklātiem  separātoriem .

Sastopami tās pašas Alfa-Laval fabrikas pusslēgtie sepa
ra to ri (skat. 169. att.) 2000, 3000 un 5000 1 piena nokrejoša- 
nai stundā. Tie nokrejo-p ienu un aizvada krējum u un vāj-  
pienu b e z  p u t o š a n a s  pa slēgtām  caurulēm  zem  spie
diena. Ar vājp ienā  novadcaurulē iekārtotu aizgriezni arī 
te separēšanas la ik ā  var v ieg li un ērti m ainīt krējum a dau
dzum u un tā tauku saturu. D aļu  sakārtošana, izjaukšana  
un tīrīšana aizņem  m azāk laika kā pie herm etiski slēgtiem  
separātoriem .

Tagad a r ī dažus citus separatorus, piem., .,W estfalia“ 
(skat. 169. att.) un  ,,Titan‘: būvē tā, ka tie n o k re jo  pienu 
b e z  p u t o š a n a s .
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168. att. Pusslegtais separators.

S eparato ra izvēle. Pie separato ra  izvēles jāp ievērš  vē
r īb a  dažiem  apstākļiem , kam  lie la  nozīm e separato ru  no
darbināšanā.

1. S e p a r ā t o r a  l i e l u m s  jā izvēlas sam ērīgi k re jo 
ja m ā  p iena daudzum am . A r roku griežam u separāto ru  var 
n o k re jo t augstākais 600 1 stundāl A r spēka separātoriem  
stundā v a r n o k re jo t no 1000 līdz 5000 1 piena. N av ie tei
cams p irk t m azu separāto ru  lie lāku  p iena daudzum u k re jo - 
šanai, īpaši pienotavās, k u r  salej kopā daudzu saim niecību 
pienu, pie kam  dažu saim niecību piens nere ti jau  ieskābis. 
Tādā gadījum ā, j a  separēšana ie t ilgi, p iena skābum s ā tri 
pieaug, kazeīns, p iena tem perātū rai paceļoties, pa  daļai ja u  
izpārslo un  ā tri a izķep ina spoli, kas savukārt pam azina no- 
k re jošanas p iln ību  un  var izsaukt lielākus tauku  zudum us. 
Ilga separāto ra  nodarb ināšana bez p ā rtrau k u m a vienm ēr 
saistīta  a r  tau k u  zudum iem, kuyi ir toties lielāki, jo  ne
tīrāk s  un vecāks separējam ais piens. P ienotavās v iena lie la  
separā to ra  v ie tā  ieteicam s uzstād īt divus nedaudz m azā
kus, jo, kam ēr v ienu iz jauc  un  tīra , tikm ēr v a r nodarb inā t 
otru. Tas a rī d rošāk  b o jā ju m a  gadījum os.

2. S e p a r ā t .  o r a m  p i e n s  j ā n o k r e j o  t ī r i .  No- 
kre jošanas tīr īb u  je b  p iln ību  noteic pēc ta u k u  procenta
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vājp ienā. Labāko fab riku  spēka separato ri tagad  n ea tstā j 
v ā jp ien ā  v a irāk  par 0.05% tauku , roku separāto ri ne vai
rā k  par 0,08%. Ja  spēka separāto ri a tstā j vā jp ien ā  v a irāk  
p a r  0,07%, bet roku  v a irāk  p a r  0,08% tauku, ta d  nokrejo - 
šana nav  vairs apm ierinoša. T īrā k  p ienu nok re jo  separa
tori, kuyu spolēs lielāks šķ īv īšu  skaits un  starp  tiem  šau
rākas starpiņas, tādēļ piens spoles te lpā  var sadalīties p lā 
nākās kārtiņās.

3. S e p a r a t o r a m  j ā b ū t  i z t u r ī g a m .  Izturīgāki 
ir  separāto ri a r  autom atisko centrālo  eļļošanu, taisniem  zob
ratiem , lab i izbalansētu  spoli un v id ē ji lie lu  apgriezienu 
skaitu . S eparato ru  iz tu rīb u  ietekm ē a rī m a teriā la  labums* 
no k ā  pagatavo ti zobrati u n  citas ā tri kustošas daļas, tāp a t 
atsevišķo daļu  rū p īg a  nostrādāšana un saskaņošana. Labs 
separato rs kalpo  līdz 20 gadiem, b e t lē tāks un  slik tāks no
lie to jas 3—5 gados.

%  \

lW

169. att. Separators „ V e s t f a l i a “.
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4. Ē r t a  a p k a l p e  u n  v i e g l a  t ī r ī š a n a  ļoti a t
vieglo separa to ra  nodarbināšanu. Spoles iekārtā , piem., ļoti 
neērtas šauras un  līkum ainas cau ru lītes  un  citas maz p ie
ejam as daļas, kādas ļoti g rū ti t īr īt .  Vēlams arī, la i spoles 
šķ īv īši nebū tu  n um urēti; tas atvieglo to sakārtošanu. Iz
tu rīg i un viegli tīrām i ir  šķ īv īši no nerūsē jo ša  tē rauda.

5. V i e g l a  u n  m i e r ī g a  s e p a r ā t o r a  g a i t a  a r ī 
pe lna  ievērību. Ir  svarīgi, la i spoles gaita  b ū tu  m ierīga, bez 
drebēšanas. Ja  zobratu  m echanism a visas daļas nav  labi 
saskaņotas un  tās k ā rtīg i neeļļo jas, separā to ra  griešana 
p rasa  lie lāku  p iepū li un pašas daļas ā trā k  nodilst. L ielā
kais spēka pa tēriņš vajadzīgs separā to ra  iegriešanai.

6. P a r o c ī g a  n o d i l u š o  d a ļ u  a p m a i ņ a .  D aļu  
m aiņa s tip ri n eē rta  separatoriem , kuyu m echanism ā ir  šķ ībi 
zobrati vai citas g rū ti p ieejam as daļas un vietas. N av ie te i
cams p irk t tādus separatorus, k u fu  rezerves daļas nav v ien
m ēr dabūjam as.

7. Ilgstošam  darbam  k a trā  ziņā ieteicams p irk t tikai la
bus separatorus, k au t a r ī tie bū tu  dārgāki. Lēts separātors 
ā tr i  nolietojas, nepiln īg i nok re jo  p ienu  un  nodara  lielus 
zaudējum us.

8. Spēka separātoru  izvēlē vēl ļoti svarīg i ir tas, vai 
tie nodarbinām i a r transm isiju , vai ar elektrom otoru, kas 
iebūvēts separā to ra  statn ī. P ēdējie  ieteicam i visur, k u r  da
b ū jam a  e lek trisk ā  strāva.

S eparāto ra  uzstādīšana. S eparāto ra  statn is jānostāda 
savā v ie tā  p iln īg i ta isn i (vertikāli) pēc līm eņrāža  un  jā n o 
stip rina  tā, ka, pienu separējot, tas neļogas un  nedreb. Se
višķi pam atīg i jān o stip rin a  lielie spēka separā to ri. P ie uz
stādīšanas un  daļu  sakārtošanas jā ievēro  visi tie a iz rād ī
jum i, kas pievienoti pam ācībā, kādu  fab rikas dod līdz k a t
ram  separātoram .

Separātors separēšanas telpā jānostāda tā, lai tas būtu  
pieejam s no visām  pusēm  un būtu ērti apkalpojam s.

Jaun iegādātam  separātoram , pirm s to laiž darbā, rūp īg i 
jānom azgā spole un  tās daļas kars tā  sodas ūden ī a r m īkstu  
suku, pēc kam  labi jānoskalo  tīrā , k a rs tā  ūden ī un ta d  j ā 
ļa u j nožūt. T āpa t jā t ī r a  visas vāceles un  p ien a  rezervuārs. 
E ļļas kam erā  jā iep ild a  laba separāto ru  eļļa. P areiz i jā n o 
stāda k rē ju m a  sk rū v īte  vai rip iņa, la i iegūtu  k rē ju m u  a r  
vēlam o tauku  satu ru . T ālāk  būs atrodam a tabu la , kas rāda, 
c ik  procentu  (kg) k rē ju m a  jāņem  no 100 kg p ilnp iena  ar 
zinām u tauku  satu ru , la i iegū tā k rē ju m ā  b ū tu  vēlam ais 
tau k u  %. F abrikās k rē ju m a  sk rūv īte  p aras ti nostād īta  tā,
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ka no 100 kg p iena iegūst apm ēram  12% resp. 12 kg k rē 
jum a. Ja, piem., sepiarējam ā p ienā ir  3,6% tauku, pie tāda 
nostād ījum a tauku  satu rs k rē ju m ā  būs ap 29.5%.

S eparato ra  nodarbināšana. P irm s separēšanas pareizi j ā 
sakārto  visas spoles daļas un sak ārto tā  spole uzm anīgi j ā 
noliek savā vietā, pēc kam  savās vietās novieto vāceles. 
Spoli p iep ilda a r  60° C k a rs tu  ūdeni. P iena tvertnē  jā b ū t pie
tiekam am  piena daudzum am  a r  separēšanai vēlamo tem pe
ra tū ru  (ne m azāku p a r  35° C). G riezt jā sāk  pavisam  lēni, ti
ka i pakāpen isk i palie lino t ā trum u, kam ēr sasniegts pilns 
apgriezienu skaits. L ieliem  spēka separātoriem  spoles 
iegriešana aizņem  8—10 m inūtes, bet rokas separātoriem  
4—5 min. Ieplūstošā p iena daudzum s jān o k ārto  a r aiz- 
g riezn i p iena p ievedcaurulē . Visā k re jo šanas la ik ā  jā ie tu r  
pareizs un vienm ērīgs spoles griešanās ātrum s, jo  pie lē
nākas griešanās sam azinās nokrejošanas p iln ība.

Separēšanas beigās, kad  viss piens no tvertnes ja u  iz
tecējis, tvertnē  jā ie le j daļa  vājp iena, la i no spoles izdzītu  
visu k rējum u, pēc tam  vēl 40° C silts ūdens, lai izdzītu  visu

Eienu. K am ēr spole vēl griežas, n ed rīk s t noņem t vāceles, 
ieliem  separātoriem  spole v a r  griezties ļoti ilgi, tādēļ tiem 

ir  īpaša ierīce spoles brem zēšanai, kas dod iespēju  to ap
tu rē t 3—6 min. la ikā. T ad spoli nostiprina, noņem  vāceles, 
noskrūvē spoles gredzenu, noceļ vāku, izņem  gum iju  un 
ie liek  to s iltā  ūdenī, izceļ cen tra  cau ru li a r  šķīvīšiem , ar 
sifonu izlaiž no spoles atlikušo  šķidrum u, izceļ pašu  spoli, 
vārpstas galviņai uzm auc aizsargvāciņu, iz tīra  spoles ie lie
kam o te lpu  un izslauka to sausu. Maziem separātoriem  spoli 
pēc apstāšanās izceļ ā rā  un izjauc. Visas spoles daļas un 
vāceles labi jānoskalo  rem denā ūdenī, tad  jām azgā karstā  
3% -īgā sodas ūdenī, lab i jānoskalo  tīrā , k a rs tā  ūdenī un 
jān o liek  tīrā , labi vēdinātā v ietā, la i ā trā k  nožūst, šķ īv īši 
jāsam auc uz īpaša  tu rē tā ja  un  jā sak ā rto  tā, k a  tie var 
ā tri nožūt un  vēdināties. Spoles daļas saliek kopā tika i īsi 
pirm s separēšanas sākum a. Jānotīra un sausi jānoslauka  a rī 
separato ra  statnis. S eparato ra  dajas jā sa rg a  no krišanas un 
spēcīgiem  sitieniem , jo  tās v iegli v a r deform ēties un sa
bojāties.

Spolē sakrājušos netīrum us un nosēdumus, tāpat sam az
gas pēc spoles skalošanas n ed rīk s t izēdināt lopiem, bet tās 
jā izn īc ina, ie lejo t n e tīrum u  bedrē un  apkaisot a r  kaļķiem , 
tādēļ k a  tie  sa tu r daudz bak tē riju .

Ja separātors kārtīg i nestrādā, darbs tūliņ jāpārtrauc, 
jām ek lē traucējum u cēloņi un jām ēģina tie  novērst, ja

21 - -  Piens un  piena rū pn .  32 [



kāda atsevišķa daļa  nodilusi, tā  nekavējo ties jāapm aina, jo  
p re tē jā  gad ījum ā a rī citas daļas ā tri sadilst un  bo jā jas. 
Visas separā to ra  daļas ārpus d arb a  v ienm ēr jā tu r  tīras, sau 
sais un lab āk ā  k ārtīb ā , la i separāto rs lab i v a rē tu  s trādā t 
un pienu p iln īg i nokrejo t.

No sep arā to ra  nepareizas darb ības, k a d  v ā jp ien ā  paliek  
va irāk  tau k u  n ekā  tas pielaižam s norm ālos apstākļos, var 
rasties ļo ti lie li zaudējum i.

Ik k a tra  lieka  sim tdaļa procenta (0,01%) tauku  vā jp ienā 
sam azina sviesta iznākum u par 120 g no katriem  1000 kg 
pilnp iena. P iem ēram , ja  p ienotavā k a tru  d ienu p ā rs trād ā  
sviestā 10.000 kg  p iena un  separātors norm ālā 0,05% vie tā  
a ts tā j vā jp ien ā  0,1% tauku , tad  p ienotava k a tru  d ienu zaudē 
5 kg tau k u  resp. 6 k g  sviesta, kas m ēneša la ik ā  iz taisa 180 kg 
je b  3,5 m uciņas sviesta. Tāpēc tau k u  satu rs vā jp ien ā  bieži 
jākon tro lē . Tas v islabāk  izdarām s šādā k ā r tā : separēša- 
nas la ikā  pēc k a trām  15 m inūtēm  zem separāto ra vā jp ienā 
vāceles radziņa  liek  tīru , sausu litra  m ēru, la i vājp iens to 
piepilda, un  noņem tos paraugus visus sa le j tīrā , sausā to
v erītī. Pēc separēšanas vā jp ienu  rū p īg i sa jauc  un  noņem 
sausā pudelītē  paraugu  analizei. T auku  satu rs p araugā  j ā 
noteic a r diviem pareiziem  p rec īz ijas  bu tirom etriem , k u fu  
skāla  rāda  a rī 0,01%. Tom ēr jā ievēro , k a  a r  bu tirom etriem  
nav  iespējam s pareizi no te ik t tauku  sa tu ru  vājp ienā. La
bāk  šo darbu  uzticēt kādai labo ra to rija i, kas var pareizi 
no te ik t tau k u  sa tu ru  vā jp ienā pēc analitiskās G otlība un 
Rēzes metodes.

A pstākļi, kas noteic p iln īgāku p iena nokrejošanu

1. P ienu  p iln īgāk  v a r  n o k re jo t labas fab rikas separāto rs
a r labi izbalansētu  spoli un labu spoles iekārtu .

D ivi separātori vienādos apstākļos a ts tā ja  vā jp ienā:
Separators ar labi izbalansētu spoli — 0,03% tauku 

„ slikti „ .. — 0,17%

Svarīgi ir a r ī tas, lai separātors nesasm alcinālu tauku  
lodītes k rē jum ā, kas paslik tina  k rē ju m a  izkulšanos.

2. Spoles griešanās ātrum s. Spolei ā trāk  griežoties, a t
tīstās lielāks centrbēdzes spēks, kas p iln īgāk  atšķip tauku  
lodītes no plazm as. Separējo t vienu un to pašu pienu pie 
35° C a r dažādu spoles apgriezienu skaitu  m inūtē, vājp ienā 
palicis tauku:
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Spoles apgriezienu skaits minūtē 5000 6000 7000 
Tauku saturs p i e n ā .................... 0,078% 0,062% 0,048%

Tāpēc lēnāka griešana k a trre iz  izsauc tauku zudumus. 
S eparējo t p ienu a r rokas separātoru , a trasts vā jp ienā:

Pie normāla apgriezienu skaita m inūtē . . . 0,043% tauku 
„ 15 reizes mazāka apgriezienu skaita minūtē 0,12 %
» -5 „ „ „ „ „ 0,23 %  „

P ārāk  ā tri griezt separāto ru  nav tom ēr ieteicam i, jo  tad 
separātors ā trā k  nolieto jas u n  var no tik t tauku  lodīšu sa
sm alcināšanās, kas a rī nav vēlam a. Separāto ru  nevajag  
griezt lēnāk p a r  norm ālo.

3. Spolē ieplūstošā p iena daudzum s. K atram  separāto- 
ram  ir  no te ik ta  ja u d a  — cik  li tru  p iena tas spēj nokrejo t 
vienā stundā. Sam azinot p iena p ieplūdum u spolē, nedaudz 
ceļas nokrejošanas p iln ība, bet, p av a iro jo t p iena  p iep lū 
dum u p ā ri norm ai, nokrejošanas p iln ība  s tip ri k rīt . Spēka 
separātors a ts tā ja  v ā jp ienā :

Pie normāla piena pieplūduma . . . 0,028% tauku 
„ lēnāka „ „ . . .  0,027%
„ pārāk ātra „ „ . . .  0,14 % „

Bieži vien separatorus pārpū lē , sevišķi, j a  lie lāku  piena 
daudzum u nokre jo šana i iegādāts p ā rā k  mazs separātors. 
Rokas separātors a r norm ālu jau d u , 200 1 stundā, u z rād īja  
šādu nokrejošanas p iln ību :

Nokrejotā piena daudzums l/st. 150 200 240
Tauku saturs vājpienā % % 0,05 0,08 0,15

Tāpēc separāto ru  n ed rīk s t pārpū lē t, laižot spolē pārāk  
daudz piena, jo  tad  piens spiests ā tri iz iet cau r spoli un 
centrbēdzes spēks nev ar p ie tiekam i iedarboties.

4*. T auku  proeents k rē jum ā. Ņemot k rē ju m u  a r augstu 
tauku  saturu , v a irāk  tauku  p ā rie t vājpienā, kā  tas redzam s 
no šādiem izm ēģinājum os iegūtiem  datiem :
Tauku % krējumā . 20% 20—25% 25—30% 30—35% 35—40% 
Tauku % vajpiena . 0,05 0,06 0,073 0,076 0,077

5. Separēšanas ilgums. Ilgāk  separātoru  nodarbinot, vai - 
rāk  tauku  paliek  vā jp ien ā :

Separēšanas ilgums . . 10 min. 30 min. 60 min. 90 min.
Tauku % vājpienā . . 0,041 0,056 0,073 0,108

Pēc ilgākas nodarbināšanas separato ra  spolē u zk rā ja s  
va irāk  nosēdum u, kas sam azina spoles telpas tilpum u, piens 
ā trāk  iziet cau r spoli un  m azāk padots centrbēdzes spēka



ietekmei. N etīrāks un vecāks piens dod va irāk  nosēdumu, 
spoles te lpa  ā trā k  piesērē, un līdz a r  to ievēro jam i samazi- 
nāis nokrejošanas p iln ība. D arbs tad  jā p ā rtrau c , spole j ā 
iz jauc un jā iz tīra . Nav izdevīgi rokas separato rus nodar
bināt ilgāk p a r 1 stundu, bet spēka —- ilgāk  p a r 2—2V2 
stundām  bez spoles tīrīšanas, k ā  to rāda  izm ēģinājum i: 
iauku % v ā jp ien ā  pēc 1 stundas 0,063, pēc IV2 stundām  
0,068. pēc 2 stundām  0,090%.

6. Separējam ā piena tem peratū ra . Auksts piens ir biez>. 
lipīgs, a r  augstu v iskozitāti un  tāpēc slikti n o k re jo jas . P a 
ceļot tem perātū ru , p iena viskozitāte ievērojam i samazinās, 
pieaug a r ī  s ta rp īb a  plazm as un tau k u  īp a tn ē jā  svarā, tādēļ 
siltu  pienu v a r p iln īgāk  nokrejo t. V isjū tam āk n ok re jo ša
nas p iln īb a  pieaug, tem peratū ra i ceļoties līdz 38° C, pēc tam 
pieaugum s ja u  m azāk jū tam s. Piem ēram , 3 dažādu fabriku  
separato ri a ts tā ja  tauku v ā jp ienā  pie dažādām  tem pera
tūrām  :
Separējamā piena temp. (. . 20° 25° 30* 40°
Atstāja vājpienā tauku % % :

1. separātors . . . . . .  0,104 0,067 0,063 0,03 0,05
2. s e p a r ā to r s ....................  0,090 0,072 0,060 0,060 0,055
3. s e p a r a to r s ....................  0,074 0,070 0,062 0,047 0,041

Tāpēc nepieciešam i pienu, ja  to n ea tk re jo  tū liņ  pēc 
slaukšanas, kam ēr vēl silts, p irm s separēšanas uzkarsēt: 

arāto riem  līdz 37—40° C, spēka separatoriem  līdz

Lai gan nokrejošanas p iln ība  p ieaug  līdz tem peratūrām , 
k ad  ja u  sāk  sarecēt globulīns un album īns, t. i., līdz 65® C, 
tom ēr praksē nav  ieteicam s celt separēšanas tem perātū ru  
p ā ri 55° C, jo  pie augstām  separēšanas tem peratū rām  ā trāk  
nolietojas separato ru  daļas, īpaši spoles un šķ īv īšu  alvo- 
jum s. Ja  spole un  šķ īv īši izgatavoti no nerūsējoša  tērauda, 
tad  sekm īgi v a r separēt a r ī pie 60—65° C tin sasniegt iespē
jam i augstāko nokrejošanas pilnību.

Separējo t iepriekš augsti (pāri 82° C) k a rsē tu  v a i v ā rītu  
pienu, tauku zudums palielinās, tādēļ k a  sarecējušā albu- 
m īna pārsliņas p ie līp  tauku  lodītēm , p ad a ra  tās īp a tn ē ji 
sm agākas un centrbēdzes spēks tās atsviež v ā jp ien ā  un  pa 
daļai a r ī nosēdumos. A lbum īna pārsliņas a izķep ina a r ī spo
les telpu. Tāpēc nav ieteicam s augsti p aste rizē t p ienu  pirm s 
separēšanas.

7. Separējam ā piena īpašības. V ispilnīgāk v a r nok re jo t 
svaigu un tīru  p ienu ar lielām  tauku  lodītēm . S eparējo t
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netīru , ilgāk uzglabātu, tā lāk  transportē tu , sevišķi ieskā- 
bušu pienu, samazinās nokrejošanas tīrība . K ādā m ēģinā
ju m ā a trasts: separē jo t p ienu tū liņ  pēc izslaukšanas — 
0,043%, pēc 16 stundām  — 0,054% tauku  vājpienā.

Jau iepriekšējās nodaļās aizrād īts, ka  slik tāk  nok re jo jas

1»iens a r sīkām  tau k u  lodītēm , piem., vecpiens, tāpa t stip rāk  
ira tīts  un m aisīts piens, a r sūkņiem  caur pasterizātoriem  

un gapām caurulēm  dzīts piens, kad  daļa lielāko tauku  lo
dīšu  sasm alcināta.

N ovērojum i pienotavās liecina, k a  p iln īgāk  nokrejo jas 
piens ap rīļa  — jū n i ja  mēnešos, k ad  govis atrodas lak tācijas 
perioda pirm ā pusē, tu rp re tim  augstākais tauku  saturs vā j- 
pienā novērojam s ok tobra — decem bra mēnešos, kad  p ā r
svarā  ja u  ir  vecpiens, kam  sīkas tauku  lodītes no cietejošām  
govīm.

A pstākļi, kas izsauc nepiln īgu  vai s lik tu  nok re j ošanu, 
var bū t dažādi. V ispirms v a r bū t vainīgs pa ts  separators 
un tā  spoles slik tā  konstrukcija . Ja separato rs no labas 
fabrikas un tom ēr pienu nepiln īg i nokrejo , tad  vaina m eklē
jam a nepare izā separatora uzstādīšanā un nodarbināšanā 
vai a r ī sliktās p iena īpašībās. Vainīgi var būt galvenā k ā r t ā  
šādi iemesli:

1) Mazs spoles apgriezienu skaits.
2) S eparato ra  drebēšana, statnis nav līm enī.
3) Spolē ieplūst p a r  daudz piena.
4) K rējum a skrūve nostād īta  nepareizi vai aizķepnsi.
5) Spoles te lpa  aizķepējusi nosēdumiem.
6) Piens ļoti n e tīrs  vai s tip rāk  ieskābis.
7) Zema p iena tem peratū ra.
8) P ienā sīkas tauku lodītes. Jāsam azina spolē ieplūs

tošā p iena daudzum s.
9) Spole noslīdējusi uz leju, un daļa k rējum a ieplūst 

vā jp ien a  vācelē.
10) Mašīnas, cau r ku ļ’ām piens iet pirm s separēšanas 

(piem ēram , p riekšsild ītā ji, sūkņi, pasterizāto ri u. c.). 
nedarbo jas kārtīg i, sasm alcina tauku lodītes, saputo 
vai nepietiekam i uzsilda pienu.

1!) Spēka separatoriem  apgriezienu skaits būs par mazu. 
kad  transm isija  griežas par lēnu vai siksna atslābusi. 
KJektromotoru separatoriem  — ja  stip ri svārstās s trā 
vas pieplūdum s.

12) Separatoram  nem ierīga gnita. kad m ašīna nav labi 
nostip rināta: spole nav pareizi sakārto ta  vai tās da~
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ļas bo jātas, bo jā ta  vārpsta  vai sadiluši gultņi, siksna 
vaļīga vai p ā rāk  cieši sav ilk ta; spēka m ašīna darb o 
ja s  nevienm ērīgi.

P iena sild īšana pirm s separešanas
S eparējam ā p iena tem peratūra, k ā  ja u  aizrād īts, stip ri 

ietekm ē nokrejošanas pilnību. P irins separēšanas piena 
tem peratū ra i jā b ū t robežās starp  40—60° C.

Svaigu pienu tū liņ  pēc slaukšanas ^ar separēt a r ī pie 
14—36° C. Ja  piens atdzesēts un kādu  la iku  aukstum ā g la
bāts, tas uzsildām s vismaz līdz 40° C.

P iena sildīšanu pirm s separēšanas var izdarīt dažādi. 
N elielus p iena daudzum us v a r sasildīt lab i alvotos skārda 
vai a lum in ija  t o_v e r ī š o s, ieliekot tos k a rs tā  ūden ī un re i
zēm apm aisot. Ūdens karsēšanai der p rāvāks četrstū ra ins 
katls a r apakšā pam ūrētu  kurtuv i. K atlu sedz k o k a  vāks 
a r caurum iem  piena toverīšu  ievietošanai. K urtuve j ā 
iekārto  tā, lai te lpā nerastos dūmi, jo  silts piens un k rē jum s 
kāri saista dūm u smaku.

V ar iekārto t a r ī  tā, k a  katlā  a r  k a rs tu  ūdeni ievieto vai
rākām  kārtām  saliktu a l u m ī n i j a  c a u r u l i ,  caur kupu 
laiž pienu no tvertnes uz separatoru . P i e n s ,  tekot cauri 
sakarsēta i caurulei, sasilst līdz separēšanas tem perātū rai. 
D arb a  beigās cauru lei laiž cauri rem denu ūdeni, k a rs tu  so
das šķīdum u, tad  tīru , karstu  ūdeni, lai cauru li a tb rīvo tu  no 
p iena atliekām . Uz līdz īga  principa ir  konstruēti dažādi a r 
k ars tu  ūdeni apsildām i aparāti p iena un k rē ju m a  k a rsē 
šanai.

K rejotavām  un nelielām  pienotavām  v ar noderēt 170. a t
tēlā (a un b) parād īta is  aparāts p iena sild īšanai p irm s sepa
rēšanas. To var lie to t a r ī k rē ju m a  pasterizēšanai pēc sepa
rēšanas. P ienu ievada aparā ta  apakšdaļā pa vertikā lo  cau 
ruli. A parātam  spirālveid īg i no apakšas uz augšu caurte- 
košo pienu silda karsts  ūdens, kupa karsēšanai k rāsn iņu  v a r  
k u rin ā t a r m alku, oglēm vai kūdru . A parāts dabūjam s p ie 
cos dažādos lielum os no 200 līdz 1800 1 p iena uzsildīšanai 
no 10 līdz 45° C stundā. Pasterizējo t k rē jum u, var uzkarsēt 
150—900 1 k rē ju m a  no 40°—90° C shindā. K arsētā p iena tem 
pera tū ru  rād a  term om etrs horizontālās izvadcaurules galā. 
Ja tem peratū ra  par zemu, iad, piegriežot k rānu , sam azina 
aparā tā  ieplūstošā piena vai k rē ju m a daudzum u.

T v a i k a  p i e n o t a v ā s  pienu uzsilda a r parastiem  
centrbēdzes spārnu pasterizātoriem , p lašu pasterizātoriem .
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reģenerātīv iem  karsē tā jiem  vai siltum a apm ain ītajiem . Šos 
aparā tus novieto s ta rp  p iena tv e rtn i un separātoru .

S i l t u m a  a p m a i n ī t ā j i i r  parocīgi pienotavām , kas 
pasterizē vājp ienu . Te p ilnp ienu  līdz separēšanas tem pera
tū ra i (apm. 45—50ft C) uzsilda karstais pasterizētais vā ļ- 
piens, kas pats pie tam  no 85° C atdziest apm. līdz 50° C . 
S iltum a ap m ain ītā ji tādā  k ā r tā  ie taupa siltum u, jo  p iena 
sasild īšanai nav jā lie to  tvaiks, un ie taupa a r ī  auksto ūdeni 
v ā jp ien a  dzesēšanai, ko te pa daļai veic ja u  aukstais p iln 
piens. S iltum a apm ain ītā ji i r  c ilindriski un p lakani: vairāk 
izp la tīti pirm ie.

170. att. Piena un krējuma karsetajs: a — sakartots darbam, b — iz
jaukts tīrīšanai.

C ilindriskais siltum a ap m ain ītā js  (skat. 171. un 172. att.) 
sastāv no lab i alvota vapa c ilind ra  a r rievotu v iļņveidīgu un 
reizē spirālveid īgu  virsm u. Pa c ilindra ā rē jo  virsm u no aug
šas uz apakšu plūst karsts  vājp iens, kas nāk  no v ā jp iena  
p asterizāto ra  m (skat. 173. att.) pa  cau ru li n un karsē c ilind ra  
sienas. A ukstais pilnpiens no tvertnes a ieplūst c ilind ra  
apakšā pa  cau ru li 8, spārn i 3 to spiež pie karstām  cilind ra  
sienām  un a rī ceļ uz augšu līdz izvadcaurulei 9, k u r  ja u  
sasilušais pilnpiens iekļūst cauru lē e, kas to novada uz 
separāto ru  f. Izvadcauru lē p ierīko ts term om etrs, kas rāda 
caurtekošā p ilnp iena tem peratū ru . Varš ir  labs siltum a v a
d ītā js , tādēļ a r ī k a rs tā  v ā jp ien a  siltum s ā tri un diezgan 
p iln īg i tiek  atdots pilnpienam . K ādā m ēģinājum ā p ilnp iena
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tem peratū ra  pie ieejas ap a rā tā  b ija  16,2° C, pie izejas 47,0“ C, 
tā tad  p iena tem pera tū ra  aparā tā  cēlusies p a r  30,8° C. T u r
pretim  v ā jp ien a  tem p era tū ra  ap a rā ta  augšā b ijusi 85,5° C, 
bet apakšā 54,4° C, tā tad  vā jp ien a  tem p era tū ra  pazem inā
jusies par 31.1° C. Siltum a ie taup ījum s sasniedzis 44,4%.

Virs cilindra vāka no
vietoti divi trauki (10 un
11) ar m aziem  caurum i
ņiem  karstā vājp iena sa
ņem šanai un v ien m ērī
gai izdalīšanai pa visu 
cilindra virsmu. Lai vāj- 
piens, uz le ju  tekot, ne- 
izšļakstītos, cilindram  ap
liek  skārda apvalku (13). 
Spārnus griež dzinēj- 
ierīce ar transm isijas 
siksnu vai elektrom otors. 
Jāraugās uz to, lai spārni 
negrieztos pārāk ātri, jo  
tad tie var sasmalcināt 
lie lās tauku lodītes, kas 
pamazina piena nokrejo-  
šanas pilnību.

Lielākā m ērā tauku  
lodīšu sasmalcināšanās 
var notikt reģenerātīvos  
karsētājos jeb  universāI- 
pasterizātoros, kas p iln 

pienu ar tvaiku sakarsē līdz augstai pasterizācijas tem 
peratūrai (85—90° C) un tad to atkal atdzesē līd z  separēša- 
nas tem peratūrai (apm. 50—60° C). Par universālpasterizāto- 
riem  tos sauc tādēļ, ka te nav vairs vajadzīga vājp iena un 
krējum a pasterizācija.

R eģenerātīv ie  k a rsē tā ji resp. pasterizātori sastāv no trim  
zvanveid īgiem  alvota vara cilindriem  (skat. 674. att.), kas no
vietoti v iens uz  otra tā, ka starp to sienām  paliek  divas šau
ras starp telpas, kupās piens plūst pretējos virzienos (skaL 
175. att.). C ilindri balstās uz apaļas pam atplates, p ie kam  
pirmais jeb  iek šēja is cilindrs resp. tvaika apvalks platei 
cieši piestiprināts, bet pārējie  divi ir noņem ami. Telpā starp 
iek šējo  cilindru un pam atpiati laiž (pa cauruli 13) attvaiku  
vai tvaiku, kas karsē cilindra sienas un reizē arī tām pāri 
plūstošo pienu — šaurajā starptelpā starp pirmo un otru

JL -U
- tr

l?i. a tt. Siltum a apm ain ītajs.

328



(vidējo) cilindru. Te piens uzkarsē jas  pāri 85° C un nonāk  
o trā  s ta rp te lp ā  s ta rp  o tru  un  trešo (ārējo) c ilindru  un plūst 
p re tē jā  v irzienā, t. i., p re tim  aukstam  pienam , kam  atdod 
daļu  siltum a un pats pakāpenisk i atdziest — līdz separēša-
nas tem peratūrai.

Ir  d ivējād i šo aparātu  
veidi. Vienos aukstais piens 
no tvertnes (skat. 176. att.) 
a r sūkni tiek  spiests apa
rā ta  apakšā pa cau ru li (9). 
nostip rinātu  pam atplaiē, un 
a rī siltais piens iztek no 
ap arā ta  apakšā un pa cau 
ru li e p lūst uz separatoru . 
Virs iek šē jā  cilindra p ie r i- 
ko ta  m aisām ā ierīce, kas 
griezdam ās p ienu  maisa un 
n e ļau j tam  piedegt pie k a r 
stās c ilindra virsmas. O tra 
veida aparātos aukstais 
pijens ieplūst ap arā tā  no 
augšas, un a rī siltais piens 
iztek ap arā ta  augšā, īpašas 
maisāmās ierīces nav, bet 
vidējais cilindrs griežas un 
maisa pienu, ne ļau jo t tam 
piedegt.

172. att. Siltuma apmairutajs grie
zumā.

173. att. Piena sildīšanas un krejošanas mašīnu sakārta: a — piena 
tvertne, d — siltuma apmainītājs, f' — separators, k — krējum a paste- 

rizātors, m — vājpiena pasterizātois. g vājpiena sūknis.
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Pirm ā veida aparātiem  term om etrs k a rs tā  p iena tem pe
ra tū ras  nolasīšanai atrodas augšā, bet o tra  veida aparātiem  
tas atrodas apakšā. K ādā m ēģinājum ā p iena tem peratūra, 
ieplūstot pasterizācijas aparātā, b ija  14° C, tu r tas uzkarsēts 
līdz 88° C, bet, izejo t no aparā ta , tas b ija  atdzisis līdz 52° C,

174. att. Reģenerātīvpasterizators, 
izjaukts tīrīšanai.

175. att. Reģeneratīv- 
pasterizātors griezumā.

176. att. Piena pasterizēšanas un separēšanas mašīnu sakārta: a — piena 
tvertne, b — pilnpiena sūknis, d — reģenerātīvpasterizātors, f —■ se
parators, g  — vājpiena sūknis, k — krējuma sūknis. Krējuma sūknē
šana nav- vēlama, un lietderīgāk sūkņa vietā uzstādīt krējuma paste-

rizātoru.
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un a r tādu tem pera tū ru  tas ieplūda separatorā. P ilnpiens 
k ā  viena, tā  o tra  veida aparā tiem  jād zen  cauri a r  sūkni. A rī 
k rē ju m s pēc separēšanas a r sūkn i jādzen  uz dzesētāju , kas 
ir  nevēlam a parād ība. Bieži vien k rē jum u  pasterizē o tr
reiz, laižot cau r centrbēdzes pasterizātoru .

R eģenerātīv ie  pasterizāto ri a r ī ie taupa ap 40—42% sil
tuma, bet tiem  p iem īt vairākas neērtības. Laižot aparā tā  
ja u  d rusku  ieskābušu pienu (ar skābum gradu pāri 21“ T). 
kaze īna  daļiņas augstā (85—90° C) tem perā tū rā  viegli sarec, 
izpārslo  a r ī album īns un ā tri aizķepina šauro starptelpu 
s ta rp  iekšējo  un o tru  cilindru , kas rada  traucējum us darbā. 
Jāņem  vērā, k a  siltā vasaras la ik ā  ieskābis piens ir  parasta 
p a rād īb a  m ūsu pienotavās. P ilnp iena  sūknis, m aisām ā ierīce, 
tāp a t v idējais ro tējošais cilindrs, stip ri m aisot pienu augstās 
tem perātūrās, sasm alcina lielās tau k u  lodītes, un  piens tāpēc 
slik tāk  nok re jo jas . V ispār, k ā  ja u  aizrādīts, nav  ieteicams 
pienu pirm s separēšanas augsti k a rsē t un  stip ri m aisīt, tāpa t 
laist cau r sūkņiem . G rū ti t ī r ī t  lielās c ilindru  virsmas, bet, 
j a  to alvojum s nolietojies, karsts  piens n āk  sak arā  ar vayu, 
kas a tšķ īs t p ienā un b o jā  tā  garžu. Tom ēr šādi universāl- 
pasterizāto ri diezgan daudz izp la tīti D ān ija s  un dažu zie
m eļzem ju pienotavās, kas vā jp ienu  p aras ti atdod piena v e
dējiem  karstu , bez dzesēšanas. Tādās pienotavās vajadzīgs 
tika i viens, lielākais divi karsēšanas aparā ti: 1) reģenerā- 
tīvais k arsē tā js , kas augsti pasterizē p ilnpienu, un  vājp iena  
pasterizāc ija  te  vairs nav  va jad z īg a  un  2) k rē ju m a  pasteri
zātors, ja  k rē ju m u  pēc separēšanas pasterizē vēlreiz, kas 
ieteicams un ko  daudzas pienotavas p rak tizē plašos ap
mēros.

L ieto jo t parasto  siltum a apm aini tā ju , va jadzīg i tr īs  ap a
rā ti: 1) siltum a apm ain ītājs, 2) vā jp ien a  pasterizātors un
3) k rē ju m a  pasterizātors. V ājpiens tiek  augsti pasterizēts, 
kā tas p ienotavām  obligāti jā d a ra , ja  tās vājp ienu  atdod 
a tp ak a ļ p iena  vedējiem . R eģenerātīvos karsē tā ju s  tagad 
pakāpen isk i sāk izspiest plašu pasterizātori, la i gan a r ī tiem 
p iem īt daži no u zrād īta jiem  trūkum iem .

Tās pienotavas, kas vā jp ienu  nepasterizē, parasti iz tiek  
a r diviem  centrbēdzes spārnu  vai tru m u ļa  pasterizā to riem : 
viens pienu uzsilda līdz separēšanas tem peratūrai, bet otrs 
pasterizē k rē ju m u  tū liņ  pēc separēšanas. Labum s te tas, ka  
p ilnpiens un k rē jum s nav  jādzen  a r sūkņiem , bez tam  k rē 
jum s spārnu  un trum uļu  pasterizātoros labi izvēdinās.

Slēgtos separatorus nodarbinot, p iena uzsildīšanai, tāp a t 
k rē ju m a  un v ā jp ien a  pasterizēšanai ir vajadzīg i slēgti kar-
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sētāji, kas iz tu r spiedienu un darbo jas bez gaisa p iek ļūša
nas. Šim nolūkam  vispiem ērotākie ir  p lākšņu aparāti.

P lākšņu  pasierizāto ri, kas reizē noder a r ī  kā  siltum a ap- 
m a in ītā ji un dzesētāji, ir  dabū jam i ļo ti dažādos v e id o ju 
mos a r  apaļām , kvadrātveid īgām  vai iegarenām  (skat. 177. 
un 178. att.) plāksnēm , tāpat a r ī  visai dažādos sakārtojum os,

177. a tt .  P lā k š ņ u  p as te r iz a to rs .  178. att . P lā k š ņ u  p as te r iz a to rs ,  a t 
v ē r ts  t ī r ī šan a i .

k m  dod iespēju  v iena ap arā ta  dažādās sekcijās p ienu uz
sildīt, pasterizēt dažādās tem peratū rās un a rī atdzesēt līdz 
vēlam ai (piem., separēšanas) tem peratū rai, V ar a r ī pienu 
uzsildīt līdz separēšanas t°, pēc tam  pasterizēt k rē ju m u  un 
vājpienu (skat. 179. att.). P iena karsēšanai var izlietot 
karstu  ūdeni, a ttva iku  vai tvaiku, bet k a rs tā  p iena dzesēša
nai auksto pienu vai auksto ūdeni, k ā  a r ī auksto šķidrum u 
no saldējam ām  m ašīnām .

Siltuma apm aiņa plākšņu aparātos ir ļoti laba. un tāpēc 
tie ietaupa 50—70% siltum a. Sie aparā ti aizņem  ļoti mazu 
telpu, neraugoties uz to, ka  viņos iespējam s karsē t lielus 
piena daudzum us.
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Šo aparā tu  negatīvas puses sviestniecībā ir šādas: 1) j ā 
lieto sūknis; 2) k rē jum s nedabū  izvēdināties; 3) apa
rā ta  sakārtošana un  tīr īšan a  aizņem  diezgan daudz 
laika.

A parātu  plāksnes izgatavo no nerūsējoša tē rauda  vai 
īpašiem  vaya kausējum iem , kas labi jāalvo. Uz plāksnēm  
izdobti vai izlieti sekli (4—6 mm dziļi), taisni vai sp irā l
veid īg i kanāļi, vai a r ī  tādus veido gum ijas ieliktņi. S tarp  
plāksnēm  a r abās pusēs izdobtiem  kanāliem  novieto plānas, 
gludas m etalla plāksnes, kas cieši noslēdz kanāļus. N erūsē
jo ša  tē ra u d a  plāksnēm  kanāļi izdobti tik a i v ienā pusē, un 
tāpēc starpplāksnes nav  vajadzīgas. P a  kanāļiem  vienm ē
rīg i p lānā  k ā r tiņ ā  v irzās piens, bet tam  p re tē jā  virzienā 
p lūst karsts  ūdens, kas uzkarsē p ienu  līdz vēlam ai tempe-
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179. att. Plākšņu pasterizātora un slēgtā separatora sakārta: 1 — piena 
svari, 2 — piena tvertne, 3 — pilnpiena sūknis, 4 — plākšņu pasteri- 

zātors, 5 — slēgtais separātors.

rā tū ra i. C itā  a p a rā ta  daļā  resp. sekcijā  karsto  pienu laiž 
p re tim  aukstam  pienam , kam  tas atdod siltum u, pats atdzis- 
dams, tā lāk  dzesēšanu v a r iz d a rīt a r  aukstu  ūdeni. P ienu  
un ūdeni pa kanāļiem  starp  plāksnēm  dzen a r sūkņiem  vai 
a r  saspiestu gaisu. Saliekot kopā v a irāk  vai m azāk plākšņu, 
v ar pēc vēlēšanās rēgu lē t p iena  karsēšanas ilgum u, tem pe
ra tū ras  augstum u utt. K arstais ūdens jāpārv ie to  apm. 3—4 
reizes v a irā k  p a r pienu, ar 5° C augstāku tem perā tū ru  p a r 
vēlam o m aksim ālo tem perātū ru .

Ja  p iena daudzum s mazāks, var izņem t vienu daļu 
p lākšņu  ārā, un o trād i — pie lie lāka  piena daudzum a 
p lākšņu  skaitu  pēc vajadzības pavairo.
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Plākšņu aparātos karsējam am  pienam  jā b ū t tīram  un 
svaigam. Tā skābum grads n ed rīk s t pārsn ieg t 20° T, p re 
tē jā  g ad ījum ā olbaltum vielu  pārslas v a r aizķepināt kanā- 
Jus. V airāk  īeskābis un a r ī tesm ens slim u govju  piens stip ri 
piedeg, un  p lākšņu  tīr īšan a  tad  aizņem  daudz la ika , pie kam  
vapa p lāksnēm  ā tri noiet alvojum s.

A p arā ta  tīr īša n a  jā sā k  tū liņ  darba  beigās, laižot pēc

fiiena tīru , auk stu  ūdeni no tvertnes, kas izspiež no kanā- 
iem pienu un tos izskalo. Skalo, kam ēr no ap a rā ta  n āk  ā rā  

tīrs  ūdens. T ad ap arā tā  laiž k ars tu  (50—55° C) kalcinētas 
sodas ūdeni (0,5%-īgu) un ļa u j tam  riņ ķ o t cau r aparā tu  
30 m inūtes, pēc kam  apm. 10 min. laiž a tk a l karstu , tīru  
ūdeni, la i izskatotu sodas šķīdum u.

P re t sodas šķ īdum a lietošanu k a rsē tā ju  skalošanai daži 
pētn ieki ceļ iebildum us, norādot uz to, ka  soda n ea tb rīv o jo t 
aparā tus no t. s. p iena akm ens, bet veicinot tā  rašanos 
un sacietēšanu. Tas izskaidrojam s a r  to, k a  p iena  akm ens 
v a r bū t svaigs, apm. 1—2 dienas vecs, un  vecāks, uzkrājies  
ilgākā laikā.

S v a i g s  p iena  akm ens sastāv no: ūdens 50%, tauku  4%, 
olbaltum vielu  26%, k a lc ija  fosfāta 16% un citām  m inerāl
vielām  4%. V e c s  piena akm ens sastāv no: ūdens 6,5%, 
tauku  4%, olbaltum vielu 25,5%, k a lc ija  fosfāta 58,5% un 
citām  m inerālvielām  5,5%. No skaitļiem  redzams, k a  svaigs 
p iena akm ens sastāv galvenokārt no olbaltum vielām , un 
to var izšķīdināt a r  sārmiem, bet vecs p iena akm ens sastāv 
galvenokārt no m inerālvielām , un tā  iznīdēšanai vislabāk 
noder skābes vai dažādu sāļu m aisījum i.

P iena akm ens rašanos uz k a rsē tā ju  sienām  veicina p ienā 
atrodošies gaisa pūslīši: k u r tie pieķepas a r tvaiku  k arsē 
jam ām  sienām, tu r  m etalls s tip ri pārkars t, p ie līp  un piedeg 
a lbum īna pārslas, kazeīns, k a lc ija  un m agn ija  savienojum i, 
kas ar sodu dod ogļskābes ka lc iju  un citus g rū ti šķīstošus 
savienojum us. L ieto jo t sodu kopā a r kram skābes n ā t
riju  un n ā tr i jā  trifosfātu, piena akm ens viegli sadalās un 
atie t no m etalla sienām. Piem ēram , p lašu  pasterizā to ru  t ī r ī 
šanai ieteic šādu m aisījum u: 12 kg  sodas (Na2C 0 3), 50 kg 
n ā trijā  trifosfāta (Na3P 0 4) un  10 kg ūdensstik la pulvepa jeb  
kram skābes n ā tr i jā  (Na2 O . 6 S i0 2), izšķīdinot 1—2 kg šāda 
m aisījum a 100 1 ūdens.

P iena zudum i separēšanas la ikā  a rī pie uzm anīgas r īc ī
bas ir  neizbēgam i, un tie iztaisa ap 0.5—0,7% no separējam ā 
piena daudzum a.
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KRĒJUMA SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

K rējum a sastāvā atrodam  visas p iena sastāvdaļas, tikai 
pārm ain ītos daudzum os: ta u k u  procents daudz augstāks, bet 
citu  v ie lu  satu rs m azāks k ā  pienā. Jo augstāks tau k u  saturs 
k rē jum ā, toties m azāk tu r p ā rē jo  p iena sastāvdaļu.

K rējum am  a r dažādu tau k u  sa tu ru  ir  v idē ji šāds ķīm is
ka is  sastāvs:

Tauku procents . . 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
Olbaltum vielas . . . 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,1
Piena cukurs . . . 3,8 3,6 3,4 3,1 2,7 2,5
Minerālvielas . . . 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0.2

Sausna ......................... 22,6 27,1 31,7 36,1 40,4 44,8
Beztauku sausna . . 7,6 7,1 6,7 6,1 5,4 4,8

īpatsvars pie 15°C . 
Tauku lodīšu attālums

1,018 1,014 1,008 1,003 0,998 0,993

mikronos . . . . 2.6 2.2 1,8 1,4 1,0

Tauku lodīšu grupēšanas pec lieluma pilnpiena, krējuma un vajpiena.

Tauku lodīšu 
caurmērs 
mik гол os

No katram  

pilnpienā

100 tauku 

krējumā

lodītēm iznāk
'l
ļ vajpiena

0 - 1 16,9 12,3 41,8
1—2 24,3 24,5 47,8
2—3 28,4 22,5 ; 9,2
:i—4 14,8 17,8 1 0,9
4—5 9,1 9,6 0,2
5 - 6 4,5 6,5 0,1
6—10 2,0 5,4 i —

10—20 — 1,4 1

Kopā . . . 100,0 100,0 100,0

K rējum a, salīdzinot a r  pilnpienu, tauku  lodītes ir l i e 
l ā k a s ,  bet vism azākās lodītes ir vājpienā.

Tauku lodītēm  k rē ju m ā  ir  ļoti liela virsm a, tādēļ k rē 
jum s viegli saista svešas smakas. A r k rē jum u  tāpēc jāap - 
ietas ļoti uzm anīgi, tas jāg lab ā  te lpā  a r  tīru , svaigu gaisu 
ļoti tīros traukos. K rējum s rūp īg i jā sa rg a  no metsuliem — 
dzelzs, cinka un vapa, kas izsauc tauku oksidāciju  un k rē 
jum a garžas bojāšanos.

Salīdzinot ar pienu, no k ū ja  tas iegūts, k rē jum am  ir m a
zāks skābum grads, un  jo  augstāks tā  tauku  saturs, toties ze
māks tā skābum grads. K rējum am  ir  augstāka viskozitāte.
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īpaši no ilgāk, uzg labāta  piena. K rējum s sa tu r vairāk  sīk- 
orgauism u, bet m azāk le ikocītu  un  šūniņu a tlieku .

D ažādas piegaržas k rē ju m ā s tip rāk  iz jū tam as k ā  pienā. 
K rējum s no sep ara to ra  n āk  ā rā  silts, p a rasti a r  tem pera tū ru  
35—40—45° C. Tādās tem peratū rās k rē ju m ā  ā tri va iro jas  
sīkbūtnes, un  tas sāk skāBt. Tāpēc nepieciešam i tū liņ  pēc 
separēšanas k rē ju m u  pasterizēt, la i nonāvētu  iespējam i 
daudz sīkbūtņu , un a r ī  to s tra u ji atdzesēt līdz zemai tem 
p era tū ra i (5—8° C), la i ap tu rē tu  s īkbū tņu  tā lāko  vairošanos.

N epasterizētu  saldu k rē ju m u  n ed rīk st ilgi g labāt au k 
stumā, jo  tad  tas k ļū st rūg ts v a i sūrgans.

K rējum a šķirnes. K rējum u šķ iro  pēc tau k u  procenta un 
skābum a pakāpes. Izšķip: 1) s a l d u  k rē jum u , kupa skā- 
bum grads n ed rīk s t bū t augstāks p a r  20°T. 2) s k ā b ē t u  
k rējum u a r  skābum gradu no 60—100° T. Labi skābētā k rē 
jum ā skābum grads svārstās ap 70—80° T.

V ērtīgākā k rē  jum a sastāvdaļa ir  p iena tauki. Pēc tauku  
satura k rē ju m u  mēdz šķ iro t šādi:

1) K afijas k rējum s, kas parasti sa tu r 15—20% tauku.
2) Putu  k rējum s, kas sa tu r 30—40% tauku.
3) V idēji tauks k rē jum s a r  25—35% tauku, ko parasti 

lieto  sviesta gatavošanai.
R īgas pilsētas noteikum i prasa, la i dažādās k rē ju m a  šķ ir

nēs tau k u  sa tu rs  nebū tu  zem āks:
kafijas krējumam p a r ..........................15«/o
putu „ ...............................30#/o
skābam  „ ............................... 26«/o

T ātad  tauku  sa tu rs k rē ju m ā var bū t dažāds a tk a rīb ā  uo 
izlietošanas veida.

K rējum a izlietošana. Saldu k rē ju m u  — kafijas  un pu tu  — 
lieto m ā jtu rīb ā , kafe jn īcās un  konditorejās. No k rē ju m a  a/r 
dažādām  piedevām  gatavo saldējum u resp. ledus k rēm u un 
k rē ju m a  konfetes. Skābētu k rē ju m u  lieto  m ā jtu rīb ā , ēdienu 
veikalos un k rē ju m a  sieriņu izgatavošanai, sa jauco t to  ar 
biezpienu, sāli un  garžas vielām.

Ilgākai uzglabāšanai svaigu, saldu k rē ju m u  homogenizē 
un tad  sterilizē pudelēs vai alvotās skārda  bundžās.

Vislielākos k rē ju m a  vairum us izlieto s v i e s t a  p a g a 
t a v o š a n a i .  Tam nolūkam  vislabāk  noder k rē jum s ar 
tauku  sa tu ru  30—35%. A grāk  sv iestn iecībā lie to ja  liesāku 
k rē ju m u  ar tauku sa tu ru  18—25%, jo  pastāvēja  uzskats, ka  
no tāda  k rē ju m a  v a r iegūt sviestu a r labāku  arom atu. Bet 
tāda liesa k rē jum a apstrādāšanai v a jadzīg i lie lāk i aparāti,
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tā  sakulšanai vajadzīgas lielākas kuļam inucas, tas ilgāk j ā 
kuļ, dod sīkākus sviesta graudus un zem āku ūdens saturu  
sviestā. Kuļot liesāku k rē jum u, mazinās izkulšanas p iln ība, 
jo  paliek  v a irāk  paniņu  un a r  tām  va irāk  tau k u  iet zudum ā. 
Bez tam te lielāks darba  un enerģ ijas patēriņš, lielāk i a p 
strādāšanas izdevum i uz 1 kg izgatavotā sviesta.

K rējum s, kas sa tu r ap 35% tauku, ā trā k  un v ieglāk sa
kuļas, dod sam ērā lie lākus sviesta graudus un augstāku 
ūdens saturu  sviestā. Tādu k rē ju m u  kuļot, var sasniegt aug
stāko izkulšanas p iln ību . L ieto jo t labu  ieraugu, no tāda 
k rē ju m a  iespējam s izgatavot tik p a t arom atisku sviestu kā 
no liesa k rējum a. Te m azāki apstrādāšanas izdevumi, jo  
m azāks k rē ju m a  daudzum s jāk arsē , jādzesē, jā rau d zē  un 
jā k u ļ.

K rējum u, kas sa tu r va irak  par 35 %■ tauku, līdz šim uz
s k a tī ja  p a r sviestošanai nepiem ērotu, jo  parastās kulšanas 
tem perātū rās tāds ļoti ā tri sakuļas, to  viegli p ārku lt, tādēļ 
cieš sviesta konsistence. Tādu trek n u  k rē ju m u  a rī g rū tāk  
pasterizēt, jo  tuvu stāvošās tauku  lodītes un ap tām kon
centrētās olbaltum vielas v a irāk  sarga sīkbūtnes no augstas 
tem perātū rās ietekmes.

Tom ēr pēdējo  gadu izm ēģinājum i un novērojum i praksē 
liecina, ka, a ttiec īg i pārveido jo t sviestošanas techniku, a r ī 
no 40%-īga k rē ju m a  var iegūt teicam u sviestu, sasniedzot 
p ie tam a r ī ļoti p iln īgu  izkulšanos. A pstrādāšanas izdevumi 
uz 1 k g  sviesta te vēl m azāki, a r  m azākām  m ašīnām  un m a
zāku la ik a  pa tēriņu  var apstrādā t ievērojam i lielākus piena 
daudzum us. P ārs trād ā t sviestā tik  trek n u  k rē jum u  labi 
iespējam s pienotavām , ku fu  rīc īb ā  ir labas saldējam ās m a
šīnas. bet m ūsu pienotavās to ir maz.

Lai sviestošanas darbos novērstu  k ļūdas un traucējum us, 
ieteicam s no tu rēt tauku  sa tu ru  k rē ju m ā  cauru  gadu iespē
ja m i v ienādā līm enī — ap 35%, ņem ot no v idēji trekna  
p iena 1 0 c/ r .  no trek n ā k a  1 1 %  krējum a.

Pēdējos gados, laižot parasto  k rē ju m u  (ar 25% tauku) 
pēc paisterizācijas karstu  cau r o tru  separatoru , iegūst tā 
saukto  p ā r t a u k o  k r ē j u m u  a r  tauku  sa tu ru  80—82%. 
kupu sasaldējo t resp. ā tri un stip ri atdzesējot, va r iegūt 
sviestu bez kulšanas (skat. tu rpm āk  nodaļu par jaunām  
sviestošanas metodēm).

Ja separāto ru  k ā rtīg i nodarbina, pienu pastāvīgi separē 
pie noteiktas tem peratū ras un  vā jp ien ā  nepaliek  v a irāk  par
0.1 c/( tauku, tad  tauku  saturs k rē ju m ā a tkarīgs no separē-
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iam ā p ilnp iena tau k u  sa tu ra  un  k rē ju m a  procenta, t. i., ( ik 
:g k rē ju m a  ņem no 100 kg piena. V ajadzīgos skaitļus viegli 

a tra st zem āk novietotā tabulā.
Krējuma procenta tabula

Tauku
saturs

krējuma
%% 3,0 3,1

T a u

3,2

k ii p r o c e n t s  

3,3 3,4 3,5

p i l n p i e n a  

3,6 ļ 3,7 | 3,8 3,9 4,0'

K r ē j u m a p r o c e n t i

20 14,7 15,1 15,7 16,1 16,7 17,2 j 17,7 18,2 18,7 19,2 19,7
21 13,9 14,4 14,9 15,4 15,8 16,4 16,8 17,3 17,8 18,3 i 18,7
22 13,3 13,8 14,2 14,7 15,1 15,6 15,0 16,5 17,0 17,4 ! 17,9
23 12,7 13,2 13,6 14,0 14,5 14,9 15,7 15,8 16,2 16,7 17,1
24 12,2 12,6 13,0 13,4 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 16,0 16,4
25 11,7 12,1 12,5 12,9 13,3 13,7 14,1 14,5 14,6 15,3 15,7
26 11,3 11,6 12,0 12,1 12,8 13,2 13,6 13,9 14,3 14,7 15,4
27 10,8 11,2 11,5 11,9 12,3 12,7 13,1 13,4 13,8 14,2 14,6
28 10,4 10,8 11,2 11,5 11,9 12,2 Ï2.6 13,0 13,5 13,7 14,0
29 10,1 10,4 10,8 11,1 11,5 11,8 12,2 12,5 12,9 13,2 13,6
30 9,7 10,1 10,4 10,7 11,1 11,4 11,8 12,1 12,4 12,8 13,1
31 9,4 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,4 11,7 12,0 12,4 12,7
32 9,1 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 12,0 12,3
33 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 11,9
34 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,2 11,6
35 8,3 8,7 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10.7 10,9 11,2
36 8,1 8,4 8,7 9,0 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,6 10,9
37 7,9 8.2 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 9,8 10,1 10,3 10,6
38 7,7 8,0 8,2 8,5 8,8 9,0 9,3 9,6 9,8 10,1 10,a
39 7,5 7,8 8,0 8,3 8,5 8,8 9,1 9,3 9,6 9,8 10,1
40 7,3 7,6 7,8 8,1 8,3 8,6 8,8 9,1 9,3 9,6 9,8

Piem ēram , ja  tauku  saturs p ienā 3,6% un  vajadzīgs k rē 
jum s a r tauku  sa tu ru  30%, tad  k rē ju m a  sk rūve jānostādia tā, 
ka no 100 kg piena iznāk 11,8 kg  jeb  11,8% k rē jum a. Ju 
pirm s tam  ņemts lielāks k rē ju m a procents, piem., 12,5%, 
tad  k rē ju m a sk rūve jā ieg riež  m azliet dziļāk. M ainot k rē 
jum a skrūves stāvokli, jā p ā rb au d a  izdarītās m aiņas p a re i
zība, kas izdarām a šādā k ā rtā : separēšanas la ikā  zem k rē 
jum a iztekas pa liek  li tra  m ēru vai m ērcilindru  un  reizē a r  
to zem vā jp ien a  radziņa paliek  toverīti. K ad k rē jum s p ie
p ild ījis  litra  m ēru, abus traukus reizē atņem  un p ā rb a u d i 
cik litru  v ā jp ien a  dabūts ta jā  la ikā, k ad  iztecējis 1 1 k rē 
jum u. Pēc iegūtiem  skaitļiem  aplēš k rē ju m a  procentu , kādu  
tagad dod separators. Piem ēram , ja  1 1 k rē ju m a  iztecēšanas 
laikā vājp iena iegūts 7,5 1. tad  8,5 1 p ilnp iena dod 1 1 k rē 
jum a. bet 100 1 p ilnp iena dod 100 : 8.5— 11.N 1 jeb  11,8r -
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krējum a. Šādus m ēģinājum us izdara  2—5 reizes, lai iegūtu 
pareizāku  vidējo  skaitli. Ja  pie tāda k rē jum a skrūves sta- 
vokļa separēs p ienu a r 4% tauku, kāds piens mēdz būt ru 
deņos. tad  k rē ju m ā būs 33% tauku.

K r ē j u m a  d a u d z u m u  (K) p r o c e n t o s ,  kāds jā - 
noseparē no katriem  100 kg pilnpiena, lai iegūtu krējum u 
a r  vēlam o tauku saturu , v a r  ap rēķ in ā t pēc šādas form ulas:

K =  100 ! ~  ļ1 kt —t,

h'ormulā b u rti nozīm ē:
K — k rē ju m a  daudzum u procentos:
I — tau k u  sa tu ru  p ilnp ienā; 

ti tau k u  sa tu ru  vā jp ienā ; 
kt — tauku sa tu ru  k rē ju m ā;

3,6%; t, — 0,06%; k t =  35%; tad 
3,6 — 0,06 _  354 
35 — 0,06 34,94

tā tad  no katriem  100 kg p iena jāņ em  10.1 kg vai 10,1% k rē 
jum a.

D ažkārt jāaitšķaida taukāks k rējum s. Piem., ir putu k rē 
jum s ar 36% tauku , bet va jadzīgs a r ī kafijas  k rē jum s ar 
16% tauku, tad  p u tu  k rē jum s jā a tšķ a id a  a r p ilnpienu  vai 
vājpienu, bet kādās attiec ībās tie jā sa jau c , to var vienkārši 
izzināt a r  k vad rā ta  palīdzību .

Piem ers t -  

K : 100 10.1:

P u tu  k rē ju m a  
t a u k u

36

P iena  ta u k u  4

V eļa m ais  
t a u k u  °'t 

16 
kaf ijas  

k rē ju m ā

/
7 1

16 12 il p u tu  k rē ju m a

36 - 10 - -  20 <|. plen.i 
dod 32 d a |a s  kaf f jas  k r t j u m . /

K vadrāta  k re isa jā  augšstūrī rakstu putu k rējum a tauku 
%, bet k re isa jā  apakšstū rī aizīm ē p iena tauku  procentu, ar 
ko k rē jum u  atšķaidīs. K vadrāta  vidū diagonāļu krusii»- 
ju m ā  atzīm ē vēlamo tauku  procentu  kafijas  k rē jum ā. A t
velkot pa diagonālēm 56 — 16 =  20 un 16 — 4 =  12. atrodam , 
k a  uz katrām  12 daļām pu tu  k rē ju m a jāņein 20 daļas piena 
a r 4% tauku.
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Pieņemsim, k a  kafijas k rē ju m a  vajadzīgs 160 kg. M aisī
jum am  j lņ e m  12 +  20 =  32 daļas. Uz katru, daļu  iznāk 
160 : 32 — 5 kg. Tāpēc putu  k rē ju m a  jāņem  12 X 3 =  60 kg. 
bet piena jāņem  20 X 5 =  100 kg. l ā d i  kārtā , sajaucot 60 kg 
putu k rē jum a a r 36r r tauku un 100 kg p iena a r  4% tauku, 
dabūjam  160 kg kafijas k rējum a ar t6%  tauku.

SKĀBA KRĒJUMA IZGATAVOŠANA

Labs. a r pienskābes b ak tē riju  ku ltū rām  saskabēts un p a
reizi nogatavināts k rējum s ir ļoti vērtīgs uzturlīdzeklis, jo  
sa tu r 26—56% piena lauku un pienskābi, k u ra i ir d iētiska 
nozīme.

Skābēta k rē ju m a izgatavošanas leclm ikas galvenie p ro 
cesi ir šādi: 1) k rē ju m a pasterizācija . 2) dzesēšana.
3) ieskābēšana. 4) saskābēšana. 5) dzesēšana un nogatavinā- 
šana. 6) iesaiņošana un uzglabāšana.

Sv aigu k rē jum u a r 30—35̂ > tauku, bez garžas un smarža-; 
kļūdām, pasterizē pie 90° C un tad  ā tri atdzesē: vasarā līdz
17—20" ( \  ziemā līdz 20—22° C. A tdzesētam krējum am  p ie 
vieno 5% laims pienskābes b ak tē riju  k u ltū ras un rūpīgi sa
ja u c  a r krējum u. Pēc iam vēl 3 reizes ik pēc stundas k rē 
jum u  rūpīgi izm aisa un tad ļau j tam m ierīg i skābt. Skāb- 
šanas process turpinās 16—20 stundas. Labi saskābušam  k rē 
jum am  skābum a pakāpe ir 70—75° T un vienm ērīga, pabieza 
konsistence. Pēc tam krējum u ātri atdzesē līdz 2—3° C un 
tu r aukstum ā jpm ēram  18 stundas, kam ēr tas nogatavinās. 
Šinī laikā tauki lodītēs sacietē un olbaltum vielas uzbriest, 
kādēļ k rē ju m a konsistence k |ūst biezāka. V islabāk o lbal
tum vielas uzbriest pie 2° C 18 stundās. N ogatavināta k rē 
ju m a p il  ap 4.3. To izlej labi tīrītā s  egles, bērza  vai liepas 
koka muciņās, kam  nošķelta kona veids, un uzglabā aukstā 
telļ>ā pie 2 —4°C a r  gaisa m itrum u 75—809?.

A pgrozībā s k ā b o  k rējum u šķiro pēc tauku  sa tu ra : aug
stākās šķiras k rē jum am  jā sa tu r  ne m azāk p a r 36% tauku, 
pirm ās šķiras — 30rv un otras šķ iras — 2 5 'f tauku . A ugstā
kās šķiras k rē ju m a skābum grads nevar pārsn ieg t 90“T un 
o tras šķiras — 120° T.

Sterilizēta k rē ju m a sagatavošana. Ja k rē ju m u  vajag  sa
gatavot ilgākai uzglabāšanai vai tālākam  transportam , tad 
to nepieciešam s hom ogenizēt un sterilizēt.

S terilizācijai noder tikai pilnīgi svaigs augstākā labuma 
krējum s a r  iespējam i zemu skābum gradu. jo  p re tē jā  g ad ī
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jum a kazeīns sterilizēšanas laikā var izpārslot. Kazeīna 
stabilizēšanai der piedot pa  25 g d ina trijfo sfā ta  (Na2lIP(),) 
vai ari pa 25 g n ā tr i jā  b ikarbonāta  (NaHC'O ) uz katriem  
100 kg k rējum a.

T auku saturs k rē ju m ā  norm ējam s ap 20 'r . l ai tauku 
lodītes nevarētu  nostādināties, karstu  krējum u ar 80" ( ' 
tem peratūru  no pasterizāto ra  divas reizes izlaiž caur lionio- 
genizātoru  zem 210 atm. spiediena. Pēc divreizējas liomo- 
genizācijas tauku  lodītes k rē ju m ā  ir  sasm alcinātas ļoti sīki. 
tās p iesaista  savai virsm ai daudz olbaltum vielu, un tāpēc 
k rē jum a konsistence m anām i sabiezinās. Sabiezinātās ol
baltum vielas sarga a rī sikbūtnes no augstas tem peratūras 
ietekmes.

Tādēļ k rē jum s sterilizējam s sam ērā augstās tem peralu- 
rās, parasti pie 118° C 14—15 m inūtes. Pasterizēto  (pie 80" ( ) 
un hom ogenizēto k rējum u pirm s sterilizācijas iepilda 0."> I 
pudelēs, j a  tas domāts v ietējām  vajadzībām , bet tālākai 
nosūtīšanai to p ild a  labi alvotās skārda  bundžās. Pēc k rē 
jum a iepildīšanas bundžas herm etiski noslēdzamas un tad 
sterilizējam as. G atavojo t sterilizēto  k rē ju m u  lielākos dau
dzumos, vajadzīg i vismaz divi sterilizatori.

KRĒJUMA IEGŪŠANA KREJOTA VAS

K rējum a iegūšana k rejo tavās. Latvijas PSK darbojas 
liels skaits (apm. 1000) k re jo tavu . To uzdevums pieņemt 
ap k ārtē jās  saim niecībās ražoto pienu, lo nokrejo t un k rē 
jum u nogādāt cen tra  pienotavās, k u r  to apstrādā uri sakul 
sviestā. K rejo tavās saved vairāk  par pusi no pienotavās 
pārs trādā tā  p iena kopdaudzum a. vecās piensaim niecības 
zemēs (D ānijā, H olandē u. c.) k re jo tav u  nav, bet visu pienu 
tur saved tieši pienotavās. Tas izskaidrojam s ar to, k a  tu r 
ir ļoti labi satiksm es celi. kas atvieglo p iena pievešanu, un 
no 1 lia lauksaim niecībā izm antojam ās zemes tu r ražo 4—5 
reizes vairāk  piena kā  L atv ijā . Bez tam daudzas mūsu saim 
niecības pienu nenodod ne k re jo tavās, ne pienotavās, bet 
uz vietas m ājās p ā rs trād ā  sviestā. Tāpēc k re jo tavas mūsu 
piensaim niecībai pagaidām  nepieciešam as kā piena savācē
jas, lai gan piena pieņem šanas un apstrādāšanas apstākli 
daudzās k re jo tavās nav visai apm ierinoši kā telpu, tā ieeli- 
niskās iekārtas ziņā (skat. 180. att.).

T vaika iekārtas vēl trū k s t daudzās krejo tavās. S eparato 
rus tu r griež ar roku vai petro le jas m otora spēku.
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Pieņemamo pienu parasti uz decim ālsvariem  nosver, 
pirm s separēšanas uzsilda līdz 35—40" C vienkāršos s ild ītā 
jos a r karstu  ūdeni. Pēc separēšanas k rē ju m u  s tip ri atdzesē 
un ved uz pienotavu. Svarīgi k re jo tavās ir: 1) rūp īg a  p iena 
īpašību pārbaude, pie kam  jān o ra id a  piens a r piegaržām , 
nepatīkam u sm aku un augstāku par 20°T  skābum a pakāp i;
2) tauku  satu ru  k rē ju m ā no tu rē t iespējam i v ienādā l ī 
menī — ap 35%; 3) iegūto k rē ju m u  iespējam i zemu atdze
sēt un tu rē t aukstum ā līdz nosūtīšanai; 4) k rē jum u  iespē
jam i ā t r i  un s a u d z ī g i nogādāt cen tra  p ienotavā; 5) j ā 
cenšas novērst visi apstākļi, kas var p aslik tinā t k rē ju m a  
īpašības. Separēšanas te lpai jā b ū t ļoti tīra i, a r  svaigu gaisu. 
No separato ra  nākošais k rē jum s jācenšas atdzesēt ā tri un 
līdz iespējam i zemai tem peratū rai (5—6" C). k a trā  ziņā zem 
8° C. Vispirm s tas jā la iž  pār dzesētāju , la i dabū tu  a r ī izvē
dināties. No dzesētāja  nākošo k rē ju m u  novada plakanos 
a lu m in ija  toverīšos, kurus tū liņ  ievieto betona tvertnē  ledus 
ūdenī, k u r  toverīšus tu r  līdz k rē ju m a  sū tīšanai uz p ieno
tavu. K rējum s toverīšos reizēm  jāizm aisa a r verdošā 
ūdenī noplaucētu a lum in ija  maisāmo. C en tra  pienotavā 
nonākot, k rē jum a tem perātūra nedrīkst būt augstāka 
par 10° C.

Visām krejo tavām  tāpēc jāsagādā pietiekam i ledus vai
rumi k rē ju m a  stiprai dzesēšanai.

K rējum a transports. Tās krejo tavas, kas apgādātas ar 
tvaika iekārtu  un v a r k rē ju m u  pasterizēt, parasti to nemaz 
nedzesē, bet karstu  iepilda transportkannās un ved uz pie
notavu. Te jā ievēro , k a  karstu  k rē ju m u  v a r p ild īt tikai a lu 
m in ija  vai nerūsējoša tē rauda  kannās, bet ne alvotās. A rī 
aukstu k rē ju m u  vislabāk  transportē t a l u m i n i j a  kannās, 
izvēloties lie lāka  tilpum a (40—50 1) transportkannas. jo  tā
dās kannās k rē ju m a  tem perātū ra  padota m azākām  sv ārs tī
bām: vasarā  m azāk sasilst, bet ziemu nav tā jāba idās no s a 
salšanas. K annas a r k rē jum u jāp iep ild a  pilnas — līdz vā
kam, lai k rē jum s ceļā nedabūtu kulties, jo  tad  k a rs tā  k rē 
jum ā notiks tauku lodīšu sasmalcināšanās, bet aukstā  k rē 
jum ā var rasties sviesta graudiņi. Abas šīs parād ības ir vi
sai kaitīgas, jo  pēc pasterizācijas pienotavā uz atdzesētā 
k rē jum a virsmas sak rājas no apvalkiem  atbrīvo ta  tauku 
kārta , kas viegli oksidējas, pieņem p re tīgu  vecu tauku garžu 
un bo jā  a rī sviesta konsistenci.

T ransportēt k rē jum u  vislabāk a r autom obiļiem  vai a rī 
ratiem  uz labām  atsperēm  un gum ijas riepām, kas pasarga 
k rē jum u no stipras kratīšanās.
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180. att. O zolnieku k re jo tav a  
T ukum a apr.

ISO-«, att .  G ra šu  k r e jo ta v a  
M adonas apr.
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Ja  kars tā  vasaras la ik ā  k rējum am  ceļā jā a tro d as  v a irā 
kas stunda®, tad  kannas rūp īg i nosedzam as a r pietiekam i 
bieziem pītiem  salm u apvalkiem , ku ļu s  sa le j a r  aukstu 
ūdeni. Sala la ik ā  sausi un  biezi salm u apvalki, pārk lā ti a r  
voiloka segu. pasarga  k rē ju m u  no sasalšanas. Sasalis k rē 
jum s sviestošanai neder. N eder a r i s tip rāk  ieskābis k rē 
jum s. Tagad k rē ju m a  tran sp o rta  apstākļiem  dažās v ietās 
vēl nepievērš p ienācīgu  vērību, tādēļ k rē ju m a  īpašības p ā r
vadāšanas la ikā  var ievērojam i paslik tināties.

KRĒJUMA ANALĪZE

K rējum a analizē visbiežāk jāsastopas a r tauku  sa tu ra  
noteikšanu, jo  tauk i ir v ien īgā v ē rtīg ā  k rē jum a sastāvdaļa. 
T āpat k rē jum am  nākas note ik t skābum gradu. D ažkārt ja -  
noteic a r ī konservētā ju  vielu un sabiezināšanas līdzekļu  
piedevas k rējum ā, jo  tādu  vielu piedevas uzskata  p a r  k rē 
ju m a viltošanu.

Lai k rē ju m a  analizē dotu pareizus iznākum us, p ienācīgi 
jānoņem  k rē ju m a  paraugi.

K rē jum a paraugu  noņem šana izdarām a rūpīgi, la i iegūtu 
pareizu  cau rm ēra  paraugu. Ja  k rē jum s a trodas vairākos 
traukos, kannās vai toverīšos, tad  labāk  to saliet vienā 
traukā, rūp īg i un  pam atīgi izm aisīt un  tikai no tād a  labi 
sa jau k ta  k rē ju m a  ņem t paraugu  analizei. Ja  k rē ju m u  no 
atsevišķiem  trauk iem  nav iespējam s saliet kopā vienā 
traukā , tad  k rē jum s k a trā  trau k ā  rūp īg i jā izm aisa un no 
k a tra  tra u k a  jāņem  proporcionāla daļa. Visas daļas salej 
kopā vienā traukā , rūp īg i sa jauc un no šāda lab i sa jau k ta  
k rē ju m a ņem paraugu  analizei. G adījum os, j a  analizi ne
var tū līt izdarīt, k rē ju m a paraugam  jā p ie ja u c  k ād a  kon
se rv ē tā ja  v ie la  — form alīns vai k a lija  bichrom ats, pēc kam 
paraugs rūp īg i jāsaskalo . Pam atīga k rē ju m a  m aisīšana v a
jad z īg a  tādēļ, k a  k rē jum s ir  daudz biezāks k ā  piens un  ā tri 
nostādinās.

P arauga  pudeles var lietot tādas pat kā  pienam. Biezu 
k rē ju m u  pirm s analizēs der pasild īt līdz 40° C un paskalot, 
tad tas v ien līdzīgāk  sajaucas un no tā  iziet ^ a isa  pūslīši. Ja  
k rējum s sildot savelkas, tad  tam  p iep ilina dažus p ilienus 
s tip ra  am onjaka un  sakrata , pēc kam  tas k ļūst a tka l šķ id
rāks.

K rējum s, k u fā  m anām as sviesta resp. lielākas tauku pi
ciņas, jā liek  ūdens tra u k ā  pie 45—50° C, kam ēr visas pici-
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i.ias izkūst, pēc kam to krietn i sakrata un atd/.ese līdz
18—20'* C, reižu reizēm saskalojot, lai tauki viscaur izdalās 
vienlīdzīgi.

Ja jānosaka ari k rē ju m a skābum grads. tad to nosaka 
vispirm s un pēc tam tikai tauku saturu.

T auku sa tu ra  noteikšana k rē jum a
lau k u  sa tu ra  noteikšanai k rē ju m a ir vairākas metodes, 

bet no tām apskatīsim  tikai nedaudzas. kas vienkārši ir.i 
ā tri izpildām as un dod praklišķ iem  m ērķiem  pietiekam i p a
reizus rezultātus.

1. l a u k u  s a t u r a  n o t e i k š a n a  k r ē j u m u  a r  
p a r a s t a j i e m  p i e n a  b u t i r o m e t  r i e m .  Te var r ī 
koties dažādi a tk a rīb ā  no tā, cik pareizi rezu ltā ti vajadzīg i. 
Ja tie vajadzīg i tikai aptuveni pareizi, tad k rējum u a t
šķaida a r ūdeni un m aisījum ā nosaka tauku  satu ru  kā 
pienā, bet j a  vajadzīg i pareizi rezultāti, tad k rē jum s bu- 
tirom etrā  jā iesver a r svaru. Jo biezāks un taukāks krējum s, 
jo  m azāk pareizus iznākum us dod viņa m ērīšana.

K rējum a atšķaidīšanu a r  ūdeni izdara šādā k ā rtā : ar pa
rasto p iena pipeti (11 cm 1) pareizi nom ēra k rējum u, a r  
m īkstu sūcpapīru  ā tri noslauka pipetes ārpusē pielipušo 
k rē jum u un pipetes sa tu ru  ielaiž pudelītē, k u rā  tad  vēl čet
ras reizes a r to pašu pipeti ielaiž tīru  ūdeni, pēc kam pude
līti k rie tn i saskalo. M aisījum ā tagad nosaka tauku  saturu  
tāpat kā pienā. Nolasīto tauku  procentu reiz ina a r k rē jum a 
atšķaid īšanas skaitli, šinī gad ījum ā ar 5 ( 1 + 4  =  5) un ar 
piena vidējo  īpatsvaru  1,03. Piem ēram , nolasīti 4,2% tauku : 
tad tauku  saturs k rē ju m ā  būs šāds: 4.2 X 5 =  21,0 X 1.03 — 
=  21.63%.

K rējum u sverot, rīko jas  šādi: ielaiž bu tirom etrā  1 cin 
sērskābes, iesver ta jā  1—3 g k rē ju m a (a tkarībā  no tre k 
numa, taukāku  1—2 g, bet liesāku 2—3 g) un p ie lej tik  daudz 
(īra  ūdens, lai k rē ju m a un ūdens tilpum s kopā būtu  ap
11 cm3, tad  vēl pielej 1 cm am ilspirta. T ālāk  rīko jas tāpat, 
kā noteicot tauku saturu  pienā.

N olasītais tauku procents jā re iz in a  ar 11,33 un jād a la  uz 
iesvērtā k rē ju m a svaru, tad  dabū pareizu  tauku sa tu ru  
k rē jum ā pēc form ulas:
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P ievesta ja  form ula burti nozīm ē:
tk =  m eklētais jeb  īstais tauku saturs krējumā; 

t =  nolasītais tauku procents; 
k =  iesvērtā krējuma svars gramos.

Piem ēram , uz bu tirom etra  skalas nolasīts 4,4%, k rē ju m a 
iesvērts 2 g. T ādā gad ījum ā tau k u  sa tu rs  k rē ju m ā būs:

4.4 . 11.3
- -2  =  24,926%.

Šis paņēm iens dod pietiekam i pareizus rezultātus, tikai 
k rē ju m a  iesvēršana aizņem  v airāk  laika.

2. T a u k u  s a t u r a  n o t e i k š a n a  a r  s p e c i ā l i e m  
k r ē j u m a  b u t i r o m e t r i e m .  Speciālos k rē ju m a  bu- 
tirom etros tauku  sa tu ru  nolasa tieši, bez kādas pārlēšanas. 
Šo bu tirom etru  skāla  iekārto ta  dažādiem  tauku  procentiem , 
25^;, 40% un 50%. P arasta jiem  apstākļiem  p iln īg i atb ilst 
bu tirom etri, k u ru  skalas rāda līdz 40% tauku.

Nolasot tauku  procentu, skaid rās tau k u  kārtas  viens gals 
obligāti jānostāda uz nulles, tādēļ k a  visas iedaļas nav  v ie
nādas.

A rī te k rē jum u  var iesvērt, j a  bu tirom etram  ir  neliels 
trauciņš, kupa k ā jiņ a  tura® gumijias aizbāznī. V ar k rē ju m u  
a r ī iem ērīt a r  skalojum u pipeti vai nelielu  piknom etru . 
Biezu, tauku  un skābu k rē ju m u  p are izāk  iesvērt, be t šķ id 
rāku v a r a r ī iem ērīt. Ar m ērīšanu darbs veicas ā trāk , kas 
ir svarīgi, ja  jā izd a ra  daudz analīžu.

Iesvērt un noteik t k rē ju m a tauku  % var šādā kārtā : 
5 g k rie tn i izm aisīta k rē ju m a pareizi iesvep trauc iņā  — bi- 
ķ e rītī un kopā a r  gum ijas aizbāzni iebāž speciālā Roedera 
k rē jum a bu tirom etra  (skat. 181. att.).

Pa tievo augšgalu ielaiž bu tirom etrā  17,5 cm3 sērskābes 
a r  īpa tnējo  svaru  1.52 (tādu dabū, atšķaidot p iena analizei 
lieto jam u sērskābi ar līdzīgu daudzum u t ī r a  ūdens, laižot 
uzm anīgi skābi tievā strūk liņā  pie ūdens kādā stik la  kolbu, 
kā tuvāk  ap rakstīts  pie tauku  % noieikšanas sviestā), pēc 
tam  a rī 1 cm3 am ilspirta. Noslēdz tievo galu a r gum ijas 
aizbāzni, bu tirom etru  spēcīgi sak ra ta  un ievieto ūdens 
trau k ā  pie 80° C, k u r to tu r  apm. 15 minūtes, vairākas reizes 
sakratot. Pēc tam ievieto centrifūgā un 5 m inūtes spēcīgi 
centrifugē. Pa to laiku ūdeni trau k ā  atdzesē uz 65(> C. ieliek 
uz 5 min. butirom etru  ūdenī un pie 65° C nolasa tauku p ro 
centu. Pie nolasīšanas tauku kārtas apakšējais gals jā n o 
stāda uz nulles. Šī m etode dod labus rezultātus.
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K rējum u vislabāk m ērīt a r skalojam o pipeti. Tad v a ja 
dzīga 5 cm3 k rē ju m a  pipete a r p la tāk u  augšgalu, lai ta jā  
v a r ē t u  iebāzt 5 cm3 ūdens pipetes galiņu, tādēļ k a  k rē ju m a 
atliekas p ipetē jā ieskalo  bu tirom etrā  ar līdzīgu  daudzum u 
tī ra  ūdens. V ajadzīgi a r ī speciāli K olilera k rē ju m a butiro- 
m etri (skat. 182. att.).

P irm s darba  k rē jum a 
p ipeti izskalo ar tīru  
ūdeni, bet ūdens pipeti 
ievieto glāzē a r tīru  
ūdeni, lai tā  pati p iep il
dās a r ūdeni drusku  virs 
strīp iņas.

Noteicot tauku  saturu  
k rējum ā, r īk o jas  šādi: ie
p ilda  bu tirom etrā  10 cm" 
parastās piena anali
zē lietojam ās sērskābes 
(īpatnēja is svars 1.82).
K rējum a pipetē iesūc 
5 cm3 krējum a, nevelkot 
to daudz augstāk  par 
strīp iņu , un ielaiž uzm a
n īg i bu tirom etrā  virs sēr
skābes. K rējum a pipeti 
p ie tu r a r kreiso roku, pie i 81. att. Roedera 
kam  pipetes galiņam  ja - butirom etri. 
tu ras bu tirom etrā  kak
liņā, bet a r  labo roku izņem ūdens pipeti, nolaiž līdz 
s trīp iņai, tad  iebāž ūdens pipetes galu k rē ju m a pipetē un 
ļa u j ūdenim  tecēt bu tirom etrā  cau r k rē ju m a pipeti, pēdējo

Ēastāvīgi starp  p irkstiem  grozot, lai ūdens apskalotu visas 
rē jum a pipetes daļas (skat. 183. att.).

T ad bu tirom etrā  ielaiž 1 cm 3 am ilspirta. noslēdz a r gu 
m ijas  aizbāzni, spēcīgi siakrata, ieliek ūdens trau k ā  pie 
65° C. T ad  5 min. spēcīgi centrifugē, ievieto a tk a l uz 5 min. 
ūdens trau k ā  pie 65° C un beidzot nolasa tauku procentu. 
P irm s tau k u  procenta nolasīšanas tauku kārtas  augšējo 
galu jeb  m enisku nostāda taisni uz nulles un tikai tad a t
skaita, cik s trīp iņu  uz le ju  aizņem skaidrā tauku  k ā r ta  
(skat. 184. att.). G adījum ā, kāds redzams p ievesta jā  attēlā, 
tau k u  satu rs k rē ju m ā būs M%.

K rējum a m ērīšanai va r lietot a r ī nelielus, gum ijas a iz 
bāzn ī iespraustus p i k n o  m e t r u s  a r  diviem  kakliijiem

182. att. Kiihlera 
butirometri.
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(skat. 1S5. att.), ku ļ us piepilda pilnus a r pipetē ievilktu k rē 
jum u. D aļu  k rē jum a, kas iznāk ārā. noslauka a r m īkstu  
sūcpapīru. K rējum a paraugus iepriekš uzsilda līdz 40° G. 
lai izdzītu gaisa pūslīšus, un tad atdzesē līdz 15° C.

H am m eršm idta k rē ju m a bu tirom etrā  iepilda 10 cm ' pa
rastās sērskābes (īpatnējais svars 1,82), tad  5 c n r tīra  ūdens 
un 1 cm3 am ilsp irta  tādā veidā, la i reak tīv i bu tirom etrā  
iepriekš nesamaisās. bet nogulsnējas viens uz otra.

185. att. K rē jum a izska
lošana butironietros.

184. att. 
Tauku kārta 
krējuma bu

ti rometra 
skālā.

185. att. Hamnier- 
šmidta butirometri.

Tad iebāž bu tirom etrā  ar k rē jum u p iepild īto  piknom ett u 
un noslēgto butiro inetru  spēcīgi sakrata.*

Ieliek ūdens tra u k ā  pie 65° C, 5 m inūtes centrifugē, ie
liek atkal uz 4—5 min. ūdens trau k ā  pie 65° C un nolasa 
iauku procentu, pie kam  tauku  kārtas galu nostāda uz nulles.

Ne visi p iknom etri ir pareizi, tadeļ pirm s lietošanas tie 
nododam i kādā lab o ra to rijā  pārbaudei.

3. T auku  satu ra noteikšana k rē ju m ā pēc Gotlība-Rēzes 
metodes. Pēc šīs metodes tauku  sa tu ru  k rē ju m ā  v a r noteikt 
vispareizāk, bet metode lieto jam a tikai laborato rijās.
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L k- lilofa iin C) rim m era kolbiņu nosver 3 cm ’ k rē ju m a un 
pielej 5 cm 1 tīra  ūdens, sajauc un tālāk rīko jas tāpat, kā 
nosakot tau k u  sa tu ru  pienā.

A tdalījušos tauku k ā rtu  pirm o reizi nolaiž \ isu, pēc kam 
kolbiņu vēl divas reizes izskalo a r ē te ra  un petro le jas ētera 
m aisījum u, ņemot k a trre iz  apm. 40 cm’ m aisījum a. Ja k rē 
jum s biezs un skābs, tad am onjaka jāņem  2 c m 1.

4. Skābum grada noteikšana k rē jum ā. Salda krējum a 
skābum gradu nosaka, titrē jo t 10 cm:i k rē ju m a  a r  5 p ilie
niem fenolftaleīna un decinorm ālo (0.1 n) sārmu līdz palie
košai sārta i nokrāsai, tāpat k ā  pienu. K rējum s no pipetes 
jā  iztecina pēc iespējas pilnīgi. Zem trauciņa, k u rā  krējum u 
titrē, der pak lā t tīru . baltu  papīru , lai labāk varētu  novē
rot krāsas maiņas.

T itrēšanas beigās iesūc no titrē to  k rē jum u  pipetē, a r kurn 
ņem ts krējum s, apskalo pipeti, izlaiž atpakaļ trauciņā uti 
titrēšanu  tu rp in a  līdz paliekam ai sārtai krāsai.

K rējum a skābum gradu atrod, pareizinot tir 10 patērēta  
sārm a cm3 skaitu, ko. titrēšanu  beidzot, nolasa uz biretes.

P i e n o t a v ā s ,  kurām  daudz k re jo tavu , p iegādātā  k rē 
jum a skābum gradu ā tri v a r p ā rb au d īt šādā k ā rtā : tīrās, sau
sās pudelītēs ja u  iepriekš iep ilda k a trā  pa 2 cm3 sārm a u:i 
5 pilienus fenolftaleīna. No k a tra  pārbaudām ā k rē ju m a ar 
pipeti ņem 10 cm 1, ielaiž pudelītē  un saskalo. Ja šķidrum am  
pudelītē  sārta  krāsa, k rē ju m a skābum grads nepārsniedz. 
20° T un to a tk a rīb ā  no tauku  % var ierindo t pirm ā 
šķirā, ja  a r ī citas v iņa īpašības ir  labas, bet ja  šķidrum am  
pudelītē  ir balta  krāsa, tad k rē ju m a skābum grads pārsniedz 
20° T un k rē jum s ie rindojas o trā  šķirā. T ad a r ī jāpārbaiuki 
titrē jo t vai uzvārot, vai skābum a pakāpe ja u  nav tik  aug
sta. k a  k rē jum u  vairs nevar pasterizēt (skat. k rē ju m a paste- 
rizācija).

Vai k rē jum s izturēs augstu pasterizāci ju, to vislabāk var 
izzināt, pāriešot a r  titrēšanu  noteik to  skābum gradu uz k rē 
jum a plazmu resp. beztauku daļu. pēc šādas form ulas:

_  k . 100 
~  1 0 0 — 1 

kur :  ]’ plazm as skābum grads. 
k  - - k rē ju m a skābum grads. 
t t auku % k rē jum ā.

Jo vairāk  k rējum ā tauku, jo m azāk \ iņa p l a z m a s .  P ie
mēram. k rē jum ā a r 2 0 'r tauku plazm as būs 80 '; (100 — 
— 20 =  80). bet k rējum ā a r 30^  tauku plazm as būs tikai
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70%. Skābie savienojum i, kas neitralizē sārm u (pienskābe, 
ogļskābe u. c.). atrodas tikai k rē ju m a plazm ā. Tāpēc pie 
viena skābum gracla tau k āk a  k rē ju m a plazm a būs daudz 
skābāka nekā liesa k rē ju m a plazm a. Piem., ja , t i trē jo t 
20%-īgu un 30%-īgu k rējum u, tā  skābum grads a tra sts  20° T. 
tādi 20/v-īga k rē ju m a plazm as skābum grads būs 25°T, bet 
30% -īga k rē ju m a  plazm as skābum grads būs 28,5° T. T au 
kākā (30%-īgā) k rē ju m a plazm ai ir ja u  tik  augsts skābum 
grads — 28,5° T. ka, pasterizējo t augstās tem peratūrās, k a 
zeīns var ja u  sarecēt un dot pārslas, neraugoties uz to, k a  
šāds krējum s pēc noteikum iem  būs ieskaitīts  p irm ā šķirā.

S k ā b ē t u  resp. s k ā b u  k r ē j u m u  titrē jo t, nosver 
glāzē vai kolbiņā 25 g labi sa jauk ta  k rējum a, p ie le j 40 cm3 
tīra  ūdens, p iepilina 5 pil. fenolftaleīna un titrē  a r  0.1 n 
sārm u tāpa t kā  saldu krējum u. Patērētos cm3 sārm a re i
zina a r 4.

5. C u k u rk a ļķ a  piem aisījum u k rējum am  a tk lā j šādi: 
25 cm3 k rē ju m a  ielaiž E rlenm eijera  kom ā, sa jauc a r  110 cnis 
5% -īga u ran ilacetā ta  šķīdum a un pēc 5 min. filtrē  cau r 
k ro k filtru : 10 cm3 filtra  sajauc a r 2 cm3 p iesātinātā  am on
ja k a  m olibdata šķīdum a un 7 cm3 3% -īgas sālsskābes un 
karsē 5 min. pie 80° C.

Ja k rējum am  p ie jauk ts  cukurkaļķ is. šķidrum s pieņem 
z i 1 n krāsu.

V ienkāršāk  izpildām a šāda reak c ija : 25 cm* k rē ju m a sa
jauc  a r  25 cm3 20% -īga ka lc ija  ch lo rīda (CaCl2) šķ īdum a un 
sūkalas nofiltrē. 5 cm3 sūkalu sajauc a r  2.5 cm3 stip ras sāls
skābes (īp. sv. 1.19) un īsi uzvāra. Pēc 1 m inūtes novēro: 
ja  k rējum am  p ie jauk ts  cukurs, rodas sark an īg a  vai s a r 
k a n a  krāsa.

6. K onservētājas vielas un citus piem aisījum us krējum ā 
a tk lā j tāp a t kā pienā, iepriekš atšķaidot to ar destillētu 
ūdeni līdz pienam  līdzīgai konsistencei.

s v i e s t a  r ū p n i e c ī b a

SVIESTNIECIBAS NOZĪME

Sviest niecība ir galvenais piena izm antošanas veids inūsu 
zemē. Mūsu lauku  pienotavas tikai nelielu daļu saņemtu 
p iena pārstrādā sieros un citos p iena produktos, bet vislie
lākos piena vairum us pārstrādā sviestā, lā p ā t atsevišķās
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saim niecībās pārstrādātais piens gandrīz  visvs izlietois- 
sviesta ražošanai un tikai niecīgs daudzum s izlietots sk ā 
bēta  vai putu  k rējum a, sieru un citu p iena p roduk tu  izga
tavošanai. Tāds pats stāvoklis vērojam s a rī daudzās citās 
zemēs.

Šāda p a rād īb a  izskaidrojam a a r to, ka sviestniecībai i r  
diaudz un dažādu priekšrocību. 110 kurām  minēsim šādas:

1) Sviestnieku prasības attiec ībā uz piena īpašībām  un 
sevišķi tā  bakterio loģisko tīrīb u  nav tik  lielas kā  siernie- 
kiem. Piem ēram , no parastā  koppiena pienotavas var iz
gatavot Joti labu  sviestu, bet vērtīgus sieru  no tāda  p iena 
izstrādāt diezgan grūti. Tādēļ, ja  pienotavās blakus svies
tam gatavo a r ī sierus, tad tiem izlasa labāko, tīrāk o  un sv a i
gāko pienu.

2) Sviestu daudz v ienkāršāk  pagatavot nekā. piemēram , 
sieru, un tāpēc a rī sviestniecību var ā trāk  un v ieglāk izmā
cīties kā sierniecību. L ietojot m odernās sviestniecības m a
šīnas, sviestošanas procesu var ievēro jam ā k ā r tā  mechani- 
zēt un  p a d a rīt daudz n ea tk arīg āk u  no sv iestn ieka izveicī
bas un prasmes, n ekā  tas šobrīd iespējam s sierošanas darbos.

3) Sviestniecībā ā tri apgrozās ieguldītie  līdzek ļi (par 
pienu, dažādiem  palīgm ateriāliem  u. c.), tādēļ ka sviestu 
var pārdo t tū liņ  pēc tā izgatavošanas. T urpretim  sieriem

Nadzīgs diezgan ilgs laiks (a tk a rīb ā  no šķ irnes — p a t vai- 
i mēneši), kam ēr tie nogatavojas un top derīg i p a tē ri

ņam  resp. pārdošanai.
4) Sviestam ir  pastāvīgs un ļoti plašs p ieprasījum s. Tas 

ir vērtīgs tau tas uz tu ra  līdzeklis, ko patērē  plašas iedzīvo
tā ju  šķiras. Sierus tu rp re tim  patērē  daudz mazākos apm ē
ros, tos arv ien  vēl uzskata v a irāk  par baudvielu, par pie
devu sviestm aizēm, la i gan tauks siers patiesībā a rī ir ļoli 
vērtīgs uz tu ra  līdzeklis.

5) L ieto jot m odernas m ašīnas, v ienā vietā iespējam s p ā r
strād ā t sviestā neaprobežotus p iena daudzum us. To ievē
ro jam i atvieglo a r ī tas apstāklis, k a  sviesta rūpn iecība var 
izm antot ne vien pienu, oet a r ī s tarpproduktu  — krēium u. 
k u fā  piena tauku  koncen trācija  jau  ievērojam i palielināKi 
(līdz 35—40%) un  k u ra  tilpum s vai svars iztaisa vairs tikai 
9—10% no izlietotā piena svara. Tādēļ transportē t uz lie
lākiem  attālum iem  koncentrētu  k rē ju m u  ir  daudz vieglāk 
un  izdevīgāk nekā pienu. T urpretim  pārē jās  piena rūp n ie 
cības nozarēs tam līdzīgu starpproduktu  lietošana gandri/.



пал iespejania, tam ir vajadzīgs dabīgs piens, ko augstā, 
ūdens sa tu ra  dēļ nav izdevīgi tā lu  pārvadāt.

6) K oncentrē jo t sviestošanu lielās, m odernām  m ašīnām  
iekārto tās sviestnīoās, ir  iespējam s ražot lielus daudzum us 
teicam a sviesta a r  s tandarta  prasībām  atbilstošu sastāvu un 
īpašībām , kas g rū tāk  sasniedzams, izgatavojo t sviestu d a u 
dzās mazās s viest nīcās.

Sviestniecības uzdevum s — vispiln īgākā m ērā izm antot 
p iena taukus, tādēļ k a  gala p roduk ta  — sviesta iznākum s 
ir  tieši a tk arīg s  no pienā esošo tauku  izm antošanas p iln ī
bas. T auku  pienā, kā zināms, ir sam ērā maz, v idēji ap 3,5— 
3,8%. Sīkās tauku  lodītes atrodas p ienā diezgan tā lu  viena 
no otras (7—7,2 ц) un grūti tās savienot, sakult sviesta g rau 
diņos. Šo iemeslu dēļ ku lt sviestā tieši p ienu ir  neizdevīgi 
un apgrūtinoši. Tas atzīts ja u  sen. S akarā  a r  to sviestnie- 
c ībā  vispirm s cenšas tauku lodītes sakoncentrēt s ta rp p ro 
duk tā  — k r ē j u m ā ,  kas sa tu r ap 35% piena tauku . Tā 
tilpum s ir  10 reizes m azāks p a r  p iena tilpum u, un tauku 
lodīšu attālum s k rē jum ā tikai ap 1 /*, kādēļ tās ā trāk  un 
v ieglāk savienojas un  sakuļas sviesta graudiņos. Lai p a
nāk tu  lodīšu p iln īgāku savienošanos sviesta graudos, k rē 
jum s pirm s kulšanas sviestā pareizi jāsagatavo. Sviestnie- 
oībā no visas piena sausnas izm anto vienīgi p iena taukus, 
bet visas citas p iena sastāvdaļas pārie t atliekās. No katriem  
100 kg sviestā pārstrādā tā  p ilnp iena a tlieku  kopā paliek  
ap 95 kg, bet sviesta iznāk v idē ji tikai ap  4,2 kg.

N eraugoties uz m oderno sviesta rūpniecības m ašīnu (se
paratoru , kuļm ucu) ievērojam iem  uzlabojum iem , daja 
tauku, īpaši sīkās lodītes, nenovēršam i a rī pārie t a t l i e 
k ā s  — vājp ienā un paniņās. Sviestnieka uzdevum s — rū-
Ēēties pa r to. lai tauku zudums a r  atliekām  būtu  vismazā- 

ais. Jo m azāk piena tauku paliks atliekās, jo  lielāks būs 
galvenā p roduk ta  — sviesta iznākums.

Reizē a r to sviestniekiem  jāp ie liek  visa m āka, lai iegū
tais p rodukts — sviests vienm ēr būtu  augstākā labum a, iz
turīgs un pilnīgi a tb ilstu  kā standarta , tā  a r ī p a tē rē tā ju  
prasībām .

Sviesta īpašības zināmā m ērā ir a tkarīgas a r ī no piena 
un k rē ju m a  īpašībām . Tādēļ sviestniekam , pienu un  k rē 
jum u pieņemot, nopietna vērīb a  jāpiegriež šo sviesta rū p 
niecības izejvielu īpašību pārbaudei, labum a noteikšanai un 
šķirošanai. P ar piena pieņem šanu un šķirošanu ja u  rakstīts.
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KRĒJUMA PIENEM ŠANA UN ŠĶIROŠANA 
PIENOTAVAS

Atvestās kannas a r k rē ju m u  pienotavās v a jag  apskalot 
ar ūdeni, lai a tb rīvo tu  no p u tek |iem  un netīrum iem . P ie
notavās, k rē jum u pieņemot, nepieciešam i: 1) novērtēt un  no
te ik t k rē ju m a īpašības (smaržu, garžu, konsistenci) un 
šķiru; 2) noņem t paraugus k rē ju m a  analizei un 3) k rē jum u  
nosvērt. K rējum a šķirošanai ir divi galvenie uzdevum i:
1) vispusīgi novērtē t k rē ju m a īpašības un 2) a tk a rīb ā  no 
īpašībām  nozīm ēt k rē ju m a  izlietošanas veidu.

Krējum a pieņem šanas darbiem jānorit apmēram šādā 
kārtībā: a) vispirms jāapskata transportkannu ārējais stā
voklis, vai tās nav sarūsējušas, tāpat jāpārliecinās, vai 
kannu plombas kārtībā; pretējā gadījum ā jāsastāda attie
cīgs akts, b) krējum a pieņēm ējam  jāatsvef katra kanna, jā- 
pārbauda krējum a smarža, izskats, konsistence un garža, 
c) jāpārbauda krējum a tem peratūra un d) jānoņem  paraugi 
skābumgrada un tauku satura noteikšanai krējum ā. Pa
raugus tauku satura noteikšanai der noņem t ar garāku  
stikla cauruli, kupu iegrem dē līdz kannas dibenam. Pama
tojoties uz krējum a īpašību novērtējum u un ar analizi kon
statēto skābumgradu un tauku %, krējum u iedala šķirās pēc 
šādas schēmas:

K rējum a šķirošanas schcm a:

Šķira
G arža

un
sm arža

Konsistence
un

izskats

Skabum grads 0 
a r tauku

40% 35% j

T k rē j 
sa tu ru

30%

urnām

25%

I tīra , svaiga, 
saldena

norm āla,
vienm ērīga 15

1
16 ļ 17 18

11 n e tīra  garža, 
vieglas p iegaržas

reti, sīki 
sviesta g rau 

diņi
18 19 i

i
20 21

111 stipras p iegaržas nevienm ērīga,
nenorm āla 19 20 ļ

i
22 23

Pēc īpašību noteikšanas krējum u nosver un svaru ie
raksta pieņem šanas grāmatā un krejotavas pavadzīm ē. P ē
dējā jāatzīm ē arī atvestā krējum a kļūdas un trūkumi.

Pirmās un otras šķiras krējum u var jaukt kopā, bet
III šķiras krējum s jāpārstrādā atsevišķi.
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Jo ru p ig ak  k rē ju m u  pieņem ot parb au d a  un sting rāk  to 
šķiro, jo  m azāk jābaidās no sviesta kļūdām .

KRĒJUMA SAGATAVOŠANA KULŠANAI

A grākos laikos, k ad  k rē ju m u  ieguva, p ienu  nostādinot 
zemās tem perātū rās, tas pēc nosm alstīšanas b ija  ja u  p ie tie
kam i nogatavojies, t. i., tauki lodītēs p iem ēroti sacietējuši, 
k rē ju m s ja u  v a irāk  vai m azāk ieskābis, un  to d rīz  v a rē ja  
k u lt sviestā. L ielākā daļa sviesta p a tē rē tā ju  ta d  b ija  p ie 
raduši pie s tip ri skābēta k rē ju m a  sviesta, jo  tādam  svies
tam  parasti b ija  a r ī spēcīgāks arom ats. Tāpēc krējum am , 
j a  tas pēc nosm alstīšanas vēl n eb ija  diezgan skābs, ļāva 
skāb t tā lāk  un tad  to sakūla sviestā.

Separātoru  atdalīto  k rē ju m u  tū liņ  nevar k u lt sviestā, 
tādēļ ka, uzsildot p ienu pirm s separēšanas p ā ri 40° C, tauk i 
lodītēs p iln īg i izkūst un k rē ju m ā pēc separēšanas tie ir 
šķ id rā  veidā. K uļot mucā k rē ju m u  a r  šķ idriem  taukiem  
lodītēs, lielās tauku  lodītes sasmalcināsies, bet nesavieno
sies un  nedos sviesta graudus. Tādēļ pēc separēšanas ne
pieciešam a tau k u  sacietināšana k rē jum ā, la i to v arē tu  p il
n īgāk  sakult, novēršot tauku  zudumus, tāpat, lai sviestam 
bū tu  laba  konsistence un v ienm ērīga s truk tū ra . T auku  sa
cietēšanu panāk, tu ro t k rē ju m u  zinām u la iku  zemās tem 
perātū rās, pie kam  jo  zem āka tem perātū ra, jo  īsākā la ik ā  
tauk i sacietē. Te nozīm e a rī p iena tau k u  dabiskai konsisten
cei: m īksti tauk i sacietēs tikai zem ākās tem perātū rās un 
garākā  laikā, bet tauk i ar cietu dabisko konsistenci sacie
tēs ja u  augstākās tem perātūrās un īsākā laikā. P irm s k u l
šanas taukiem  k rē ju m ā  jā b ū t optim ālā sacietēšanas stā
voklī, la i iegūtu  labu, stingras konsistences sviestu un sa
sniegtu p iln īgu  izkulšanos. K ad tāds stāvoklis sasniegts, 
k rē ju m u  v a r uzskatīt pa r gatavu kulšanai. Sakuļot to, 
iegūst s a l d a  k rē ju m a  sviestu. Iegūtais sviests tom ēr ne
būs izturīgs, tas ā tri bojāsies, jo  tan ī pārie t no k rē jum a 
daudzas un dažādas sīkbūtnes un enzīmi, kas tu rp in a  darbo
ties sviestā, sadala  un  pārm aina tā  sastāvdaļas, līdz a r ko 
ā tri m ainās a rī sviesta garža un smarža, parādās dažādas 
nevēlam as piegaržas un  slik ta  smaka. Labam  sviestam  jā 
bū t a rī izturīgam , sevišķi tad, j a  to nepieciešam s ilgāku 
la iku  uzglabāt. Sviesta iz tu rību  lie lā  m ērā paceļ un nodro
šina k rē ju m a  pasterizācija , t. i., karsēšana līdz tik  augstām  
tem perātūrām , kas nobeidz k rē ju m ā esošās sīkbūtnes un 
enzīmus. Tāpēc, la i iegūtu  labu un iz tu rīgu  sviestu, k rē 
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jum s jāpasterizē  tū liņ  pēc separēšanas un tad  s tra u ji jā -  
atdzesē l īd z  iespējam i zem ai tem peratū rai, k a  tauk i līdz 
ku lšanai v a r p ienācīg i sacietēt. Sviests no salda, augsti 
pasterizē ta  k rē ju m a  ir  ļoti izturīgs, sevišķi uzg labājo t to ze
mās tem peratū rās — saldētavās. Tādu sviestu vairāk  p ie
p rasa  dažu dienvidzem ju pa tē rē tā ji.

Salda k rē ju m a  sviestam  trū k s t arom ata, a rī garža tam  
maz izteik ta. K arsējo t saldu k rē ju m u  augstās tem peratūrās 
va irākas m inūtes, sviestam  rodas s tip rāk a  pasterizācijas 
je b  „ riekstu“ p iegarža. Salda k rē ju m a  sviests a r  riekstu  
p iegaržu  a r nosaukum u Vologdas je b  Parīzes sviests iecie
n īts  dažās PSRS pilsētās, bet c itu r tāds sviests maz pa
zīstams.

M ūsu un citu ziem eļzem ju sviesta p a tē rē tā ji v isvairāk  
p iep rasa  skābēta  k rē ju m a  sviestu, kam  ir patīkam a, viegli 
skāba garža un labs a r o m a t s .  Lai iegūtu  tādu  sviestu, 
k rē jum s pēc pasterizēšanas un dzesēšanas vēl jā skābē  jel), 
k ā  a r ī mēdz teikt, jā raudzē . K rē jum a skābēšana sa is tīta  a r  
lie lāku  d arb a  un la ik a  patēriņu , p rasa  a rī lielu  uzm anību 
un  izdevumus, tom ēr sviesta ražo tā ji ir  spiesti piem ēroties 
p a tē rē tā ju  garžai.

Jo augstākas p rasības uzstāda sviestam, jo  rūp īg āk a i jā - 
bū t k rē ju m a  sagatavošanai pirm s kulšanas, tāpēc k a  no

f>areizas k rē ju m a  sagatavošanas v isvairāk  a tk arīg s  sviesta 
abums un  iz tu rība, a r ī sviesta iznākum s.

G alvenie k rē ju m a  sagatavošanas darbi, k ā  tas secināms 
no augstāk  sacītā, ir šādi: 1) k rē ju m a  pasterizēšana;
2) dzesēšana un tauku  sacietināšana; 3) k rē ju m a  skābēšana 
jeb  raudzēšana. Dažos gadījum os k rē ju m u  pirm s pasteri
zēšanas nākas a tb rīvo t no l i e k a s  skābes (neitralizēt) un 
pasterizēšanas vai dzesēšanas la ik ā  a tb rīv o t to no g ā z ē m  
un gaistošām vielām, kas k rē jum am  dod nepatīkam u smaku.

K rējum a skabum grada sam azinašana
Ja  k rē jum s stip rāk  ieskābis un jābaidās, k a  kazeīns, pa

s terizē jo t augstākās tem perātūrās, v a r sarecēt, tad  skābum a 
pakāp i k rē ju m ā  der sam azināt. To panāk, a tšķaidot k rē 
jum u  a r tī ru  ūdeni, gadījum ā, j a  p ie tiek  a r  nelie lu  skā
bum a pakāpes pazem ināšanu, piem., p a r 4—5°T. K ad v a ja 
dzīga lie lāka  skābum a pakāpes sam azināšana, tad  jā lie to  
kāda  sārm a šķīdum s. T ādā gad ījum ā skābum a pakāpe  j ā 
pazem ina a r  t. s. neitrālizātoriem , v idē ji līdz 10° T.
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Kā k rē ju m a  neitrā lizā to rus dažās zemēs lieto 15%-īgu 
tī r a  k a ļķ a  šķīdum u vai 10%-īgu n ā tr i jā  b ikarbonā ta  (Na 
H C O s) šķīdum u. V ajadzīgo n e itrā lizā to ra  daudzum u (N) 
ap rēķ ina  pēc šādas form ulas:

N __ k  (Si — s2) 
n X  1000

Form ulā b u rti nozīm ē:
N — vajadzīgo  n e itrā lizā to ra  daudzum u litros;
k  — n eitrā lizē jam ā k rē ju m a  daudzum u litros;

Si —  k rē ju m ā  esošo skābum gradu  (°T);
s2 — k rē ju m a vēlam o skābum gradu  pēc ncitrā lizāc ijas;
n — n eitrā lizā to ra  stiprum u, norm ālību, ko noteic, tit rē jo t ar 0,1 n 

H 2SO4 ind ikā to ru  feno lfta le īna  (pie kajķa) vai m etilo ranža 
(pie sodas) k lā tbū tnē .

V ienkāršāk skābum a pakāp i k rē ju m ā  v a r pazem ināt a r  
2,0 norm ālo kodīgā n ā tr i jā  šķīdum u, kas 1 litrā  sa tu r 80 pr 
t ī r ī ta  kodīgā n ā tr i jā  (NaOH). P ie jauco t 1000 1 k rē ju m a  1 1 
šāda šķīdum a, skābum a pakāpe sam azinās p a r 2° T. P iem ē
ram , k rē ju m a skābum grads ti trē jo t noteikts 26° T un tas 
jāpazem ina līdz 10° T, tā tad  par 16° T. Šādā gad ījum ā 10001 
krēju jnam  jā p ie le j ( 1 6 :2 = )  8 litr i kodīgā n ā tr i jā  š ķ ī
duma. A prēķinu  var izdarīt pēc augstāk pievestās form u
las, liekot b u rta  k  v ietā k rē ju m a  daudzum u un b u rta  11 
vietā  2,0. Sārm a šķīdum u vēl a tšķaida 3—4 k ā rtīg i a r tīru  
ūdeni un, k rē ju m u  maisot, tievā s trūk lā  le j k lā t k rējum am , 
pēc kam  k rē ju m u  vēl ļoti rūp īg i izm aisa un tad  pasterizē.

K rējum a pasterizēšana
P asterizācijas uzdevum i un  priekšrocības. G alvenie pa- 

s terizācijas uzdevum i ir  šādi:
1) N obeigt k rē ju m ā i e s p ē j a m i  v a i r ā k  s ī k -  

b ū t ņ u ,  lai p ā rtra u k tu  to darb ību  un ņem tu tām  iespēju  
sadalīt sviesta sastāvdaļas, b o jā t tā  īpašības, ra d īt sviesta 
k ļūdas un m azināt tā  vērtību . Svarīg i ir  a r ī tas, k a  paste- 
rizāc ija  nobeidz k rē ju m ā visus slim ību dīgļus un tādā k ā rtā  
p ad ara  sviestu, izgatavotu no pasterizēta  k rē jum a, p a r p il
n īg i nekaitīgu  veselībai un  p a r  ļoti vērtīgu  uztu rv ielu .

2) Nobeigt k rē ju m ā v i s u s  e n z ī m u s ,  k ā  tos, kas 
pārie t pienā un k rē ju m ā  no p iena dziedzeriem , tā  a r ī tos, 
ko p ienā un k rē ju m ā  darinā jušas sīkbūtnes, lai tie  nevarē tu  
iek ļū t sviestā. D aži enzīmi, kā  ja u  ag rāk  aizrādīts, ā tri un  
viegli sašķeļ sviestā taukus (lipāzes), citi a tka l veicina
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sviesta tau k u  oksidāciju  (oleīnāze, peroksidāze), vēl daži 
citi noārda olbaltum vielas (proteāzes), sadala leciiīnu  un ci
tas sviesta sastāvdaļas. Enzīm u rad ītās  vielas un pārm aiņas 
sviesta sastāvdaļās neceļ sviesta labum u, bet to stip ri p a 
zemina, un  tāpēc pasterizācijas uzdevum s — pēc iespējas 
p iln īgāk  i z n ī c i n ā t  k r ē j u m ā  v i s u s  e n z ī m u  s.

3) N obeidzot k rē ju m ā sīkbūtnes un  enzīmus, pasteri- 
zāc ija  ceļ un  nodrošina l i e l ā k u  s v i e s t a  i z t u r ī b u ,  
kas sevišķi svarīga, sviestu ilgāk uzglabājot. P ar iztu
rīb u  sauc sviesta īpašību  ilgāku la iku  p a tu rē t nepārm ai
n ītu  savu p irm atnējo  svaigo garžu  un labo sm aržu, nep ie
ņem ot uzglabāšanas la ikā  nekādas piegaržas vai nevēla
mas smakas. D audzi m ēģinājum i un  ilggadīgi p rak tisk i no
vēro jum i liecina, k a  no pasterizē ta  k rē ju m a  izgatavots 
sviests uzglabāšanā ir  nesalīdzinām i iz tu rīgāks par nepaste
rizē tā  k rē ju m a  sviestu, kas ja u  sam ērā ā trā  la ik ā  pēc izga
tavošanas sāk bojāties, uzrādot dažādas k ļūdas un trū k u 
mus.

4) P asterizētā  k rē jum ā, k u r nobeigtas gandrīz  visas s īk 
būtnes un enzīmi, iespējam s a r  iz lasītu  pienskābes bak tē 
r iju  ku ltū rām  ievad īt tī ru  pienskābes rūgšanu, kam  sevišķi 
lie la  nozīm e skābēta  k rē ju m a  sviesta izgatavošanā. A r iz
lasītām  arom ata b ak tē rijā m  tāp a t iespējam s dot sviestam  
vēlam o arom atu.

R audzējo t nepasterizētu  k rē jum u , iepriekš nem az ne
v a r paredzēt, kādas būs sarūgušā k rē ju m a  īpašības, jo  rūg 
šanā darbo jas līdz visas k rē ju m ā  atrodošās sīkbūtnes, pie 
kam  vienas no tām  skalda p iena cukuru , citas noārda ol
baltum vielas, šķeļ taukus, sadala citronskābi, lecitīnu  un 
citas sastāvdaļas. D ažādo s īkbū tņu  v ielu  m aiņas p rodukti 
v a r dot sviestam  ne vien labas, bet a r ī slik tas garžas un 
sm aržas īpašības, rado t daudz un  dažādas sviesta kļūdas, 
kas gaļ*i un plaši ap rakstītas  vecās piensaim niecības g rā 
matās. Pēc augstās pasterizācijas  un tīrk u ltū ru  ievieša
nās sviestniecības p raksē  lie lākā  daļa  dažādu sviesta k ļūdu  
zaudējušas savu nozīm i vai p iln īg i nozudušas.

5) P asterizējo t k rē ju m u  augstās tem perātūrās, i z g a i s t  
g ā z e s  un  dažādi gaistoši savienojum i (gaistošās skābes, 
ē teriskas eļļas u. c.), kas dažkārt k rē jum am  dod n ep a tī
kam u svešu sm aku un n e tīru  garžu. īpaši dažādas lopba
rības p iegaržas augsti pasterizē tā  k rē ju m ā izzūd pavisam  
vai a r ī m azinās; sakarā  ar to sviesta garža un sm arža uz
labojas.
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6) P asterizāc ija  pam azina k rē ju m a  viskozitāti, tādēļ 
pasterizētu  k rē ju m u  v ieg lāk  un ā trā k  v a r saku lt sviestā k ā  
nepasterizētu .

Pasterizētam  k rē jum am  vēl ir  dažas priekšrocības, kā  
a r ī daži trūkum i, uz ko tā lāk  būs aizrādīts.

P asterizāc ijas  tem peratū ra . No diviem  v isva irāk  paz īs
tam iem  pasterizācijas  veidiem  — ilgpasterizācijas un augst- 
pasterizācijas — k rē ju m a  pasterizēšanai var lie to t tik a i pē
dējo, t. i., augstpasterizāciju . Ilgpasterizāc ija  k rē ju m ā  n e 
n o b e i d z  e n z ī m u  s, vismaz tos, kas v isvairāk  v a r k a i
tē t sviesta īpašībām  un iz tu rībai (lipāzes, perkosidāze, ole- 
īnāze, proteāzes). Ilgpasterizāc ija  tik  p iln īg i neizn īcina s īk 
būtnes kā  augstpasterizācija . No k a trām  100.000 sīkbūtnēm  
k rē ju m ā  pēc ilgpasterizācijas paliek  dzīvas 10—60, bet pēc 
augstpasterizācijas (90° C) tikai 1—2 sīkbūtnes, augstākās 
tem perātū rās vēl m azāk. Ilgpasterizēts k rē jum s ilgāk jā k u ļ 
un  dod m azāk iz tu rīgu  sviestu. Bez tam  ilgpasterizētā  slik 
tā k  aug un  darbo jas pienskābes b ak tē rija s  nekā augst- 
pasterizētā  k rē ju m ā  (arī p ienā un vājp ienā), kas jāņem  
v ērā  p ie  k rē ju m a  skābēšanas un ie rauga gatavošanas. P ē
dējos gados noskaidrots, k a  augstās pasterizācijas tem pe
rā tū rās  (90—95° C) k rē ju m ā rodas reducētā jas vielas, kas 
trau cē  k rē ju m ā  iekļuvušo m etallu, īpaši vapa, ka ta lītisk o  
darb ību  tauku  un lecitīna  oksidēšanā. Tādēļ a r ī saprotam s, 
k a  visās zemēs, k u r  gatavo iz tu rīgu  sviestu ilgākai uzgla
bāšanai, k rē ju m u  pasterizē augstās tem perātūrās, k a trā  ziņā 
p ā ri 85°C. A rī L atv ijas PSR pēc noteikum iem  k rē jum s 
sviesta izgatavošanai uzkarsējam s vismaz līdz 82° C. Šāda 
tem p era tū ra  tom ēr uzlūko jam a p a r zemāko augstpasteri
zācijas tem peratū ru . Parastās pasterizācijas tem perātū rās 
svārstās starp  85—95° C, v idē ji ap 90—92° C. No b ak te rio 
loģiskā viedokļa arv ien  ieteicams lieto t augstākas tem pera
tūras, kas p iln īgāk  nobeidz sīkbūtnes un enzīm us. Tomēr, 
izvēloties pasterizācijas tem perātūru , jāp ieg riež  v ērīb a  a rī 
k rē ju m a  īpašībām , sevišķi tā  skābum gradam  un tau k u  sa
turam , p are izāk  — k rē ju m a  plazm as skābum gradam , lai iz
sargātos no k aze īna  sarecēšanas augstās tem perātūrās.

N orād ījum us p a r  pasterizācijas tem perātū rās attiecībām  
a r k rē ju m a  tau k u  procentu  un  skābum gradu dod zem āk 
novietotā tabula.

Piem ēram , j a  tau k u  saturs k rē ju m ā 50% un tā  skābum - 
grads 20° T, tad  k rē ju m u  n ed rīk st k a rsē t p ā ri 85° C. P re 
tē jā  gad ījum ā sāks sarecēt kazeīns, no k ā  rodas sviesta k ļū 
das un m azinās sviesta iznākums. Ja  augstāka pasterizā-
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cijas tem pera tū ra  tom ēr b ū tu  vēlam a, ta d  pirm s pasterizē- 
šanas jāpazem ina k rē ju m a  skābum grads ar sārm a šķīdum u 
v a i k a ļķ a  ūdeni.

P a s te ri
zācijas 

tem perā- 
tū ra  °C

T a u k u  p r o c e n t s  k r ē j u m a  

23—24 25—26 27—28 29—30 31—33

A ugstākais k rē ju m a  skābum grads 0 T

Sā1* 21,5 1 21,0 ' 20,5 i 20,0 ļ 19,0
90° 21,0 i 20,5 | 20,0 i 19,5 ļ 18,5
93° 20,5 ! 20,0 ■ 19,5 i 19,0 ļ 18,0

G atavojo t sviestu v ie tējiem  tirgiem , t. i., ā tra i patērēša
nai, va r izvēlēties a r ī  zem ākas pasterizācijas tem peratūras, 
piem., 63° C — 30 minūtēs, 65—68® C — 20 m inūtēs vai 73— 
75° C — 10 m inūtes. T āda p aste rizāc ija  tom ēr nebūs tik  
e fek tīga  k ā  augstpasterizācija , bet tā  technisk i v ieg lāk  iz
pildām a.

Ja  k rē ju m u  pasterizē k rejo tavās, a r ī  tad  var lie to t zem ā
kas tem perātūras, tādēļ ka k re jo tavās pasterizēto k rē jum u  
v a jag  vēlreiz augsti pasterizēt pienotavās.

P asterizēšanas ieclīnika. N elielus k rē ju m a  daudzum us 
v a r  uzkarsēt a lum īn ija  vai lab i alvota skārd a  toverīšos, tu 
ro t tos k a rs tā  ūden ī un bieži apm aisot a r a lu m in ija  m ai
sāmo. K ad k rē ju m s uzkarsēts līdz 66—68° C, to p a tu r tādā 
tem pera tū rā  20 m inūtes, pēc kam  toverīšus ievieto aukstā 
ūd en ī a r  ledu, k u r  k rē jum u , bieži apm aisot, cenšas pēc 
iespējas ā trā k  atdzesēt līdz 6—8° C. Telpā, k u r k rē jum u  
karsē, n ed rīk s t bū t dūmu, tādēļ k a  k rē jum s viegli saista 
dūm u un a r ī citas smakas.

K rejo tavās un a r ī nelielās pienotavās k rē ju m a  pasteri- 
zāc iju  var izdarīt S ilkeborga tipa  (m arka DF) spirālpasteri- 
zātorā, kas p arād īts  170. attēlā.

Lielās tva ika  pienotavās k rē ju m a  pasterizēšanai v isvai
rā k  lieto  t. s. centrbēdzes pasterizāto rus a r n ep ā rtrau k tu  
d arb ību . P asterizā to ru  novieto b lakus separatoram , la i k rē  • 
ju m u  v arē tu  k a rsē t tū liņ  pēc separēšanas. P asterizā to ra  
lielum s jā izvēlas saskaņā a r  k rē ju m a  daudzum u tā, la i tas 
k ā r tīg i varē tu  sakarsēt līdz vēlam ai tem perātū rai visu k rē 
jum u , kas nāk  ā rā  no separatora.

C entrbēdzes pasterizāto rus v a r  ied a līt divās grupās: 
s p ā r n u  un  t r u m u ļ a  pasterizātoros.
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Spārnu pasterizā to ri ir  vecākais un  v isva irāk  sviestnī- 
cās izp latīta is  pasterizā to ru  tips. Tos mēdz sauk t a r ī p a r 
dāņu pasterizātoriem , jo  tie izgudroti ap 1880. gadu D ā
n ijā  un  tu r  tos gandrīz  k a tra  p ienotava vēl tagad  lieto k rē 
ju m a pasterizēšanai. To priekšrocības tādas, k a  nav  v a ja 
dzīgs sūknis k rē ju m a  dzīšanai cau r pasterizā to ru  un k a r
sēšanas la ik ā  k rē jum s dabū a r ī izvēdināties.

T rum uļa pasterizātori 
apgrozībā laisti tikai p ē
dējos gados.

Spārnu  pasterizātori 
ir  stāvoši un  guloši. Vis
v a irāk  pienotavās lieto 
stāvošos pasterizātorus. 
P ēdējie  v a r bū t a r  aug
šējo vai apakšējo  dzinēj- 
ierīci, ko griež transm i
sijas siksna (skat. 186. 
att.) vai piebūvēts e lek 
trom otors (skat. 187. att.). 
A parāti a r augšējo  dzi- 
nē jie rīc i nav  sevišķi sta
b ili un  higiēniski un  
tādēļ tagad maz izpla
tīti.

Pasterizātors balstās- 
uz kā jas  vai pakārts  m a
sīvā m etalla sta tīvā; p ē
dējos v a r pēc darba  p a 
gāzt uz sāniem, kas a t
vieglo to tīrīšanu .

P asterizāto ra galvenā 
daļa ir  cilindrisks, ko 
nisks vai parabolveida 

alvots v ara  vai nerūsējoša tē rauda katls (skat. 188. att.), 
kuyā notiek  k rē ju m a  karsēšana. Šī k a tla  vara iekš- 
sienai vienm ēr jā b ū t ļoti labi alvotai, jo  citādi karsts 
k rē jum s n āk  tiešā  sak arā  a r v aru  un pieņem  ne tīru , ta u 
kainu  vai p re tīg u  m etalla  garžu, kas p ā rie t a r ī sviestā un 
ievērojam i sam azina sviesta labum u. Tagad pasterizāto ru  
katlus izgatavo arī  no nerūsējoša tē rauda, kas daudz la 
bāki p a r  alvota v a ra  katliem , jo  tie ļoti iz tu rīg i un  nebojā 
k rē ju m a īpašības.
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Katlu sedz vāks, ko ar skrūvēm pievieno ārējam cilindr
veidīgam tērauda apvalkam. Vāka vidū daudziem pasteri- 
zātoriem ir caurums, pa kupu var izgaist gāzes, bet dažiem 
vākā izveidota īpaša ierīce gāzu nosūkšanai un izvadīšanai 
no pasterizātora. Tērauda cilindra ārpuse nosegta ar az
bestu un skārda plati, lai taupītu siltumu. Starp cilindra 
iekšsienu un katla ārsienu izveidota tvaika telpa, kurā laiž 
attvaiku un, ja  tā nepietiek, tad arī tvaiku, kas karsē katla 
sienas un tās savukārt 
krējumu. Tvaika ven
tilis atgriežams uzmanīgi, \ ^  
pakāpeniski pēc vajadzī
bas. Tvaika telpa apgā-

X '____

187. att. Pasterizators ar pie
montētu elektromotoru.

188. att. Pasterizators griezumā.

dāta ar drošības ventili, lai pārāk augsts tvaika spiediens^ 
nevarētu ieliekt plānās katla sienas, un U-veida cauruli, 
kas novada ūdeni, kujš rodas tvaika telpā, tvaikam sabie
zējot.

Krējums ieplūst pasterizātora katla apakšā pa cauruli 
no piltuves. Katlā to saņem maisītāja spārni, kas griezda
mies rada krējumā centrbēdzes spēku, atsviež to pie kar
stām katla sienām, pa kufām krējums plānā kārtā viegli 
slīd, sakarst un dodas uz augšu. Maisītāja ierīce parasti 
sastāv no trim stabiņiem — spārniem vai arī kombinēta 
no stabiņiem un plāksnēm (skat. 189. att.). Plākšņu maisī
tā ji krējumu labāk sadala pa katla virsmu, tādēļ krējuma
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daļas vienmērīgāk sakarst. Baktērioloģiski izmēģinājumi 
liecina, ka pasterizātori ar plākšņu maisītāju baktērijas labi 
nonāvē jau pie 85° C.

Maisītāja ierīce, krējumu pastāvīgi jaucot, neļauj tam 
apstāties un piedegt un ceļ to uz augšu, kamēr tas katla 
augšgalā nonāk izvadcaurulē, pa ku ju  dodas uz dzesētāju. 
Izvadcaurules sākumā pierīkots termometrs, kas rāda pas
terizētā krējuma temperatūru. Spārni var pacelt krējumu 
līdz \xh —2 metriem un augstāk. Tomēr jo  augstāk krē
jums jāceļ, jo vairāk samazinās pasterizātora jauda un krē
jumam ilgāk jāpaliek katlā, kas redzams no kāda mēģinā
juma skaitļiem:

Krējuma celšanas augstums metros . 0,0 0,5 0,8 1,0 1,5 1,7 
Pasterizātora jauda kg stundā . . . 5400 5115 4860 4297 2820 2224 
Pasterizācijas ilgums minūtēs . . . 0,50 0,97 1,12 1,53 2,83 3,92

Augstu celt krējumu ar pasterizātora spārniem tomēr 
nav ieteicams, jo tad krējums, kā no pievestajiem skaitļiem 
redzams, paliek ilgāk pasterizātora un var pieņemt stiprāku 
pasterizācijas piegaržu.

Maisītāja spārni nedrīkst griezties ne par lēnu, ne par 
ātru. Pārāk ātri griežoties, spārni karstā krējumā sašķaida 
lielās tauku lodītes daudzās sīkās, kas, krējumu kuļot, sviestā 
nepāriet, bet paliek paniņās, kādēļ mazinās sviesta iznā
kums. Daļa tauku lodīšu apvienojas lielās, no segas brī
vās tauku pilēs, kas peld krējumam pa virsu, viegli oksi
dējas, bojā sviesta garžu un konsistenci. Šai ziņā labākie 
ir paraboliskie katli, kufos spārni pie mazāka apgriezienu 
skaita darbojas labāk nekā cilindrveidīgos katlos pie lie
lāka apgriezienu skaita. Pirmajos krējums arī retāk piedeg 
un tos vieglāk tīrīt.

189. att. Pasterizatora spārni.
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Svarīgi arī tas, lai pasterizēšanas laikā visas krējuma 
daļiņas sakarsētos līdz vēlamai pasterizācijas temperatūrai. 
Pretējā gadījumā tajās krējuma daļās, kas nav pietiekami 
uzkarsētas, var palikt dzīvas daudzas sīkbūtnes un neno
beigti enzīmi, kas tālāk darbojas krējumā un pāriet arī 
sviestā. Pasterizēšanas sākumā aparātam cauri gājušie pir
mie 50 litri krējuma ielaižami nevis raudzētājā, bet īpašā 
traukā, un šo krējumu daļu ieteicams pasterizēt vēlreiz, 
ielejot to pilnpiena tvertnē.

Pirms krējuma laišanas pasterizātorā laiž darbā maisī
tā ju  un pasterizātora katlu pakāpeniski piepilda ar tīru 
ūdeni līdz iztekcaurulei, pēc tam tvaika telpā laiž attvaiku 
un, ja  vajadzīgs, ari tvaiku, kamēr ūdens katlā sakarst līdz 
vēlamai pasterizācijas temperatūrai. Tikai pēc tam paste
rizātorā var laist krējumu. Ūdeni, ko no aparāta izspiež 
krējums, novada atsevišķā traukā, bet kad sāk nākt ūdens 
kopā ar krējumu, to laiž jau uz dzesētāju.

Pēc dāņu izmēģinājumiem 1000 kg piena uzkarsēšanai 
no 40° līdz 85° C vajadzīgi apm. 82 kg tvaika resp. 12 kg 
ogļu, ja  1 kg ogļu dod 7 kg tvaika.

1000 kg krējuma uzkarsēšanai no 15° līdz 85° C vajag 
ap 127 kg tvaika resp. 18 kg ogļu.

Trumuļa pasterizātori. Centrbēdzes pasterizātori ar spār
niem sakarsē krējumu nevienmērīgi, tādēļ ka krējuma slā
nis pasterizātora katlā ir nevienāda biezuma. Katla apakšā 
tas ir biezāks kā augšā. Bez tam katla sienas karsē tikai 
krējuma slāņa vienu pusi. Tādēļ dažas krējuma daļiņas sa
karst nepietiekami, bet citas atkal sakarst par daudz. Vie
nas krējuma daļiņas iziet caur aparātu dažās sekundēs, bet 
citas dažkārt paliek katlā vairākas minūtes.

Pēdējos gados šos trūkumus cenšas novērst tā, ka paste
rizātora katlā spārnu vietā novieto tukšu, slēgtu, vieglu 
trauku — trumuli (skat. 190.-a un b att.). Starp katla sienu 
un trumuli paliek tikai šaura sprauga, kupu piepilda paste
rizējamais krējums viseaur vienlīdzīgā plānā kārtā kā 
augšā, tā apakšā. Tādēļ visas krējuma daļas sakarst vien
mērīgāk un arī to uzturēšanās laiks katlā ir vienāds. Tru
muli griež dzinējierīce, ko nodarbina ar siksnu no transmi
sijas vai elektromotoru, kas piemontēts pasterizātoram. Arī 
tiem nav vajadzīgs sūknis krējuma dzīšanai.

Trumuļa pasterizātors griezumā parādīts 190.-b attēlā, 
kur ar burtiem apzīmēti: A — elektromotors, kas griež tru
muli. B — tvaika telpa. C — trumulis. D  — krējuma vē-
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dināšanas ierīce. E — krējuma iztekcaurule. F — krējuma 
pārtekas caurule. G — krējuma ietekpiltuve.

Trumuļa sienām piestiprinātas nelielas līstes, kas krē
jumu maisa, spiež to ātri slīdēt pa katla karsto sienu, ne

ļauj krējumam piedegt un b ī
da to uz augšu. Trumuļa augš
galā līstes izveidotas par lāp
stiņām, kas nopasterizēto krē
jumu dzen izvadcaurulē un 
tālāk uz dzesētāju. Dažu pas- 
terizātoru trumuļiem lāpstiņas, 
krējuma dzīšanai pierīko-

H
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190. att. Trumuļa pasterizātors. 190-a. att. Trumuļa pasterizātors
griezumā.

tas abos trumuļa galos — apakšā un augšā, līstes ļoti ze
mas, kas dod iespēju vairāk sašaurināt starptelpu starp tru
muli un katla sienām, kufā krējums izdalās pavisam plānā 
un vienlīdzīgā kārtiņā, kas pastiprina pasterizācijas efektu. 
Tādā kārtā šie trumuļu pasterizātori maz atšķiras pēc dar
bības veida un rezultātiem no plākšņu un cauruļu karsē
tājiem, caur kubiem pienu vai krējumu plānās kārtiņās spiež: 
ar sūkņiem.
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Sūkņu palīdzība ne auksta, ne karsta krējuma pārvieto
šanā nav vēlama, jo, kā jau aizrādīts, tie stipri sasmalcina 
lielās tauku lodītes un tāaā kārtā pasliktina krējuma izkul
šanās pilnību. Bez tam tiek bojāti un izārdīti lodīšu ap
valki, tādēļ tauki vieglāk oksidējas un ātrāk padodas en- 
zīmu iedarbībai. Sūkņu tīrīšanai dažās pienotavās nepie
vērš vajadzīgo vērību, kādēļ tur uzkrājas netīrumi un 
stipri savairojas sīkbūtnes, kas inficē krējumu. Bez tam 
slēgtos plākšņu pasterizātoros 
krējums arī nevar izvēdinā
ties, atbrīvoties no nevēlamām 
gāzēm.

Darba beigās atlaiž pasteri
zēto ra vāka skrūves, noņem vā
ku un trumuli aiz roktura (skat.
191. att.) izceļ no katla, pēc kam 
visas daļas var ērti tīrīt. Visla
bāk iegādāt nerūsējoša tērauda 
katlu un trumuli. A rī trumuļa 
pasterizātoros karsts krējums 
dabū labi izvēdināties.

Pasterizācijas kļūdas. Daž
kārt krējuma īpašības pasteri- 
.zēšanas laikā pasliktinās. Tādai 
parādībai var būt vairāki ie
mesli. Ja pasterizātora katls iz
gatavots no alvota vafa , bet al- 
vojums nolietojies un karsts krē
jums nāk tiešā saskarē ar vafu, 
tad krējums pieņem nejauku 
anetalla, taukainu vai eļļainu garžu. Katls tādā gadījumā 
jāpāralvo. Vislabākie ir nerūsējošā tērauda katli. Ja katla 
sienas pārkarsē, krējums var pieņemt stiprāku „pasterizāci
jas piegaržu“. Biežāk šī piegarža rodas, karsējot augstākās 
temperatūrās jau ieskābušu krējumu. Tādā gadījumā spār
niem jādod lielāks apgriezienu skaits. Tāpat piegarža var 
rasties, ja  spārniem krējums pārāk augstu jāceļ uz dzesētāja, 
jo  tad daļa krējuma par daudz ilgi paliek katlā. Katla sienas 
pārkarst, ja  mašīnu komplekts nav pienācīgi saskaņots un 
ja  krējuma pieplūšana nav vienmērīga. Tad pasterizātora 
iekļūst gaiss, un, kur gaisa pūslīši pieķeras, tur sienas stipri 
pārkarst. Stipri auksts un biezs krējums jālaiž caur diviem 
-aparātiem, lai pirmais to uzkarsē līdz 40—50° C, bet otrs līdz 
vēlamai pasterizācijas temperatūrai, piem., 90—95° C.
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Ja, krējumu augstu karsējot, spārniem dod pārāk lielu 
apgriezienu skaitu, tie var sasmalcināt lielās tauku lodītes,, 
uz ko jau  agrāk aizrādīts. Tādā gadījumā paniņās paliek 
lielāks tauku daudzums. Tāpēc stingri jāraugās, lai spārna 
apgriezienu skaits būtu normāls.

Augstās pasterizācijas temperatūrās krējumā sarec al- 
bumīns un globulīns, bet tam sviest ošanas technikā maza no
zīme. Daudz ļaunāk, ja  sarec daļa kazeīna, kas notiek tad, 
ja  krējums jau ieskābis. Tāpēc pirms krējuma pasterizāci
jas obligāti jāpārbauda tā plazmas skabumgrads. Sevišķi tas 
nepieciešams krējumam, ko pienotavām piegādā krejotavas. 
Krējums var stiprāk piedegt pasterizātora sienām arī tad,

i’a tas iegūts no jaunpiena un tesmens slimu govju piena, 
as satur daudz albumīna un globulīna.

Krējuma dzesēšana

Krējums pēc pasterizācijas nekavējoties ātri jāatdzesē 
līdz iespējami zemai temperatūrai. Dzesēšanas uzdevumi:
1) pārtraukt augstas temperatūras ietekmi uz krējuma īpa
šībām; 2) aizkavēt pasterizāciju pārcietušo sīkbūtņu vairo
šanos un darbību, tāpat sporu uzdīgšanu un tālāko vairo
šanos; 3) ievadīt un veicināt šķidro tauku sacietēšanu, jo  
pirms sviesta kulšanas taukiem krējumā jābūt optimālā 
sacietēšanas stāvoklī, turpretim pasterizētā krējumā tie lo
dītēs ir šķidras eļļas veidā.

Šo uzdevumu sasniegšanai karsto krējumu, kas nāk no 
pasterizātora, pa cauruli vai aluminija reni novada uz dze
sētāju, kur tā temperatūru iespējami ā t r i  un dziļi paze
mina ar auksta ūdens palīdzību. Tāpēc pienotavām, kas 
krējumu pasterizē augstās temperātūrās, nepieciešami vaja
dzīgs: 1) labs un spēcīgs krējuma dzesētājs, kas spēj visu 
krējumu kārtīgi atdzesēt līdz temperātūrai, kas tikai par 
2—3° C augstāka par ūdens temperātūru, un 2) pietiekams 
auksta ūdens daudzums. Ja, piem., ūdens temperātūra 7° C, 
tad spēcīgs dzesētājs var krējumu atdzesēt līdz 9—10° C. 
Ja ar ūdens dzesēšanu vien nepietiek, jāņem palīgā arī le
dus vai aukstais šķidrums no saldējamās mašīnas. Pēdējais 
krējuma dzesēšanā ir visparocīgākais, tikai saldējamās ma
šīnas atrodamas nedaudzās mūsu pienotavās, turpretim da
žās zemēs tās atrodamas gandrīz katrā pienotavā, piem., 95% 
pienotavu D ān ijā  jau  nodarbina saldējamās mašīnas.

Krējuma dzesēšanai noder kā cilindriskie (skat. 192. att.)» 
tā arī plakanie dzesētāji» Pēdējie vislabāk noder tad, kad
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ir saldējamā mašīna. Tad jāuzstāda plakanais dzesētājs ar 
divām sekcijām (skat. 193. att..): augšējo sekciju dzesina 
auksts ūdens, bet apakšējo aukstais šķidrums no refriže
ratora. Mūsu pienotavas krējuma dzesēšanai tagad vairāk 
lieto cilindriskos dzesētājus.

No dzesētājiem krējumu pa reni novada gatavinātajos 
jeb raudzētājos. Ja cilindriskais dzesētājs ar aukstu ūdeni 
nespēj krējumu atdzesēt līdz vēlamai temperatūrai, paceļ 
gatavinātāja maisāmo aparātu, uzliek tam reni un laiž pa 
caurulēm ledus ūdeni, bet renē-izdalītājā laiž krējumu.

192. att. Krējuma dzesetajs ar diviem 193. att. Plakanais dze- 
izdalītājiem. sētājs ar divām sekcijām.

Tādā gadījumā arī šis aparāts darbojas kā plakanais dze
sētājs (skat. 194. att.) un palīdz atdzesēt krējumu līdz zemai 
temperātūrai.

Cilindriskos dzesētājus parasti gatavo no vapa, kas ir 
labs aukstuma un siltuma vadītājs. Tikai stingri jāraugās, 
lai visa dzesētāja virsma būtu vienmēr labi alvota. Nereti 
tomēr kā saimniecībās, tā krejotavās un pienotavās atro
dami dzesētāji ar nolietotu alvojumu, kādēļ krējums nāk 
sakarā ar vapu, kas ievērojami pasliktina krējuma īpašī
bas. Vaļ'a ļauno iedarbību pastiprina vēl tas, ka karsts 
krējums, plānā kārtiņā plūstot pār dzesētāja virsu, nāk sa
karā ar gaisu resp. gaisa skābekli un bieži padots arī gais
mas ietekmei, tādēļ krējumā var sākties tauku oksidācija. 
Vispirms oksidējas tie tauki, kas transporta laikā vai pa-
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sterizātorā sakulti dažāda lieluma tauku pilienos un nav 
vairs segti ar olbaltumvielu apvalkiem, kādēļ skābeklis 
tiem visātrāk var piekļūt un intensīvāk iedarboties. Oksi- 
dācijas sekas parasti tās, ka krējums un no tā izkultais 
sviests pieņem netīru, taukainu vai eļļainu garžu. Tāpēc 
vaia dzesētājiem arvien jābūt labi un viscaur alvotiem. 
Tagad dabūjami arī nerūsējoša tērauda dzesētāji.

194. att. Krējuma gatavinātajs ar paceltu maisītaju — dzesētāju.

Otra atklāto dzesētāju nevēlamā īpašība ir tā, ka dze
sēšanas laikā krējumā atkal var iekļūt sīkbūtnes kā no

Ī>aša dzesētāja daļām, ja  tās nav kārtīgi tīrītas un dezin- 
icētas, tā arī no gaisa.

Dzesētāja virsma pēc darba ar piemērotu suku (skat. 52. 
att.) rūpīgi jātīra, izberžot visas rievas un atbrīvojot tās 
pilnīgi no krējuma atliekām. īsi pirms darbā laišanas dze
sētāja virsmu krietni noskalo ar iespējami karstu ūdeni un 
noplaucē ar karstu tvaiku, tikai tad caur dzesētāju laiž 
auksto ūdeni un pēc tam uz tā laiž karsto krējumu.

Dzesētājs jānovieto tīrā telpā ar tīru, svaigu gaisu un 
tā, lai to darba laikā nevarētu apspīdēt saules stari. Jāgādā 
arī par to, lai garaiņus, kas no krējuma izdalās dzesēšanas 
laikā, nosūc piemērotas jaudas elektriskais ventilators. Pre
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tējā gadījumā garaiņi kondensējas uz telpas sienām un 
griestiem, rada mitrumu, kas sekmē pelējuma sēnīšu at
tīstību.

Par aplamu jāuzskata rīcība, ka dzesētāju novieto tauī 
pašā telpā, kupā separē pienu un pasterizē krējumu, sevišķi 
vēl tad, ja  šī telpa nav nodalīta no piena pieņemšanas tel
pas, kur drūzmējas piena vedēji netīrās darba drēbēs.

Transmisijas siksnas, kas darbina separātoru un paste- 
rizātoru, pastāvīgi virpuļo gaisu, saceļ putekļus un pārvieto 
sīkbūtnes, kas lielos vairumos var iekļūt dzesējamā krē
jumā. Šāda krējuma p ē c i n f e k c i j a  var ievērojami ma
zināt pasterizācijas efektu.

Kādā pienotavā atrasts, pieņemot baktēriju skaitu ne
pasterizētā krējumā par 100, pasterizētā krējumā 0,004, bet 
atdzesētā krējumā jau 28,5.

Ļoti rūpīgi jātīra un jādezinficē arī visas caurules un 
renes, pa kurām virzās krējums no pasterizātora uz dzesē
tāju un tālāk līdz raudzētājam.

Ļoti tīriem jābūt arī krējuma gatavinātājiem resp. rau- 
dzētājiem, kupos novada un gatavina pasterizēto un atdze
sēto krējumu.

Krējuma vēdināšana. Pienotavas pieņem un parasti laiž 
kopapstrādāšanā arī otras šķiras krējumu, kam jau „ . . .  ir 
nojaušamas piegaržas un smaržas kļūdas.“

Smaržas kļūdas parasti rada gaistošas gāzveidīgas vie
las. Ar karsta krējuma vēdināšanu iespējams daļu šādu 
vielu izgaisināt un tādā kārtā uzlabot krējuma smaržu, pa 
daļai arī tā garžu. Krējuma vēdināšanai izgudroti speciāli 
aparāti —- atgāzētāji (piem., „Vakreatori“ — kombinēti pas- 
terizātori ar vakuumatgāzētājiem, ko lieto Jaunzēlandē, 
Austrālijā u. c.), bet tādus Eiropā reti lieto. Mūsu pienota
vās tādi nemaz nav atrodami, jo  pienotavām aizliegts 
sviesta izgatavošanai lietot krējumu, kam slikta garža vai 
smaka. Tās ir galvenā kārtā tādas kļūdas, kupas nav iespē
jams ne samazināt, ne novērst, krējumu sagatavojot.

Krējuma vēdināšanu pietiekamā mērā var izdarīt spārnu 
un trumuļa pasterizātors, tāpat arī dzesētājs. Visvieglāk gā
zes izgaist no karsta krējuma, kad to pasterizātorā jauc 
spārni. Gāzu pilnīgākai nosūkšanai un izvadīšanai derīgi 
pasterizātoru vāki ar īpašu ierīci, piemēram, „Astra“ marka 
UCV. Šādus vākus var pielaikot arī jau darbā esošiem 
pasterizātoriem. Tālāk gāzes izgaist, kad karstais krējums 
nonāk uz dzesētāja atklātās virsmas un izdalās uz tās plānā 
kārtiņā.
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Lai dotu iespēju gāzēm pilnīgāk izdalīties no krējuma, 
kamēr tas vēl karsts, var dažas dzesētāja augšējās rievas 
atstāt bez aukstā ūdens caurlaišanas, pārnesot tā izteku ze
māk. Plakaniem dzesētājiem var uzlikt virsū īpašu paga
rinājumu. Dažas vecākās pienotavas karsto, ar pasterizā- 
tora spārniem izvadcaurulē līdz vajadzīgam augstumam 
pacelto krējumu mēdz tālāk vadīt uz dzesētāju pa atklātu 
aluminija reni, kur krējums var atbrīvoties no gāzēm. Ar 
šādiem vienkāršiem palīglīdzekļiem var mazināt un nereti 
pavisam novērst nelielas smaržas un garžas kļūdas.

Krējuma gatavināšana

Tūliņ pēc pasterizēšanas un dzesēšanas krējumu nevar 
kult sviestā, bet tas vēl pienācīgi jānogatavina.

Krējums sastāv no divām daļām — taukiem un plazmas. 
Tauku nogatavināšana nepieciešama it visām sviesta šķir
nēm, jo tauki ir lielākā un svarīgākā sviesta sastāvdaļa. 
Ja taukus pirms kulšanas pienācīgi nenogatavina, daudz 
tauku iet zudumā ar paniņām un sviests iznāk slikts. Gal
venais tauku nogatavināšanas process ir tauku sacietinā- 
šana līdz optimālai pakāpei, ko panāk, turot krējumu il
gāku vai īsāku laiku zemās temperatūrās. Ja gatavo salda 
krējuma sviestu, tad jānogatavina tikai tauki un reizē jā 
rūpējas par to, lai krējuma plazmā nekādas pārmaiņas, bio
loģiskas vai ķīmiskas, nevarētu notikt. Te svarīga tikai 
k r ē j u m a  f i z i s k ā  g a t a v ī b a .

Kad gatavo skāba krējuma sviestu, tad jānogatavina 
abas krējuma daļas: tauki jāsacietina, bet plazma jāieskābē 
līdz noteiktai skābuma pakāpei. Te tātad jāpanāk ne vien 
krējuma fiziskā gatavība, bet arī viņa b i o ķ ī m i s k ā  g a 
t a v ī b a ,  kas prasa jau ilgāku laiku.

Krējuma gatavināšanai nepieciešamas piemērīgas telpas 
un trauki.

Krējuma gatavināšanas telpas. Krējuma gatavināšanai 
vislabāk noder atsevišķa telpa ar tīru, svaigu gaisu un maz 
svārstīgu temperātūru. Telpai jābūt pasargātai no saules 
stariem, no putekļu, baktēriju, slikta gaisa un dažādu smaku 
iekļūšanas. Gaisa apmaiņai nepieciešama spēcīga ventilā
cija. Aukstā laikā nepieciešama apkurināšana, sevišķi ja  
krējumu raudzē. Apgaismošana — elektriska, visai mērena. 
Telpā nedrīkst rīkoties ar petrolejas lampām, kas izplata, 
kvēpus un sliktu smaku.
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Sienas un griesti jānokrāso ar eļļas krāsu vai arī tie 
bieži jākaļķo, lai neieviestos pelējumi.

Šinī telpā nav vēlamas arī transmisijas siksnas, kas vir
puļo gaisu, saceļ putekļus un var ienest krējumā nevēlamas 
sīkbūtnes, tāpat pelējumu u. c. sporas. Krējuma gatavinā- 
tāja maisāmā ierīce nodarbināma ar elektromotoru.

Krējuma gatavināšanas trauki. Agrākos laikos krējumu 
gatavināja koka traukos, galvenā kārtā mucās un tovejos 
no cieta un gluda vīksnas, kļavas vai ozola koka. Koka 
trauki (skat. 195. att.) diezgan labi 
notur temperatūru, tikai tie ļoti rū
pīgi jātīra un jādezinficē.

Tagad krējumu gatavina me- 
talla traukos, kas vieglāk tīrāmi 
un dezinficējami. Bet, ņemot vērā 
to, ka metalls viegli maina tempe
ratūru, derīgi ir tikai divsienu 
trauki, jo tad, skatoties pēc vaja
dzības, sienu starptelpā var ielaist 
aukstu vai siltu ūdeni. Vienkār
šiem metalla traukiem nepiecie
šams piemērots izolātors, kas spēj 
pasargāt krējumu no krasām tem
peratūras maiņām.

Jāņem vērā tas, ka, krējumu ga
tavinot metalla traukos, tas ilgāku 
laiku saskalas ar metalla virsmu.
Šai virsmai jābūt no tāda metalla, 
kas neietekmē krējuma īpašības. Tādi metalli, kā jau vai
rākkārt aizrādīts, ir aluminijs un nerūsējošais tērauds, 
arī alva, ar ko pārlej vapa vai dzelzs traukus. Tomēr 
alvotie trauki neder krējuma gatavināšanai, jo  pie pa
stāvīgas trauku tīrīšanas alvojums ātri nolietojas, bet 
trauki ar bojātu vai nolietotu alvojumu lielā mērā ap
draud krējuma īpašības. Tāpēc moderniem divsienu krē
juma gatavinātājiem iekšējais trauks izgatavots no alumī
n ija  vai nerūsējoša tērauda, bet ārējais no vienkārša tē
rauda. Pēdējam iekšsiena parasti cinkota, bet ārsiena no
krāsota.

Lielām pienotavām noder tērauda krējuma tvertnes — 
t a n k i  (skat. 196. att.) ar stikla emalju noklātu iekšsienu. 
Vidēja lieluma pienotavās krējuma gatavināšanai visvairāk 
lieto iegarenas divsienu v a n n a s  (skat. 194. un 197. att.), 
kufās krējumu no dzesētāja ielaiž pa reni. Ļoti nevēlama
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195. att. Pārvietojama 
koka muca krējuma rau
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196. att. Tanki krējum a skabešanai.



tāda pienotavu iekārta, kad krējums, vienalga, auksts vai 
karsts, jāpārvieto ar sūkņiem, tādēļ ka tie ievērojamā kārtā 
bojā piena taukus, samazina arī sviesta iznākumu. Tāpēc 
krējuma gatavinātāji jānovieto arī tā, ka nogatavināto krē
jumu pa reni var ielaist kuļmucā. To panāk, novietojot ga- 
tavinātājus uz īpaša paaugstinājuma — platformas (skat. 
198. att.), vai arī lietojot hidrauliskos cēlējus (skat. 199. 
att. a), kas dod iespēju gatavinātājus ar nelielu rokas sūkni 
(b) pacelt vai nolaist pēc vajadzības.

197. att. Krējuma gatavinatajs ar elektromotoru, kas nodarbina mai
sāmo ierīci.

198. att. Paaugstinajums krējuma gatavinatajiem.
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Parocīgi ir krējuma gatavinātāji ar maisāmo aparātu, 
sastādītu no caurulēm tā, ka to var lietot arī krējuma tem- 
perēšanai (skat. 194. att.), laižot caur to aukstu vai siltu 
ūdeni. Maisāmo aparātu labāk nodarbināt ar elektromotoru 
(skat. 197. att.), jo  rīkoties ar transmisiju un siksnu krējuma 
gatavināšanas telpā nav ieteicams.

Krējuma gatavinātāji jānosedz ar vāku, lai krējumā ne
varētu iekļūt putekļi, sīkbūtnes un citas svešas vielas. Vis
labāk tam nolūkam noder vieglas alum īnija plates. Koka 
vāki nav lietojami, jo tie grūti tīrāmi un no tiem krējumā 
var iekļūt pelējumu sporas.

199. att. Krējuma gatavinātājs ar hidraulisko eeleju (a) un sūkni (b)

Vāka pacelšanai un nolaišanai var griestiem piestiprināt 
nelielu blociņu virs gatavinātāja.

Divsienu krējuma gatavinātāji dabūjami dažāda til
puma, sākot no 250 1 līdz 3000 1.

Tauku sacielināšana krējumā. Tāda sacietināšana ne
pieciešama tādēļ, ka tauki lodītēs pasterizēšanas laikā p il
nīgi izkūst un arī pēc dzesēšanas tie vēl atrodas šķidrā stā
voklī. Atdzesējot krējumu pat līdz stipri zemām tempera
tūrām, tauki nekad uzreiz nesacietē, kas izskaidrojams ar 
tauku fizikālo stāvokli. Krējumā tauki tāpat kā pienā at
rodas atsevišķu lodīšu veidā, un lodītes aptvep sabiezināta 
olbaltumvielu sega, kas tās pasarga no zemās temperatū
ras ietekmes. Mērījot krējuma temperatūru ar termometru, 
var noteikt tikai plazmas temperatūru, bet kāda ir tauku 
temperatūra lodītēs, to termometrs nerāda, jo ar taukiem 
saskarties neatļauj lodīšu segas. Tie tanki, kas brīvu, ne
segtu pilienu veidā peld virs krē juma, sacietē jau pie 17— 
23° C atkarībā no ķīmiskā sastāva.
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Tauki lodītēs slikti vada aukstumu, tādē] tas uz lodītēm 
var iedarboties tikai pakāpeniski, atsaldējot vispirms lodīšu 
virsmu, un tikai pēc zināma laika tā ietekme var sasniegt 
lodīšu centru. Lodīšu lielums ir visai dažāds. Vispirms 
tauki sacietē sīkajās lodītēs, bet lielajās lodītēs, īpaši to 
centros, tie vēl ilgi var atrasties šķidrā vai puscietā stā
voklī.

Sacietēšanas norise lielā mērā atkarīga arī no tauku ķ ī
miskā sastāva, galvenā kārtā no cieto un šķidro taukskābjii 
attiecībām, ko savukārt ietekmē lopbarība un laktācijas 
laiks. Jo vairāk taukos oleīnskābes, jo  zemāka temperatūra 
un ilgāks laiks vajadzīgs tādu tauku sacietināšanai. Tur
pretim tauki ar augstāku palmitīnskābes saturu sacietēs 
augstākās temperatūrās un īsākā laikā. Tāpēc nav iespē
jams pateikt, cik zema temperātūra un cik ilgs laiks katrā 
gadījumā vajadzīgs tauku sacietināšanai.

Pamatojoties uz pētījumiem un praktiskiem novēroju
miem, pieņem, ka tauku sacietēšanai dažādās temperātūrās 
nepieciešams šāds laiks:

Gatavināšanas ilgums 
Krējuma temperātūra stundās

• c vasara zienii

1 0 ................... 1
90 .....................  4 о

3 0 ................... ........................ 5 3
40 .....................  6 4

— 3
(>o................... ................... 8 6
7 0 ................... ...................10 7
8 0 ................... ................12 8

Saldu krējumu nav ieteicams gatavināt augstākās par 
8° C temperātūrās, jo  tad jau var sākt vairoties un darbo
ties sīkbūtnes, kas saldā krējumā nav pielaižams.

Par tauku sacietēšanas kritisko temperatūru krējumā uz
skata 12—13° C. Virs šīs temperātūrās tauku sacietēšana var 
vilkties ļoti ilgi.

Nav galīgi noskaidrots, vai taukiem lodītēs pirms krē
jum a kulšanas sviestā jābūt pilnīgi sacietējušiem, vai tikai

Euscietā stāvoklī. Katrā ziņā nepieciešams, lai taukiem 
ūtu optimālā sacietēšanas pakāpe, par ko var spriest pēc 

tā, ka krējums sakuļas normālā laikā, maz tauku paliek pa
niņās un sviestam ir laba, stingra konsistence.

Ja tauki lodītēs nav vajadzīgā mērā sacietējuši, kulšana 
beidzas ātrāk, paniņās paliek daudz tauku un sviestam ir
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mīksta, vāja, ziedei līdzīga konsistence. Pārāk ilga krē
juma gatavināšana zemās temperatūrās, kad tauki par 
daudz sacietē, arī nav vēlama, jo tad kulšanas laiks stipri 
pagarinās, paniņās tāpat paliek vairāk tauku un sviestam 
ir rupja, cieta konsistence.

Tauku sacietēšanas pakāpe krējumā ietekmē arī ūdens 
saturu sakultā sviestā tādā kārtā, ka mīksti, nepietiekami 
sacietināti tauki dod augstu ūdens procentu sviestā, bet pā
rāk sacietināti tauki dod sviestu ar zemu ūdens saturu. V isi 
šie apstākļi jāņem vērā pie krējuma gatavināšanas, tādēļ 
ka tie stipri ietekmē sviestošanas techniku, sviesta sastāvu, 
īpašības un iznākumu.

Gatavojot s a l d a  krējuma sviestu, labus panākumus 
var iegūt, ja  krējumu strauji atdzesē līdz 2—4° C un tādā 
temperātūrā to gatavina apm. 6 stundas, pēc kam to var kult 
sviestā. Ja darbu iekārta prasa krējuma ātrāku sakulšanu 
sviestā, tad tas jāatdzesē līdz 2° C un tādā temperātūrā jā 
gatavina apm. 2—4 stundas, pēc kam to var kult sviestā.

Gatavojot s k ā b ē t a  krējuma sviestu, ieteicams taukus 
sacietināt p i r m s  skābēšanas, kas sevišķi svarīgi vasarās 
resp. ganīšanas laikā, kad taukiem parasti mīksta konsis
tence. Tad krējumu tūliņ pēc pasterizēšanas ātri atdzesē 
līdz 5—6° C un tādā temperātūrā to gatavina 4—6 stundas,

Iiēc kam uzsilda līdz skābēšanas temperātūrai. Ja tauki šinī 
aikā nebūtu vēl pienācīgi sacietējuši, to sacietēšana pama

zām turpināsies skābēšanas un pēcdzesēšanas laikā. Svarīgi 
ir ievadīt tauku sacietēšanu ar strauju dzesēšanu līdz iespē-

i'ami zemām temperātūrām, katrā ziņā zem 8° C, jo  pēc tam, 
aut gan lēnāk, tā turpinās arī augstākās temperātūrās. At

dzesēt līdz zemām temperātūrām saldu krējumu ir daudz 
vieglāk un ērtāk nekā skābu krējumu.

Vienīgi tad, kad taukiem ir cieta dabiskā konsistence 
(piem., vēlos rudeņos un ziemas sākumā), var apmierināties 
ar pasterizētā krējuma atdzesēšanu līdz skābēšanas tempe
rātūrai. Pienotavām, kas nepareizi rīkojas un paļaujas uz 
krējuma dzesēšanu pēc skābēšanas, sviests vasarā parasti iz
nāk ar vāju, stipri mīkstu konsistenci. Ir nepatīkama lieta, 
ka taisni karstā vasaras laikā piena tauku dabīgā konsis
tence mēdz būt stipri mīksta, bet te var līdzēt vienīgi 
strauja krējuma dzesēšana tūliņ pēc pasterizācijas līdz ze
mām temperātūrām. Noskaidrots, ka tikai strauja resp. ātra 
dzesēšana dod mīkstiem taukiem stingru konsistenci, ka
mēr, lēni dzesējot, tie paliek mīksti, kaut tos vēlāk atdzesētu 
līdz zemākām temperātūrām. Tāpēc ātra un stipra dzesē

376



šana pirms krējuma skābēšanas ir daudz nozīmīgāka nekā 
dzesēšana pēc skābēšanas.

Ja sviestam manāma tendence uz cietu un drupanu kon
sistenci, tad krējumu pirms kulšanas nav ieteicams dzesēt 
zemāk par skābēšanas temperatūru (18—20° C).

Krējuma skābēšana

Sviestā var kult kā saldu, tā skābētu krējumu. Saldu 
krējumu grūtāk sakult un no tā iegūst mazāk sviesta. Saldu 
var kult tikai tādu krējumu, kas iegūts no svaiga un laba 
piena, kam nav nekādu garžas un smaržas kļūdu. Sviests 
te iznāk bez aromata un arī bez noteiktas garžas. Salda krē
juma sviests, gatavots no pasterizēta krējuma, ir izturīgs, 
bet bieži vien tādam sviestam ir tā sauktā „pasterizācijas“ 
piegarža. Tomēr, kuļot saldu krējumu, ir mazāk darba, jo 
atkrīt ilgstošais un sarežģītais krējuma raudzēšanas process. 
Salda krējuma sviests ir mazāk iecienīts, to pieprasa tikai 
dažas dienvidzemes, kas noņem samērā niecīgus sviesta dau
dzumus.

Turpretim Eiropas ziemeļu zemes, galvenās sviesta ra
žotājas un patērētājas, vairāk pieprasa, patērē un ražo 
skābēta krējuma sviestu, pie kāda šo zemju iedzīvotāji sen 
jau pieraduši, jo  tam ir laba, viegli skāba garža un patīkams 
aromats.

Skābētu krējumu var ātrāk un vieglāk sakult un tas dod 
arī lielāku sviesta iznākumu. Sviests ir izturīgs, jo  pien
skābe sviestā darbojas konservējoši. Eksporta sviestu, kam 
jābūt sevišķi izturīgam, parasti gatavo no skābēta krē
juma.

Krējuma skābēšanas laikā parasti izzūd, pārmainās vai 
tiek aizsegtas dažādas piegaržas. Tāpat ievērojami mazi
nās vai pat pilnīgi izzūd pasterizācijas piegarža, kas rodas, 
krējumu ilgāk karsējot augstās temperātūrās. Piena tauki 
viegli pievelk un saista dažādas svešas garžas un smakas, 
kas pienā dažkārt ļoti maz izjūtamas, bet krējumā, kur 
tauki ciešāk sakopoti, jau manāmas daudz stiprākā mērā 
un pavisam skaidri izjūtamas sviestā. Daudz šādu defektu 
izlabo pareiza krējuma skābēšana, kas lielā mērā ietekmē 
un pa daļai arī uzlabo galvenās sviesta īpašības — garžu 
un smaržu, nosaka tā labumu un izturību.

Tātad krējuma skābēšanai ir daudz priekšrocību, tādēļ 
to plaši lieto visās zemēs, lai gan skābēšanas process ir 
ļoti sarežģīts, prasa lielu uzmanību, daudz laika un darba.

377



Tomēr, ja  skābēšanu izdara nepareizi, sviestā rodas da
žādas garžas un smaržas kļūdas, tas kļūst neizturīgs un maz
vērtīgs.

Labus panākumus krējuma skābēšanā var sasniegt tikai 
tad, ja: 1) krējuma ieskābēšanai vienmēr lie+n labu ieraugu;
2) pareizi vada un kārto krējuma skābēšanas procesu un
3) ja  pienotavās № labi, skabešanai piemēroti apstakļi: tel
pas, trauki, pietiekami aukstuma un siltuma un labas ierī
ces temperatūras kārtošanai.

Sevišķi liela nozīme ir labam krējuma ieraugam. Nav
pareizi to saukt par krējuma 
raugu, jo  šis „raugs“ nemaz 
nedrīkst saturēt rauga sēnī
tes, bet gan tikai īstas, tipis
kas pienskābes baktēriju pa
sugas no grupas, kupai dāņu 
baktēriologi devuši nosauku
mu Streptococcus cremoris 
(skat. 200. att.). Šie tipiskie 
pienskābes streptokokki atro
dami tīrkultūrās, ko pieno
tavas lieto ierauga gatavo
šanai.

īsto pienskābes baktēriju 
200. att. Krējuma ierauga strep- nozīmi un lomu krējuma skā- 

tokokks — Str. cremoris. bešana noskaidrojušiV.Štorcbs
(Dānijā 1888. g.) un H. Veig- 

manis (Vācijā 1890. g.). Tie ieteica kultivēt šīs baktērijas 
tīrā veidā (bez citu sīkbūtņu piejaukumiem) kā t ī r k u l -  
t ū r a s krējuma skābēšanai. Pirms tam separēto saldo krē
jum u ieskābēja ar skābām paniņām vai arī ļāva tam pašam 
sarūgt. Te nu krējums tiešām rūga, jo  skābēšanas procesā 
varēja ņemt dalību visas tās sīkbūtnes, kas atradās pienā, 
paniņās un krējumā, un starp tām, protams, b ija  arī dažā
das rauga sēnītes. Tādēļ skābēšanas rezultāti b ija stipri ne
noteikti, atkarīgi no tā, kādas derīgas vai kaitīgas sīkbūt
nes b ija  pārsvarā. Vēl tagad daudzās lauku saimniecībās 
krējumam ļau j pašam saskābt, tādēļ arī tur ražotam svies
tam piemīt daudzas un dažādas garžas un smaržas kļūdas. 
No pašsaskābuša krējuma gatavots sviests nav arī izturīgs 
un der tikai vietējam patēriņam. Kārtīgi nostādītās saim
niecībās un visās pienotavās krējuma pašsaskābšana vai 
ieskābēšana ar paniņām ir jau galīgi atmestas. Pasterizēta 
krējuma pašsaskābšana nav nemaz pielaižama, jo  pasteri
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zētā krējumā paliek dzīvas vienīgi kaitīgās sīkbūtnes un 
to sporas, bet visas pienskābes un aromata baktērijas ir no
beigtas.

Labu un izturīgu sviestu no pasterizēta krējuma var 
iegūt vienīgi tad, ja  tam dod labu ieraugu, kas satur izla
sītas pienskābes un aromata baktērijas bez citu baktēriju 
līdzdalības rūgšanā.

Amerikāņi b ija  pirmie, kas krējuma ieraugā bez Strep- 
tococcus cremoris sāka kultivēt vēl otru streptokokku, kū
pam pagaidām noteikti divi tipi — Streptococcus citrovorus 
un Str. paracitrovorus. Šie streptokokki, saskaldot citron
skābi un tās sālis, attīsta gaistošas smaržvielas, galvenā 
kārtā acetoīnu un diacetīlu, kas pastiprina sviesta aromātu. 
Vislabāk šie aromata streptokokki darbojas kopā ar Str. 
cremoris. Pēc tam arī Eiropā atrastas baktērijas, kas, ieves
tas krējuma skābēšanai lemtās kultūrās, dod sviestam stip
rāku aromatu, jo  pienskābes streptokokki attīsta galvenā 
kārtā pienskābi un tikai mazā mērā gaistošas aromatiskas 
vielas. Dāņu bakteriologi šīs sviesta aromata baktērijas 
nosaukuši par Betacoccus cremoris.

I e r a u g u  krējuma skābēšanai pienotavās gatavo katru 
dienu svaigu, jo tam jāsatur lielos vairumos dzīvas un dar
bīgas pienskābes un aromata baktērijas, kas skābējamā krē
jum ā spēj ievadīt enerģisku un tīru skābšanas procesu un 
to zināmā laikā novest līdz vēlamai skābuma pakāpei, reizē 
darinot pietiekamā daudzumā vēlamās aromata vielas (ace
toīnu, diacetīlu u. c.).

Jauna ierauga pagatavošanai kā izejas materiālu sviest- 
nieki lieto derīgo pienskābes un arēmata baktēriju kultū
ras jeb t. s. tīrkultūras, ko pasūta laborātorijās, kas tās 
kultivē.

Krējuma ierauga gatavošanai lietojamās kultūras satur 
izlasītas pienskābes streptokokku (Str. cremoris) un aromaia 
darinātājas (Betacoccus cremoris) baktērijas. Ņemot vērā, 
ka tās satur vismaz divu dažādu baktēriju pēcnācējus, tad 
tās īstenībā nevarētu saukt par tīrkultūru. Parasti laborato
rijas, kas kultūras gatavo, iepriekš izpētī šo baktēriju bio
loģiskās un fizioloģiskās īpašības, pārbauda to skābēšanas 
un aromatvielu darināšanas spējas, tāpat saskābētā piena un 
krējuma īpašības — garžu, smaržu, konsistenci, skābuma 
pakāpi, aromatvielu daudzumu un citas īpašības, un tad ti
kai noderīgāko rašu pavairojumus kultūru veidā izsniedz 
sviestniekiem.
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Dažās zemēs laboratorijas gatavo šķidras un sausas ku l
tūras, bet Latvijā gatavo vienīgi šķidras.

Šķidrās kultūras ir sterilizēts vājpiens, kufā iepotētas 
izlasītas un pārbaudītas, atsevišķi pirms tam kultivētai 
pienskābes un aromata baktērijas. Maisījumu parasti sa
stāda tā, ka uz 9 d. pienskābes baktēriju ņem 1,0—1,2 d. aro
mata baktēriju. Vājpiens no pienskābes baktēriju darinā
tās pienskābes saskābst un sarec, un šis skābpiens tad arī 
noder kā izejmateriāls krējuma ierauga gatavošanai pie
notavās. Te jāņem vērā, ka pienskābes pārpilnība pamazām, 
nomāc, novājina un beidzot pat nonāvē pašus pienskābes 
streptokokkus, tādēļ šķidrās kultūras nav sevišķi izturīgas 
un pēc pagatavošanas lietošanai derīgas tikai 5—6 dienas, 
lai gan laboratorijas tām mēdz dot krītu vai citas vielas 
liekās skābes neitralizēšanai. Tāpēc uz katras pudeles jā- 
būt atzīmei, kādā datumā kultūra pagatavota un cik dienas 
tā derīga lietošanai. Kultūras, vecākas par 6 dienām, nav 
ieteicams lietot.

Sausās kultūras gatavo no šķidrajām, atspiežot skābās 
sūkalas un sajaucot tās ar dažādām sterilizētām vielām, kas- 
uzsūc ūdeni, bet baktērijām nav kaitīgas (smalki samalts 
pumiks, porcelāna zeme, kramskābe u. c.). Maisījumu iz
žāvē zemās temperātūrās, sasmalcina pulverī, iepilda steri
lizētos podiņos un cieši noslēdz. Sausās kultūras var uz
glabāt 3—4 mēnešus, bet tās nav tik tīras un darbīgas kā 
šķidrās. Pienskābes un aromata streptokokki tanīs zināmā 
mērā jau vājināti (īpaši, kultūras žāvējot augstākās tempe
rātūrās), un kultūrās pie to gatavošanas vieglāk var iekļūt 
svešas sīkbūtnes no gaisa un piejauktām vielām, ja  tās nav 
pietiekami sterilizētas.

Sausās kultūras vairākas reizes jāpārpotē, lai atdzīvinātu 
un atkal aktīvētu baktērijas. Tāpēc mūsu apstākļos pie 
ātras pasta satiksmes labāk lietot šķidrās kultūras, uzdodot 
kādai laboratorijai piesūtīt tās noteiktos termiņos vienu vai 
divas reizes mēnesī.

Kultūras trauciņu drīkst atvērt tikai pie lietošanas, 
iepriekš aplicsmojot uz spirta lampiņas trauciņa kaklu. Viss 
trauciņa saturs jāizlieto vienā reizē.

Rīkojoties ar kultūru, vienmēr jāievēro vislielākā tīrība. 
Ja tur iekļūst svešas sīkbūtnes, tad kultūra zaudē savu no
zīmi. Sīkāki aizrādījum i par kultūras lietošanu pievienoti 
katrai kultūrai.

Kultūra der vienīgi kā izejas materiāls krējuma ierauga 
gatavošanai, bet ne tieši krējuma skābēšanai.
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Jaunsaņemtā kultūrā atrodošās baktērijas pienotavā vis
pirms jāatdzīvina, jāaktīvē, jāpieradina vietējiem apstāk
ļiem un tikai tad jāsavairo tādā daudzumā, kāds nepiecie
šams visa vienas dienas krējuma ieskābēšanai.

Pienotavās parasti kultivē atsevišķi: a) pamatraugu jeb 
mātes raugu, ko kultivē sevišķi rūpīgi un katru dienu at
jauno nelielos daudzumos kā derīgo baktēriju krātuvi jeb 
pienotavas „kultūru“, ar kupu ieskābē lietojamo raugu. Pa- 
matrauga daudzumam jābūt ap 2—3% no lietojamā rauga 
daudzuma; to kultivē vājpienā; b) ieraugu jeb lietojamo 
raugu arī gatavo katru dienu tādā daudzumā, kāds vaja
dzīgs krējuma ieskā
bēšanai (skat. tālāk — 
rauga daudzums). To 
parasti gatavo no piln
piena.

Pamatrauga kulti
vēšanai un ierauga 
gatavošanai vajadzīgi 
īpaši trauki. Labākie 
ir tīra a l u m i n i j a  
trauki. Šim nolūkam 
neder emaljēti, alvoti, 
vapa vai dzelzs trauki, 
jo  tādiem iekšējā se
guma kārta ātri bojā
jas pie pasterizācijas 20L a t i  Termostats pamatrauga podiem.

un tai sekojošas strau
jas dzesēšanas, bet ja  aizsargsegas kārta bojāta, tad skābs 
piens, nākdams tiešā sakarā ar metallu (vapu, dzelzi), stipri 
bojājas un kļūst lietošanai nederīgs. Tāpēc pienotavas lieto 
tikai aluminija traukus.

P a m a t r a u g a  kultivēšanai lieto piemērota lieluma 
alum inija podus vai nelielus toverīšus ar vākiem, kurus pēc 
rūpīgas tīrīšanas 5—10 min. plaucē ar karstu tvaiku vai 
20—30 min. vāra katlā. Arī visiem citiem piederumiem, kā 
litra mēriem, nosmalstāmām karotēm, maisāmiem utt., jābūt 
no tīra aluminija. Tie ļoti rūpīgi tīrāmi un plaucējami vis
maz 5 min. ar karstu tvaiku vai vārāmi 20 min.

Podos vai toverīšos skābstošā piena temperātūras notu
rēšanai vajadzīgā augstumā nepieciešami termostati ar div
kāršām, labi izolētām sienām (skat. 201. un 202. att.).

I e r a u g a  gatavošanai nepieciešami šādi piederumi un 
trauki: a) A lum inija toverīši, 30—40—50 1 tilpuma, ar labi
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pielaikotiem vākiem (skat. 203. att.). Katra toverīša vākā 
jābūt diviem caurumiem: caur vidējo toverīti ielaists alum ī
nija maisāmais, bet otrā caurumā ietiprināts termometrs ar 
gapu kātu, kas vajadzīgs skābstošā piena temperatūras kon
trolei. Šādos toverīšos pienu vai vājpienu pasterizē, novie
tojot tos īpašā traukā — ūdens vannā (skat. 204. att.), kuj'ā 
ūdeni karsē ar tvaiku vai attvaiku. Pēc pasterizācijas pienu 
toverīšos ātri atdzesē līdz vēlamai temperatūrai, piejauc pa- 
matraugu un tepat arī skābē, nosedzot ūdens vannu ar

vāku. Visiem traukiem 
pirms lietošanas jābūt 
tīriem un noplaucē
tiem ar karstu tvaiku.

b) Termostati resp. 
siltuma uzglabātāji ir 
nepieciešami arī ierau
ga toverīšiem, lai visā 
skābšanas laikā notu
rētu piena resp. vāj- 
piena temperātūru vē
lamā augstumā, jo  tem
peratūras svārstības 
slikti atsaucas uz ie
rauga īpašībām un no- 
gatavošanos. Lielā
kiem ierauga daudzu
miem termostatu vietā 
lieto siltas vannas, 
kastes vai iegarenas 
tvertnes ar divkāršām 
sienām, kam sienu 

starptelpa pildīta ar kādu izolētāju materiālu, piem., 
smalku kūdru, spaļiem, korķu smalkumiem, pakulām u. c. 
Vannās vai kastēs uztur vienmērīgu temperātūru ar siltu 
ūdeni, kūpu pēc vajadzības apmaina. Tādas siltuma uz
turētājas vannas izgatavotas arī vairākiem toverīšiem 
(skat. 205. att.).

Pienotavās, kur cauru diennakti pieejama elektrība, pa
rasti lieto ar elektrību apsildāmus skapjus — termostatus, 
kupos vienmērīgu temperātūru vajadzīgā augstumā uztur- 
ar elektrību.

Ierauga gatavošanai jāizvēlas atsevišķa t ī r a  t e l p a  
ar maz svārstīgu temperātūru. Ziemā telpai katrā ziņā jā 
būt apkurināmai. Siltuma uzturēšanai ar karstu ūdeni var
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izmūrēt īpašu tvertni, kupai pieved karsta un auksta ūdens 
vadus, kā arī ūdens noteku. Tvertnes sienas labi jāizolē un 
to iekšpuse jānoklāj baltiem podiņiem, bet tvertnes vākā, 
kufii nokrāso ar baltu eļļas krāsu, izgriež vajadzīga lieluma 
caurumus toverīšu ievietošanai. Blakus tvertnei pierīko 
skapīti, ku ļā  uzglabā notvaikotos sīkos piederumus — kau
siņus, mērus, karotes un maisāmos.

203. att. A lum inija 204. att. D ivi ierauga gatavotāji,
toverītis ieraugam.

205. att. Silta vanna 4 toverīšiem: 3 ieraugam un 1 pamatraugam.
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Piena izvēle un sagatavošana. Pamatrauga un ierauga 
kultivēšanai jāizvēlas no labākām saimniecībām normāls, 
tīrs un svaigs piens, kupa īpašības rūpīgi jāpārbauda. Izvē
lams piens ar augstāku tauku un sausnas saturu no vese
lām govīm normālā laktācijas laikā. Piens piegādājams ti
kai aluminija transportkannās. Daži pētnieki aizrāda, ka 
kultūrām labāk noder drusku vecāks (piem., vakara) un 
parastos apstākļos iegūts piens, kādā Str. cremoris ātrāk un 
labāk vairojas, nekā gluži svaigs un ļoti tīrīgi izslaukts 
piens. Nedrīkst lietot pienu no cietejošām un tesmens sli
mām govīm. Izvēlēto pienu pirmo laiž caur separatoru, de
zinficētu ar verdošu ūdeni. Pienu lej tieši separātorā, bet 
vājpienu ielaiž jau minētos toverīšos. Pēc separēšanas vāj- 
pienam nosme] putas, toverīšus ievieto pasterizācijas traukā, 
kur ūdens jau sakarsēts. Vājpienu pasterizē 30—60 min. 
pie 95° C. Pēc pasterizācijas vājpienam noņem albumīna 
plēvīti, toverīšus liek aukstā ūdenī ar ledu un ātri atdzesē 
līdz 8—10° C, tur tā dažas stundas un tad uzsilda līdz 22 — 
25° C. Daudzi sviestnieki vājpiena vietā atrod par lietderī
gāku ieraugam lietot pilnpienu, kas jāpasterizē un jāatdzesē 
tāpat kā vājpiens.

Pamatrauga kultivēšana. Dalu pasterizētā vājpiena ie
pilda nelielos ar karstu tvaiku vai verdošu ūdeni dezinfi
cētos alum inija podos un šai vājpiena iepotē 1% no labo
ratorijas saņemtās kultūras, ja gatavo jaunu pamatraugu, 
vai arī pielej tam nelielu daļu (0,4 līdz 0,8%) iepriekšējās 
dienas pamatrauca.

Pēc potes pieliešanas vājpiens rūpīgi jāizmaisa, lai bak
tērijas tanī vienlīdzīgi izdalītos, varētu netraucēti vairo
ties un ātri ievadīt skābšanas procesu. Maisot vājpienu, tanī 
nedrīkst iemaisīt daudz gaisa, kas pienskābes baktērijām 
nav vajadzīgs, lai gan tas vajadzīgs aromata baktērijām.

Podi ar vājpienu jānosedz ar vākiem un jāievieto ter
mostatā, lai pa visu skābšanas laiku uzturētu vienlīdzīgu 
temperātūru — vasarā ap 20—22° C, ziemā ap 22—24° C. 
Augstākā temperātūrā skābšana noritēs ātrāk, zemākā — 
lēnāk. Bet, augstākās temperatūrās skābējot, pamatraugs 
var pārskābt, ko nedrīkst pieļaut. Skābšanas gaitu var pa
ātrināt, ņemot potei vairāk pamatrauga (1—1,5%), bet arī tas 
nav ieteicams, jo  pilnīgi pietiek, ja  vājpiens pienācīgi sa
skābst un nogatavojas 18—20 stundās. Vislabāk ir, ja  pa
matraugs gatavs tieši tad, kad tas nākamā dienā jālieto. Ja 
raugs nogatavojas ātrāk, tas jāieliek vēsā ūdenī un lēni jā 
atdzesē līdz 10° C, lai tas nepārskābtu, jo  lielāks skābes sa
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turs kaitē pienskābes baktērijām, tās stipri vājinot. Aro
mātā baktērijas ir izturīgas, tās labāk darbojas skābu vidē. 
Gatavs pamatraugs jātur vēsā vietā līdz lietošanai. Nav 
ieteicams pamatraugu kultivēt ari sevišķi zemās tempera
tūrās, zem 18° C, jo  tad pienskābes streptokokki vājāk da
rina skābi, ātrāk izvirst, rada gļotvielas un padara pietin 
(arī krējumu) staipekļainu.

Jaunu pamatraugu gatavojot, kultūras šādā pat kārtā 
jāpārpotē vairākas (vismaz 2—3) reizes, lai baktērijas at
dzīvotos un atgūtu darba enerģiju. Pirmo poti tad parasti 
kultivē augstākā (25—26° C) temperatūrā. Sausās kultūras 
itn arī ilgāk stāvējušas šķidras kultūras, kupās baktērijas 
stipri novājinātas, jāpārpotē vairākas reizes. Pirmo poti tā
dos gadījumos vajaga skābēt vēl augstākās temperatūrās 
(26—30° C). Turpmākām potēm temperatūru pakāpeniski 
pazemina.

Piena resp. vājpiena skābēšanā pēc kultūras vai pamat- 
rauga iepotēšanas var novērot 4 šādus posmus: t. posmā 
notiek enerģiska baktēriju vairošanās; 2. posmā baktēriju 
intensīva darbība —- enzlmu darināšana, piena cukura šķel
šana un pienskābes ražošana, kamēr piens sarec (apm. pie 
63nT): 3. posmā baktēriju darbība samazinās, pienskābes 
darināšana lēni turpinās līdz 100° T, bet šai laikā baktēri
jas vairāk darina aromatvielas, acetoīnu un diacetilu. arī 
ogļskābi (C 02) : 4. posmā baktērijas sāk ciest no pašu ra
žotās pienskābes, tās novājinās, zaudē aktivitāti, sāk slimot 
un nobeigties.

Ranga kultivēšanā vissvarīgāk, lai baktērijas otrā un 
trešā posmā būtu darbīgas, aktīvas, enerģiskas. Tāpēc pa- 
inatraugam nevajaga ļaut pārskābt, t. i., skābumgradam cel
ties pār 110° T.

Kad vājpiena skābumgrads sasniedz 70—73° T. ieteicams 

to lēni atdzesēt līdz 10—12° C vasarā, līdz 12—14° C ziemā. 
Tad vājpienā rodas vairāk acetoīna — diacetila un kultūra 
iz n āk  ar labāku aromatu.

Gatava pamat rauga īpašības vienmēr rūpīgi jūpārbaudu 
un, ja  tās nav labas, kultūra jāgatavo no jauna. Novērots, 
ka jaunas kultūras pienotavās pirmās trīs dienas vāji dar
bojas, kamēr baktērijas pierod piena īpatnībām un jauniem 
apstākļiem, bet vēlāk darbojas labi. Vienmēr ir drošāk kul
tivēt parallēli divus pamat raugus no divām dažādu labo
ratoriju kultūrām un ierauga potēšanai lietot tikai to la
bāko. Dažkārt parallēli kultivē jaunākas un vecākas kul
tūras.

25 — Piens un pionn rūpn. 385



Pirms pamatrauga lietošanas noņem tam virsējo apm.
4—6 cm biezu kārtu ar lēzenu, verdošā ūdenī noplaucētu 
alumīnija nosmalstāmo karoti (skat. 206. att.), rūpīgi pār
bauda rauga īpašības — garžu, smaržu, konsistenci, nosaka 
skābumgrtadu un acetoīna saturu.

Pamatrauga skāburn gradam jābūt: pirmai potei 85— 
90° T, otrai un turpmākām ap 100—105® T.

A c e t o ī n a  p ā r b a u d i  izdara šādā kārtā: nelielu 
daļu sarecējušā piena resp. vājpiena ielej nelielā stikla p il

tuvē uz filtra un nofiltrē tīrā stikla stob
riņā 5—6 cm3 šķidruma. Ar pipeti ņem 
4 cm3 filtrāta, ielej baltā porcelāna bļo
diņā (diametrs 12—15 cm) un pielej 
4 cm3 kalija hidroksīda (KOH) 40%-īga 
šķīduma ūdenī, labi izjauc un atstāj 
mierā. Ja pamatraugā ir aromatvielas 
(acetoīns — diacetils), bezkrāsainais 
šķidrums bļodiņā jau pēc 10—12 minū
tēm sāk sārtoties, pakāpeniski pieņe
mot sarkanu nokrāsu. Pēc sarkanās no
krāsas pakāpes var spiest par ar oma t- 
vielu saturu raugā. Ja reizē salīdzina 
raugus no dažādām kultūrām, galīgo 

novērtēšanu izdara pēc 2 stundām un priekšroku dod in
tensīvāk nokrāsotam raugam. Līdzīgā kārtā der pārbaudīt 
arī ieraugu un skābētu krējumu.

Titrēšana rāda baktēriju skābēšanas spējas, bet acetoīna 
pārbaude rāda viņu aromatvielu darināšanas spējas.

Dažkārt piena resp. vājpienā ir maz citronskābes, piem., 
ja  piens ņemts no cietejošām vai tesmens slimām govīm, 
ja  tas ilgāk uzglabāts vai stipri netīrs. Tādos gadījumos 
pienam pirms kultūras pieliešanas der pieliet 0,15—0,20% 
pulverī saberztas un verdošā ūdenī izšķīdinātas citronskā
bes. Tāda piedeva vēlama arī tad, ja baktērijas novājinā
tas un kūtri darina aromatvielas.

Pēc pamatrauga īpašību pārbaude» recekli rūpīgi izjauc 
ar noplaucētu maisāmo, tad ņem cik vajadzīgs jauna 
ierauga potei un arī jaunā pamatrauga potei, ko izdara ne
kavējoties. Izpildot šos darbus, jāievēro vislielākā akurā
tība, uzmanība un pats galvenais — vislielākā tīrība, lai 
pasargātu ieraugu un sevišķi jauno pamatraugu no svešu 
sīkbūtņu iekļūšanas. Jo tīrīgāk un uzmanīgāk ar pamat
raugu apietas, jo  ilgāk tas uzglabā savas labās īpašības. 
Turpretim pie netīrīgas rīcības pamatmugs ātri bojājas.
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dod sliktu ieraugu, kas var izsaukt dažādas sviesta kļūdas 
un nodarīt lielus zaudējumus. Nepietiekami tīros apstākļos 
un pie neuzmanīgas rīcības jauns pamatraugs jāgatavo 2—3 
reizes mēnesī, bet pie pareizas un tīras rīcības raugs uz
tur savas labās īpašības un ir lietojams 2-—3 mēnešus. Ilgi 
lietot vienu raugu nav ieteicams, jo pienotavu apstākļos nav 
iespējams pareizi pārbaudīt tā īpašības un bioloģisko sa
stāvu.

Lietojamā rauga jeb ierauga gatavošanai jāņeiu tik daudz 
laba piena, lai tā pietiktu visa nākošās dienas krējuma ieskā
bēšanai. Pie 95° С 30 min. ilgi pasterizētam un ātri līdz 
25° С atdzesētam pienam toverīšos piejauc 0,5—1% labākā 
pamatrauga un rūpīgi izmaisa. Maisīšanu skābēšanas pir
majās stundās vēl atkārto 2—4 reizes, lai baktērijas vienlī
dzīgi izdalītu pa visu pienu, kas veicina to vairošanos un 
darbību. Toverīšus novieto piemērotā termostatā vai sil
tuma uzturētājā, ar kuya palīdzību notur vienādu tempe
ratūru skābšanas laikā (vasarā ap 19—20° C, ziemā 22— 
23° C, vidēji ap 20° C). Toverīšu vākus bez vajadzības ne
drīkst cilāt, lai vājpienā neiekļūtu svešas baktērijas. Po
tes daudzums jāizvēlas tāds (vidēji ap 0,5%), lai ierauga skā- 
bumgrads līdz vakaram (pēc 10—12 stundām) sasniedz apm. 
65° T, ka to vakarā var atdzesēt līdz 10—12° С vasarā, līdz 
12—14° С ziemā. Tādā temperatūrā to atstāj līdz rītam. Tad 
būs labāks aromats. Dažkārt vājpienu iepotē tā, lai ieraugs 
top gatavs tieši ap to laiku, kad tas jālieto krējuma ieskā
bēšanai. Ja ieraugs gatavojas par ātru, jāpazemina tempe
ratūra. Ja tas gatavs jau pirms lietošanas, tad jāatdzesē 
līdz 8° C.

Gatavam ieraugam ir vienmeriga konsistence, nav ma
nāmas sūkalas, receklis stingrs un vienmērīgs, garža tīra, 
svaiga ar patīkamu, maigu skābumu, bez skarbas piegar- 
žas; labs, noteikts aromats, ko kontrolē ar acetoīna pār
baudi, un skābumgrads 100—105° T. Gatavā ierauga īpašī
bas pirms lietošanas katru reizi rūpīgi jāpārbauda, un, ja 
tās nav labas, ieraugu nedrīkst piejaukt krējumam, jo  pre
tējā gadījumā sviesta kļūdas būs neizbēgamas.

Pirms lietošanas ieraugam ar tīru, verdošā ūdenī vai 
karstā tvaikā noplaucētu aluminija karoti noņem virsējo 
kārtu (apm. 5 cm biezu). Atlikumu ar noplaucētu maisāmo 
sajauc vienmērīgā masā un lieto krējuma ieskābēšanai.

Virskārtas arvien jānoņem tādēļ, ka tanīs var iekļūt no 
gaisa svešas baktērijas, rauga un pelējuma sēnītes. Ierauga 
gatavība vienmēr jānoteic titrējot, bet nevis tikai pēc tā
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konsistences vien. kā to bieži mēdz darīt, 'lapai aromai- 
vielu saturu ieraugā der kontrolēt ar acetoīna pārbaudi.

Ja aroinatvielu ieraugā maz, bet pamatraugā to pietie
kami, pienam der pievienot 0,15—0,20/V citronskābes pu l
vera. šķīdināta verdošā ūdenī.

Krējuma skābēšanas metodes

Krējuma skābēšanā izšķip divas metodes: ilgo uu ātro 
skabēšanu. I l g ā  s k ā b ē š a n a s  m e t o d e  ir vecāka. 
I o vēl tagad lieto visās Vakareiropas sviestniecibus ze
mēs un arī Latvijas PSR. Kopā ar krējuma fizisko noga- 
tavināšanu tā aizņem apm. 20 stundas. Tādēļ krējumu kul 
sviestā tikai otras dienas rītā ar tādu aprēķinu, lai kulša
nas un sviesta apstrādāšanas darbi būtu nobeigti līdz piena 
pieņemšanas sākumam.

K r ē j u m a  ā t r o  s k ā b ē š a n a s  m e t o d i  vispirms 
sāka lietot dažās aizjūras zemēs (ZASV, Kanadā. Jaun
zēlandē u. c.). Tagad to lieto arī PSR Savienībā. Te krē
juma skābēšanai dod tikai 30 min. laika. Stipri atdzesējot 
(līdz 1° C) un ātri (1 stundas laikā) nogatavinot krējumu 
fiziski, pieskaitot skābēšanai vajadzīgās 30 minūtes, krē
jumu tātad var sagatavot kulšanai 114 stundas laikā un sa
kult sviestā tanī pašā dienā. Tas, protams, iespējams tad. 
ja  pienotavas rīcībā ir labas, modernas krējuma temperēša- 
nas ierīces — saldējamā mašīna u. c. Pēc šis metodes rī
kojoties, krējuma skābēšana īstenībā nemaz nevar notiki, 
jo 30 minūtes pietiek tikai tam, lai krējumā vienmērīgāk 
izdalītos tā pienskābe, kas atrodas pievienotajā ieraugā.

Krējuma ilgā skābēšana. Krējuma skābēšanā galvena 
vērība piegriežama šādiem skābēšanas faktoriem: skābēša
nas temperātūrai, ierauga daudzumam, skābēšanas ilgumam 
un skābuma pakāpei.

Skābēšanas temperatūra parasti svārstās robežās no 12— 
20" C. Zem 12° C krējuma skābšana norit pārāk gausi, bet 
ar temperatūras celšanos tās gaita paātrinās. Tomēr aug
stāka par 20° C skābēšanas temperatūra nav derīga, jo tad 
krējumā var rasties arī dažādi nevēlami sānprodukti. Bez 
tam augstākās temperatūrās nevar pienācīgi sacietēt tauki 
lodītēs, kas nelabvēlīgi ietekmē sviesta konsistenci. Pēdē
jais apstāklis sevišķi svarīgs tad, kad piena taukiem jau 
dabīgi mīksta konsistence, kas spiež izvēlēties pēc iespē
jas zemāku skābēšanas temperatūru. Zemāka temperatūra 
ieteicama visos gadījumos, kad piena tīrība un svaigums
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rada šaubas un kad daudz veca. ilgi glabāta krējuma. 
Svaigu krējumu no tīra un laba piena var skābei samēri 
augstākās temperātūrās. Vasarā vispār jāpieturas pie ze
mākām skābēšanas temperatūrām (13—15° C). bet rudeņos
ii n ziemā pie augstākām (16—18° C). Skābēšanas tempera
tūru ietekmē arī vēl citi apstākļi, piem., ieraugā esošo bak
tēriju īpašības, cik ilgā laikā krējums jāsaskābē. kāda ir 
temperatūras pacelšanas un pazemināšanas ietaise, skābē
šanas telpu temperātūra u. c.

Norādītās temperatūras robežas (no 12—20“ C) izšķir 
trīs skābēšanas temperātūrās pakāpes: skābēšanu augsta-; 
temperātūrās pie 16 līdz 20° C, vidē jās pie 14—16° (' un ze
mās pie 12—14°C.

Augstās temperātūrās krējumu var skābēt vienīgi tad. 
ja piena taukiem ir dabīgi cieta konsistence vai arī. ja krē
jums ātri. jau nedaudzās, piem., 6—8 stundās jāsaskābē. 
Pēdējā gadījumā krējums pēc pasterizācijas ātri jāatdzesē 
līdz 5—6° C, jātur aukstumā 3—4 stundas, pēc tam jāuzsilda 
līdz vēlamai skābēšanas temperatūrai un tūliņ jāieskābē, 
bet pēc saskābēšanas, kam uzmanīgi jāseko, lai nepārskābtu. 
jāatdzesē līdz kulšanas temperatūrai. Ja pirms skābēša
nas nevar izdarīt stipru dzesēšanu, tad tā jāizdara pēc skā
bēšanas. atdzesējot to vakarā zem 10° C un turot aukstumā 
līdz otram rītam. Te nenotiek tālākā skābšana, krējumā 
attīstās stiprāks aromats, bet nav nekādas garantijas, ka 
tauki pirms kulšanas spēs pienācīgi sacietēt. Sviestam tādā 
gadījumā būs labāks aromats, bet līdz ar to tam var būt 
mīksta konsistence. Skābēšana augstās temperātūrās prasa 
daudz lieka darba, daudz siltuma un aukstuma.

Visbiežāk krējumu skābē v i d ē j ā s  temperatūrās. Ja 
taukiem mīksta konsistence, pēc pasterizāci jas krējumu 
atdzesē līdz zemai temperatūrai, Jauj taukiem 2—3 stundas 
sacietēt, tad uzsilda līdz 14—16° C un ieskābē. Ja piena 
taukiem diezgan stingra dabiskā konsistence un arī citi skā
bēšanas apstākļi ir labvēlīgi, tad krējumu pēc pasieri/āci- 
jas atdzesē līdz 13—15° C, tūliņ pielej vajadzīgo daudzumu 
ierauga, rūpīgi izmaisa, ļauj ieskābt līdz 40—45° T. pēc 
kam krē jumu atdzesē līdz 10°C vasarā vai 12° C ziemā un 
tur tādā temperatūrā līdz kulšanai, lai krējums nepārskābst 
un tauki pienācīgi sacietē.

Krējuma dzesēšana pēc skābēšanas tomēr nav tik viegli 
izdarāma, jo  tad tas ir biezs nn lipīgs un grūtāk padodas 
temperatūras ietekmei. Sevišķi grūta dzesēšana ir tādos ga
dījumos. ja krējumu skābē toveros vai raudzētajos bez me-
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chaniskiem maisītajiem — dzesētājiem. lādos apstākļos 
būs nepieciešamas īpašas cikcak vai spirālveidīgi saliektas 
dzesējamās caurules, kupas iegremdē krējumā un laiž tām 
cauri stipri aukstu ūdeni. Dažkāt sviestnieki krējuma dze
sēšanas nolūkos mēdz piejaukt tam smalki sakapātu ledu. 
ko varētu pielaist tikai gadījumos, kad ledus iegūts māk
slīgi — sasaldējot vārītu vai augstās temperatūrās paste
rizētu tīru ūdeni. Turpretim dabiskais ledus šim nolūkam 
nav derīgs, kaut to no virsas apskalotu tīrā ūdenī, jo katrā 
dabiskā ledū ir atrodamas daudz un dažādas ūdens sīkbūt- 
ues, kas krējumā var izsaukt ļoti nevēlamus pūšanas un 
lauku šķelšanas procesus un ar to lielā mērā mazināt sviesta 
izturību. Ja pienotavai nav saldējamās mašīnas, bet ir 
daudz dabiskā ledus, tad var izgatavot mākslīgu ledu no 
vārīta vai pasterizēta ūdens, sasaldējot to koniskās ledus 
kanniņās aukstā maisījumā, kas ievietots labi izolētā tvertnē 
un sastāv no 9 daļām smalki sakapāta ledus un 1 daļas rup
jas vārāmās sāls. 100 kg krējuma atdzesēšanai par 1°C' 
va jag 1,0—1,3 kg ledus atkarībā no tauka satura.

Ja ir laba un tīra aukstā telpa blakus ledus glabātuvei, 
kāda nepieciešama arī gatava sviesta uzglabāšanai (skat. 
turpmāk), tad der iegādāties pārvietojamus (uz riteņiem) 
krējuma tovepus un skābētājus. Tos vakarā pēc krējuma 
ieskābēšanas līdz 40° T var iestumt aukstajā telpā, kur krē
jums pa nakti vēl turpina nobriest un tauki pieņem stingru 
konsistenci. Sviestam var būt labs aromats un pietiekami 
stingra konsistence.

Skābēšanai z e m ā s  temperatūrās ir savas priekšrocī
bas un dažos gadījumos tā ieteicama, piem., kad piena tau
kiem normāla konsistence, bet ilgāk glabāts un sliktāks krē
jums, savests no Arairākām krejotavām, nepietiekami paste
rizēts. vai arī tas iegūts no netīra, ilgāk glabāta piena. 
Te krējumu pēc pasterizēšanas atdzesē līdz skābēšanas tem
peratūrai, parasti 12—13° C. To izvēlas atkarībā no kulša- 
nais un telpu temperatūras tādā kārtā, lai, skābēšanai bei
dzoties, krējuma temperatūra būtu piemērota tieši kulšanai 
un nebūtu vairs vajadzīga ne krējuma dzesēšana pēc skā
bēšanas. ne arī tā sildīšana līdz kulšanas temperatūrai. 
Tādā zemā temperātūrā skābēšana norit lēni. un pavisam 
maz rodas aromatisko vielu.

Pēc šīs metodes izdarīta skābēšana dod apmierinošus 
rezultātus, ietaupa darbu, aukstumu un siltumu, tāpat pa
sarga krējumu no varbūtējas bojāšanās, vairākkārtēji dze
sējot. sildot un maisot. Šai metodei vajadzīgs lielāks dau-
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dzimis (8—-10%) laba ierauga ar baktērijām, kas spēj vairo
ties un darboties zemākās temperatūrās. Sviestam viegli 
skāba garša, bet bieži trūkst laba aromata.

Ierauga daudzums, kādu lieto krējuma ieskābēšanai, 
svārstās no 1 līdz 10%. Tas atkarīgs no skābēšanas tempe
ratūras un ilguma, arī no krējuma tauku satura un īpašī
bām, ieraugā esošo pienskābes un aromata baktēriju akti
vitātes un darba spējām.

Ja krējumu skābē augstās temperatūrās un skābēšanas 
ilgums 16 līdz 20 stundas, tad pietiek ar 1—1,5% ierauga, 
bet ja  tādās pašās temperatūrās krējums jāsaskābē īsākā 
laikā, piem., 6—8 stundās, ierauga jāņem 2—3%.

Skābējot vidējās temperatūrās, parasti krējumam pie
jauc 3—4% ierauga, bet zemās temperatūrās ierauga jāņem 
8-10% un pat vairāk. Jo zemāka skābēšanas temperatūra, 
toiies vairāk ierauga jādod krējumam. Vairāk ierauga 
jādod arī tad, kad jāsaīsina skābēšanas laiks. Vajadzīgā 
ierauga daudzumu resp. procentu apsvepot, jāņem vērā 
arī krējuma tauku saturs un īpašības. Jo taukāks krē
jums, jo vairāk ierauga jādod tādēļ, ka baktērijas var 
vai roties un darboties tikai krējuma plazmā, bet taukākā 
krējumā plazmas ir mazāk, un baktērijām tur nelabvēlīgāki 
dzīves apstākļi. Ja 25%-īgām krējumam dod 4% ierauga, 
tad līdzīgos apstākļos 30%-īgam krējumam jādod 6% 
ierauga.

Vairāk ierauga jādod sliktam, arī nepietiekami paste
rizētam krējumam. Ja baktērijas ieraugā maz aktīvas un 
lēni skābē vai ja  ieraugs ir pārskābis un baktērijas ir jau 
novājinātas, arī tad krējumam jādod lielāks ierauga dau
dzums.

Skābēšanas ilgums var būt dažāds, no 6—8 līdz 18—20 
stundām. Skābēšanas laiku var ievērojami saīsināt, izvēlo
ties augstāku skābēšanas temperatūru un pieliekot krēju
mam vairāk ierauga.

Tomēr pārāk ātra skābēšana nav ieteicama, jo tādā ga
dījumā sviests iznāk ar vāju aromatu. Baktērijas vispirms 
darina pienskābi resp. skābē krējumu un tikai pēc tam da
rina aromatiskas vielas resp. aromatizē krējumu. Aromata 
vietas (diacetils, acetoīns u. c.) vairāk rodas tad, kad krē
jums jau diezgan stipri ieskābis, kad tā skābumgrads ap 
40—50° T. Tātad aromata vielas vairāk rodas skābēšanas 
pēdējā posmā. Aromātisku sviestu var iegūt, skābējot krē
jumu vidēji augstās temperatūrās (15—17° C) un nokārto
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jot skābēšanas ilgumu tāda veidā, lai no rīta ieskābēts krē
jums vakarā jau būtu ieskābis līdz 43—48° T, pēc kam 10 
atdzesē līdz 10—12° C. Tad skābēšana turpinās ļoti lēni. 
bet baktērijas galvenā kārtā darina aromata vielas, un ?o 
vielu saturs krējumā pirms kulšanas būs augstāks. Kādam 
jābūt krējuma skābumgradam vakarā pirms dzesēšanas, 
protams, atkarājas arī no tauku procenta; piem., 30%-īgam 
tas var būt ap 44° T, 25%-īgam ap 47° T. bet 20-īgam ap 
50°T. Apzinīgai rīcībai te jābalstās uz iepriekš noteikia 
tauku satura krējumā un skābumgrada noteikšanas ar titrē
šanu. Spriest par krējuma pietiekamu ieskābšanu pēc kon
sistences vien nevar. Krējuma atdzesēšanai vakarā vēl tā 
lielā priekšrocība, ka nakti tas nav jāuzrauga un tas ne\ar 
arī pārskābt.

Skābējot krējumu zemās temperatūrās, baktērijas pien
skābi darina lēni. tādēļ skābēšanai vajadzīgs ilgāks laiks 
līdz 20 stundām. Krējuma skābumgrads ceļas lēni. un sa
karā ar to var rasties maz aromatvielu, tomēr uzglabāšanā 
tāds sviests var būt ļoti izturīgs.

No iepriekš teiktā secināms, ka ir iespējamas un sviesi- 
niecības praksē arī tiek lietotas vairākas krējuma skā
bēšanas metodes, kuyas lietpratīgi un rūpīgi izpildot, var 
gūt vienlīdzīgi labus rezultātus. Sviestniekam pašam uz 
praktisku novērojumu pamata jāizvēlas labākais un vietē
jiem apstākļiem piemērotākais rīcības veids krējuma skā
bēšanā.

Kad pēc pasterizēšanas un dzesēšanas krējumam ir dota 
velamā skābēšanas temperatūra, nekavējoties piejauc tam 
noteikto ierauga daudzumu un to rūpīgi krējumā izmaisa, 
pie kam krējumu nedrīkst saputot. Ja raudzētajam nav 
meehaniskā maisītāja, tad krējuma izmaisīšanai labāk lie
tot liepu koka maisāmo, kas nebojā aluminiju un alvo- 
jumu. Maisīšana jāatkārto vēl 3—4 reizes, lai skābēšana 
varētu noritēt vienlīdzīgi visās krējuma daļās, lai ie ra u j 
(vājpiens) nevarētu nogulsnēties trauka dibenā un virsū 
nevarētu nostādināties tauki. Tai pašā laikā jāpārbauda 
krējuma temperatūra un attiecīgi jāizlabo, ja  tā pārāk 
daudz cēlusies vai kritusies. Temperatūras izlabošana vieg
lāk iespējama modernajos raudzētājos ar maisītāju — dze
sētāju, ko nodarbina elektromotors, bet grūtāk tā izdarāma 
toveros. Tāpēc vēlams toverus nostādīt uz riteņiem, kas 
dod iespēju tos pārvietot siltākā vai aukstākā telpā.

Skābēšanas laikā raudzētājs jānosedz ar vāku. Vislabāk 
lietot vieglas aluminija plates (skat. 198. att.).
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Krējuma skābumgrads. Krējumu skābējot, uzmanīgi jā 
seko, lai tas nepārskābst. Pārskābis krējums dod sliktu uu 
Joti neizturīgu sviestu. Agrāk krējumu skābēja daudz stip
rāk — līdz- 70—80° T, jo tad patērētāji b ija pieraduši pie 
stiprāk skābēta sviesta, un bez tam. uzglabājot sviestu tem
peratūrās virs 0” C, pienskābei bi ja  lielāka nozīme kā sviesta 
konservēšanas līdzeklim, tagad patērētāji stipri skābētu 
sviestu vairs nepieprasa. Aukstuma technikai attīstoties, 
sviestu parasti uzglabā lielās saldētavās un stipri zemas 
tem.perātūrās. no — 10 līdz — 23“ C. t. i., vairākus grādus 
zem nulles. Tādās zemās temperatūrās baktērijas sviestā 
vairs nevar darboties un vairoties, tādēļ pienskābei kā kon
servēšanas līdzeklim nav vairs lielas nozīmes. Pierādījās 
pretējais, proti, ka, uzglabājot sviestu ar augstu pienskā
bes saturu stipri zemās temperatūrās, tas ātrāk bojājas tin. 
starp citu, pienskābe veicina zivju trāna garžas rašanos 
sviestā (skat. sviesta kļūdas). Sakarā ar to visās zemēs, kur 
sviestu uzglabā stipri zemās temperatūrās, krējumu tagad 
skābē maz, tikai līdz 30—35° T. Zemēs, kur sviestu uzglabā 
temperatūrās ap 0° C vai tikai nedaudz grādu zem nulles, 
krējumu tagad mēdz skābēt līdz vidēji augstiem skābu m- 
gradiem, no 40 līdz 65° T. Grūti noteikt, kāds skābumgrads 
vislietderīgākais katros apstākļos, jo te liela nozīme tam. 
ko uzskata par svarīgāku: sviesta labu izturību vai svaiga 
sviesta patīkamu garžu un spēcīgu aromatu. Abas šīs labas 
īpašības vienā sviestā grūti savienot.

Ja sviestam jābūt sevišķi izturīgam, noderīgam ilgai uz
glabāšanai, tad krējumu nedrīkst skābēt līdz augstiem skā- 
bumgradiem. Noskaidrots, ka tad pienskābes saturs krē
juma plazmā nedrīkst pārsniegt 0,5%. Sakarā ar to 25 — 
26%-īgam krējumam pietiek ar 40° T, 29—30%-īgam krē
jumam ar 38° T. 32—33%-īgam ar 36° T. Sviestam pēc pa
gatavošanas var būt tīra garža, bet aromata nebūs. Uzgla
bāšanā sviests var būt ļoti izturīgs, un vēlāk, pēc vairākām 
dienām, uzlabojas resp. pastiprinās arī sviesta aromats.

Ja sviestam tūliņ pēc pagatavošanas vēlama patīkama

farža un labs aromats un tas domāts drīzam patēriņam, tad 
rējumu var skābēt līdz augstākiem skābumgradiem. Pro

tams, arī te jārēķinās ar tauku saturu krējumā, un jo  tau
kāks krējums, jo zemākam jābūt krējuma skābumgradani.

Krējuma skābēšanu der iekārtot tādā veidā, ka pa dienu 
krējumam ļauj skābt, vakarā to atdzesē (vasarā līdz 9— 
10° C, ziemā līdz 12° C), lai pa nakti tas turpina „nobriest“ ; 
skābumgrads lēni pieaug, bet galvenā kārtā darinās aromat-
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vielas. Kādam skābumgradam jābūt krējumā ar dažādu 
tauku saturu vakarā pie dzesēšanas un no rīta pirms kul
šanas, redzams apmēram no šādiem skaitļiem:

Skabumerads «T ! vakara 
no rīta

T a u k u  % k r ē j u m a

24 25 26 27 28 29 50 51 52
47 46,5 46 45,5 45 44,5 44 43,5 43
60 59 58 57 56 55 54 53 52

Krējuma skābēšanas gaitu nepieciešami kontrolēt, no
sakot tā skābumgradu ar titrēšanu un izdarot acetoīna pār
baudi. Pēc citām pazīmēm (konsistences, garžas) nevar 
spriest par krējuma gatavību, sevišķi, ja  sviestā kuļ mazāk 
skābētu krējumu. Skābumgrads gatavā krējumā dienu no 
dienas jānotur vienādā līmenī.

Krējuma skābuma pakāpi pareizāk noteic pēc ūdeņraža 
ionu koncentrācijas un izteic ar pH skaitļiem, kas nav at
karīgi no tauku satura krējumā. Vakarā pirms dzesēšanas 
krējuma pH skaitlim jābūt 4,8—4,9, bet no rīta pirms ku l
šanas krējuma pH skaitlim jābūt 4,5—4,6. Pienotavās to 
viegli un ātri var pārbaudīt ar speciāliem indikātora pa
pīriņiem (skat. 207. att.). Krējumam uz tiem jāiedarbojas 
tikai 5 sekundes. Pareizākai 
pH skaitļa noteikšanai krē
jum ā un citos piena produk- 
l os var lietot „Pehavi“ aparātu 
(skat. 208. att.).

208. att. Pehavi aparats.
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Krējuma skābēšanas kļūdas nelabvēlīgi ietekmē svarī
gākās sviesta īpašībaš — garžu, smaržu un izturību un 
stipri var mazināt sviesta labumu.

Galvenie ļaunumi, kas visbiežāk bojā krējumu, ir šādi: 
netīras skābēšanas telpas ar appelējušiem griestiem un 
sienām: nolietoti, ierūsējuši, slikti alvoti trauki; nepa
reiza skābēšanas temperatūra, kas parasti vasarā par aug
stu, bet ziemā par zemu; nederīgs ieraugs — pārskābēts vai 
inficēts ar kaitīgām baktērijām, kas rada gāzes un gais
tošas vielas ar pretīgu smaku, ko labi var izjust, krējumu 
kuļot, kad atdara kuļammucas vāku vai lūkas: pārskābēts 
krējums, kupā kazeīns jau sarecējis, izpārslojis.

Ļoti kaitīgi ir krējuma raudzētāji ar bojātu vai nolie
totu alvojumu, jo pienskābe intensīvi šķīdina varu un 
dzelzi. Šie metalli kavē derīgo baktēriju vairošanos un dar
bību krējumā, bet, iekļuvuši sviestā, tie rada tur nevēla
mas sviesta kļūdas. Tāpēc alvotie raudzētāji atmetami, bet 
to vietā lietojami alum inija vai nerūsējoša tērauda rau
dzētāji.

Krējuma ātrā skābēšana. PSRS un dažās aizjūras zemēs 
(Z. A. Savienotās Valstīs, Jaunzēlandē u. c.) krējuma skā
bēšanā lieto ātro metodi. Patiesībā te krējumu neskābē, 
bet pēc tanku sacietināšanas resp. krējuma fiziskās noga- 
tavināšanas to sajauc ar lielāku daudzumu ierauga pēc 
tāda aprēķina, lai krējumam būtu 25—30° T, tad nokārto 
krējuma temperatūru un pēc 30 minūtēm saku] to sviesta. 
Tāds sviests uzglabāšanā pierādījies izturīgs. Krējums jā- 
ņem ar 33—35% tauku, lai pēc atšķaidīšanas ai ieraugu tā 
tauku saturs būtu 28—30%. Pēc pasterizēšanas to ātri at
dzesē līdz 5—6° C un šādā temperātūrā tur vasarā 6 stun
das, ziemā apm. 3—4 stundas, lai tauki pienācīgi sacieiē. 
Tad nosaka krējuma un sagatavotā ierauga skābumgradu 
un aplēš, cik krējumam jāpiejauc ierauga, lai krējuma skā- 
bumgrads atkarībā no tauku satura sasniegtu 25—30° T, pēc 
šādas formulas:

(a — b) . k
īe —

c — a

Burtu nozīme formulā: ie — nepieciešamais ierauga dau
dzums kg: a •— vēlamais krējuma skābumgrads; b — eso
šais krējuma skābumgrads; k — krējuma daudzums kg; 
c — ierauga skābumgrads. Piemērs: gatavinātājā atrodas 
1000 kg krējuma ar skābumgradu 12°T; ierauga skābum-
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grāds 105° T: veļamais krējuma skabumgrads 25" T. I 
krējumam jāpiejauc:

(25 — 12). 1000 .
ie== 105 — 25 i»2.? kg ierauga.

Ierauga skābumgradam izlieiošanas momentā jābūt ik»
100—110° T.

Kādam skābumgradam jābūt krējumā ar dažādu tauku 
sutiiru pirms laišanas kuļammueā, rāda zemāk novietotā 1;i- 
bula.

Tauku % 

krējuma

Krējuma vēla
mais skabum- 

grads (°T)

Tauku % 

krējuma

Krējuma vēla
mais skābum- 

grads (°T)

24 30 34 26
26 29 36 25,5
28 28,5 38 25
30 28 40 24
32 27 — __

Ieraugam noņem virskārtu, ar īioplaiicēiu maisāmo to 
ļoti rūpīgi sajauc, vajadzīgo ierauga daudzumu pielej krē
jumam vannās un labi izjauc. Pārbauda krējuma skābum- 
gradu un, ja  tas vajadzīgā pakāpē, sasilda krējumu līdz 
vēlamai kulšanas temperatūrai, ļauj 30 min. gatavināties, 
ielaiž kuļammueā un sakuļ sviestā tāpat kā ilgstoši skābētu 
krējumu. Šī ātrā metode dod iespēju novērst dažādas kļū
das. kas krējumā var rasties ilgā skābēšanas laikā. Te ie
raugs sviestam galvenokārt dod aromātu, bet mazāk pien
skābes.

KRĒJUMA SAKULŠANA SVIESTA GRAUDOS

Kulšanas uzdevums vispilnīgāk savienot krējumā esošās 
atsevišķās tauku lodītes pareiza lieluma sviesta graudos. 
Pēdējos tālāk apstrādājot un saspaidot kopā, iegūst sviestu 
kā gatavu produktu ar vēlamo sastāvu un īpašībām. Kul
šanas gaitā un sviesta apstrādāšanas laikā tauki pakāpe
niski atbrīvojas no plazmas (ūdens un beziauku sausnas), 
tādēļ no krējuma, piem., ar 30% tauku un 70% plazmas, 
iegūst gatavu sviestu ar 83% tauku un 17% plazmas. Ja krē
jumu mēdz saukt par tauku emulsiju plazmā, tad sviestu 
var saukt par plazmas emulsiju taukos.
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Atsevišķu tauku lodīšu vidējais lielums 5—5 mikroni, 
bet sviesta graudu vidējais lielums 3—5 milimetri, tātad 
sviesta grauds 1000 reizes lielāks par tauku lodīti.

Lai izveidotu vienu sviesta graudiņu, jāsavieno daudzi 
miljoni tauku lodīšu. To panāk ar mechaniska spēka 
lietošanu — krējuma kulšanu. Krējumu stipri kuļot, sacie
tējušās tauku lodītes no sitieniem un grūdieniem rnudē savu 
apaļo formu, kļūsi stūrainas un sāk savienoties, līdz rodas 
acīm redzami sviesta graudiņi. Vispirms sasitas un apvie
nojas lielās tauku lodītes un tad, kulšanai turpinoties, tām 
pievienojas arī mazākās. Sīkās lodītes parasti paliek krē
juma plazmā — paniņās.

Krējuma kulšanas apstākli jānokārto tā, lai tauku lo
dīšu savienošanās notiktu pilnīgāk, t. i., lai sviesta grau
dos apvienotos pēc iespējas visas krējumā esošās tauku lo
dītes un lai samazinātos to zudums ar paniņām. Slikti vai 
nepareizi nokārtotos kulšanas apstākļos tauku zudumi var 
būt ievērojami lieli.

Jāgādā arī par to, lai kulšanas un apstrādāšanas laikā 
neciestu sviesta īpašības — garža, smarža, konsistence un 
izturība.

Kulšana var pareizi noritēt un dot vēlamo iznākumu 
vienīgi tad, ja  ir labs sviesta kūlējs un piemēroti kulšanas 
apstākļi.

Sviesta kūlēji un gatavotāji

Senākos laikos sviesta kū lē ji b ija pavisam vienkārši: 
māla podi, koka muciņas, pat ādas maisi. Ar laiku kūlēji 
pakāpeniski uzlaboti. Tagad sviestnieku rīcībā jau  ir mo
dernas sviesta kuļamās mašīnas, kas var saknīt un sastrā
dāt sviestā lielus krējuma daudzumus.

Sviesta kūlējus parasti izgatavo no cieta un gluda koka — 
oša, kļavas, ozola u. c. Priedes koks kuļammucu gatavošanai 
nav derīgs. Koka mucas grūti tīrīt, jo krējuma plazma iesū
cas koka porās, tur savairojas sīkbūtnes, kuras grūti iznī
dēt. Tomēr koks labi notur kulšanai vajadzīgo tempera
tūru. Metalla kūlējiem sviests līp klāt, tie viegli un ātri 
maina temperatūru. Metalli. izņemot alumīniju un nerūsē
jošo tēraudu, var arī bojāt sviesta īpašības. Pēdējā laikā 
tomēr dāņi sviesta gatavotājus sākuši izgatavot no nerūsē
joša tērauda bez veltņiem (skat. nodaļu par jaunām sviesto- 
šanas metodēm).
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Sviesta kū lē ji var būt ļoti dažāda veidia un lieluma. Lat
v ijā  tagad visvairāk izplatīti divi kūlēju veidi:

1) Viktorijas tipa kuļammucas izplatītas atsevišķās saim
niecībās, arī nelielās pienotavās un sierotavās. Ar šīm mu
cām var sakult samērā nelielus (10—100 1)krējuma daudzu
mus sviesta graudos, bet graudu tālākai sastrādāšanai vaja
dzīgi īpaši rīki — sviesta spaidītāji vai atspaidāmie galdi, 
ar kupiem sviesta apstrādāšana notiek atklātā gaisā.

2) Sviesta gatavotāji jeb kombinētie kūlēji, ko tagad 
lieto visas pienotavas, kupu rīcībā ir mechaniskais dzinēj
spēks. Tie var lielus krējuma daudzumus (50—3500 1) ne 
vien sakult sviesta graudos, bet pēdējos arī tālāk sastrādāt 
jaiu pilnīgi gatavā sviestā, pie kam sviesta apstrādāšana te 
notiek slēgtā telpā.

3) Agrāk vidēja lieluma pienotavās b ija  sastopamas arī 
Holšteinas vai pārlabotās dāņu kuļammucas, kas krējumu 
arī sakuļ tikai sviesta graudos, kamēr tie jāsastrādā uz at
sevišķiem sviesta atspaidāmiem galdiem. Tagad Holšteinas 
mucas jau  gandrīz visur atvietotas ar sviesta gatavotājiem.

Sviesta gatavotāji izgudroti Amerikā ap 1893. g., Eiropā 
ievesti 1900. gadā un no tā laika izplatījušies visās zemēs, 
kur attīstīta sviesta rūpniecība.

Salīdzinot ar vienkāršiem kūlējiem, kas krējumu tikai 
sakuļ sviesta graudos, sviesta gatavotājiem ir vairākas 
priekšrocības: 1) tie dod iespēju sakult vienā reizē un vie
nādos apstākļos lielus krējuma daudzumus, kādēļ iespējams 
ražot lielus sviesta daudzumus, vienādus pēc sastāva un īpa
šībām; 2) ietaupa laiku, darbu, telpas; 3) padara sviestoša- 
nas procesu vienkāršāku un mazāk atkarīgu no sviestnieka 
izveicības, jo  te darbs jau ievērojami mechanizēts; 4) ku l
šana un sviesta apstrādāšana te norit slēgtā telpā, tādēļ 
sviestā no pienotavas telpu gaisa, griestiem un sienām ne
var iekļūt putekļi un sīkbūtnes, sviests būs tīrāks, izturī
gāks. Apstrādāšanas laikā tas nav padots arī gaismas 
ietekmei.

Parasto sviesta gatavotāju ķermenis ir gapāks vai īsāks 
gulošs koka cilindrs — muca, kupā iebūvēti divi vai trīs 
pāpi rievainu veltņu (skat. 209. att.). Šie veltņi krējuma 
kulšanas laikā nedarbojas, bet, mucai ātri griežoties, krē
jums pret tiem sitas un ātrāk sakuļas sviesta graudos (skat. 
210. att.). Kad sakultie graudi mucā izskaloti ar ūdeni, tie 
jāsastrādā gatavā sviestā. Tad, mucai lēni griežoties, darbā 
laiž veltņus. Tie, viens pret otru griežoties, starp viņiem 
slīdošos sviesta graudus saspiež kopā. iestrādā sāli. izspiež
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lieko ūdeni resp. sālījumu un sastrada sviestu, kamēr tas, 
pilnīgi gatavs un derīgs iesaiņošanai (skat. 21i. att.).

209. att. Sviesta gatavotajs „Astra“.

210. att. Krējuma kulšana ga- 2 ii. att. Sviesta sastradašana.
tavotājā.

Mucas būvē no cieta, izturīga koka — ozola, oša, bet 
labākās fabrikas arī no siltzemju tīka (teak — Tectonia 
grandīs) koka. Veltņus gatavo no sevišķi izturīga materiāla,
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piem., sarkanā koka. Mucu dēļi resp. galdi sastiprināti vai-* 
rākārn metalla stīpām, kuņas pēc vajadzības var savilkt cie
šāk vai atlaist. Mucas sānos iekārtota lūka, pa kuru muca 
iepilda krējumu, skalojamos ūdeņus, sāli un arī izņem ga
tavu sviestu. Tā noder arī mucas vēdinašanai pēc darba.

212. att. Sviesta gatavotajā „Silkeborg"

Lūka pierīkota tā, ka sviesta atspaidīšanas laikā to var no
stiprināt, atstājot vaļā šaurāku vai platāku spraugu, pa 
kuļ-n лаг notecēt izspiestais ūdens vai sālījums. Lūkas tu
vumā parasti pierīkots atsperu ventilis, kupu piespiežot, no 
muoas var izlaist gāzes. Dažām kuļammucām lūka ierīkota 
kuļammucas galā. Sviesta kulšanas gaitai iespējams sekot 
caur stikla lodziņiem, kas iestiprināti mucas galos. Lodziņi 
ierīkoti izņemami. Vienā mucas galā p ierīkoti krāni paniņu 
un skalojamo ūdeņu nolaišanai. Lielākām un gapākām mu
cām pierīkotas divas lūkas (skat. 198. att.). Gapas mucas 
darbā nav parocīgas, kulšana tanīs iet ilgāk, tās sviestu ne- 
sastrādā pietiekami vienmērīgi, tās grūtāk tīrāmas un de
zinficējamas. Sastrādājot cietu sviestu gapās mucās, veltņi 
vidū padodas, var izlēkt no gultņiem vai lūzt. Tāpēc pēdē
jos gados mucas būvē īsākas un platākas (skat. 209. un 212. 
att.). Ar īpašas bremzes palīdzību mucu var apturēt un 
noturēt vajadzīgā stāvoklī.
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Mucas vienam galam, pierīkota slēgta ķeta kaste, kupā 
novietots zobratu mechanisms, kas griež mucu un nodarbina 
veltņus- (skat. 213. att.). Uz kastes atrodas kloķi vajadzīgo 
zobratu ie- un izslēgšanai. Jaunāko izlaidumu mucām zob
ratu mechanisms iekārtots tā, ka var mainīt ne vien mucas 
griešanās ātrumu 
kulšanas un atspai- 
dīšanas laikā, bet 
arī veltņu griešanās 
ātrumu. Tas dod ie
spēju sviesta sastrā- 
dāšanā pielāgoties 
piena lauku konsis- 
lencei. vienmērīgāk 
iestrādāt sviestā 
ūdeni un sāli, parei
zāk kārtot sviestā 
vēlamo ūdens satu
ru un atsevišķās 
ūdens pilītes sīki un 
vienmērīgi sasmal
cināt.

213. att. Zobratu mechanisms.

214. att. Sviesta gatavotajs, rokam griežams.

Sviesta gatavotājus nodarbina ar siksnu no transmisijas 
vai elektromotoru. Mazus sviesta gatavotājus var nodar
bināt arī divi cilvēki (skat. 214. att.).
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Sviesta gatavotāju mucai» normāli pilda 40c/c no koptil
puma ar krē jumu, kas satur 25% tauku. Piemēram. 5000 1 
tilpuma mucā var sakult 2000 1 krējuma.

Jaunāko konstrukciju mucas var pildīt līdz 45% kop
tilpuma. Pie mucu pildīšanas vērā jāņem arī tauku % krē
jumā: taukāka krējuma jāpilda mucā mazāk kā liesāka krē
juma, jo veltņi var kārtīgi sastrādāt tikai noteiktu, apm. 
vienādu sviesta daudzumu.

Normālos apstākļos krējums īsajās mucās sakuļas 40 - 
50 minūtēs, garajās 60—70 minūtēs.

Kuļot krējumu, mucas griežas atkarībā no lieluma 15— 
50 reizes minūtē. Sviestu sastrādājot resp. atspaidot, mu
cas griežas lēnāk. 1—5 reizes minūtē, pat 1 reizi trijās mi
nūtēs. Veltņi 20—40 reizes minūtē. Modernākām sviesta 
gatavotāju mucām ir trīs dažādi ātrumi, krējumu kuļot, un 
(rīs dažādi ātrumi, sviestu atspaidot, tāpat arī veltņiem ir
5—4 dažādi ātrumi. Ar īpašu gliemežgaitas, ultragaitas 
ierīci var samazināt veltņu griešanās ātrumu un atspaidī- 
šanu izdarīt pavisam lēnā gaitā.

Mucas iekšējām sienām jābūt veselām, gludām, tīrām. 
Jāraugās uz to, lai armātūras piestiprināšanai lietoto 
skrūvju galvas nesniegtos cauri mucas kokam. Lai arī 
skrūvju galvas būtu alvotas, tomēr alvojums ātri nolieto
jas. galvas aprūs un var ievērojami bojāt sviesta īpašības. 
Mucā sviests nedrīkst saskarties ar kaut kādām metalla da
ļām. Labāko fabriku mucām skrūvju gali nekad nesniedzas 
cauri kokam, un mucā nav nekādu metalla daļu. ar kupām 
sviests varētu saskarties.

Jaunas mucas sagatavošana darbam. J a u n u  m u c u  
koka daļas parasti izkaltušas, starp dēlīšiem redzamas 
spraugas. Bez tam katram kokam ir īpatnēja smaka, no 
kuras jāatsvabinās. Mucas arī jātīra, jāatbrīvo no netīru
miem, putekļiem, sīkbūtnēm. Tādēļ mucā ielej aukstu ūdeni 
un ļau j  tai lēni griezties. Ūdeni apmaina divas vai trīs rei
zes. kamēr spraugas piebriest un ūdens vairs netek. Kokam 
piebriestot, pakāpeniski vaļīgāk jāatlaiž stīpas. Muoai visu 
laiku lēni jāgriežas, lai visas daļas piebriestu vienlīdzīgi. 
Pēc tam uzsāk koka smakas iznīdēšanu, ko panāk šād<l 
kārtā: 1) mucā iepilda apm. 40% no tilpuma 60—70° C 
karstu sodas šķīdumu (2,5 kg sodas uz 100 1 ūdens) un ļauj 
mucai 30 min. lēni griezties, pēc katra apgrieziena izlaižot 
caur gāzes ventili tvaikus, dod mucai lielo ātrumu un 
laiž riņķot vēl 15—20 minūtes, pēc kam sodas šķīdumu no
laiž: 2) iepilda mucā karstu ūdeni (60—70° C) tādā pašā datt-
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dzimtā un ļauj griezties 10— 15 min., tad ūdeni izlaiž ara 
un 3) mucā iepilda Stils šķīdumu līdz 25% no tās tilpuma 
iin ļauj lēni griezties vienu stundu, pēc. kam sālījumu no
laiž un 4) mucā iepilda skābu vājpienu vai paniņas lidz 25' - 
no tilpuma un ātrā gaitā ļauj griezties vienu stundu, pcc 
tam. visu skābo pienu nolaiž; 5) mucā iepilda tīru, aukstu 
ūdeni 30—40% no tilpuma un ļauj ātrā gaitā griezties 10- 
15 min., pēc kam ūdeni nolaiž: 6) atveļ' un nostiprina lū
kas, atveļ' visus krānus, izņem lodziņus un ļauj mucai lēni 
griezties — vēdināties divas stundas. Šinī darbībā nedrīkst 
pielaist pārtraukumus, jo citādi muca var sašķiebties un 
/.audēt pareizo gaitu. Tāpēc arī pirmajās 5—6 dienās mu
cas stāvoklis jāmaina pēc katrām 2—3 stundām.

Mucas sagatavošana ikdienas darbam. I k d i e n a s  
d a r b a m  mucu pirms krējuma iepildīšanas sagatavo 
šādā kārtā: iepilda mucā 10—20% no tilpuma karstu ūdeni 
(ap 80° C) un ļa u j mucai griezties 2—3 minūtes, pēc katra 
apgrieziena izlaižot tvaiku caur ventili. Karsto ūdeni no
laiž, mucā iepilda tīru, aukstu ūdeni 30—40% no til
puma un ļauj griezties 3—5 minūtes; pēc ūdens nolaišanas 
mucā var laist krējumu. Ja vienā dienā jāizdara vairāki 
kūlumi, tad mucu pēc katra kūluma tikai izskalo ar tīru. 
aukstu ūdeni.

Pēc tādas sagatavošanas mucas sienas būs gludas un mit
ras, kādēļ sviests un krējums tām nepielips. Bez tam karsts 
ūdens iznīcina daļu baktēriju, kas savairojušās koka 
porās.

Mucas tīrīšana pēc darba. Pēc sviesta izņemšanas muca 
jātīra. Vispirms mucu. lēni griežot, izskalo ar aukstu ūdeni. 
Ja mucas sienām vai veltņiem pielipis sviests, mucā vispirms 
mēdz laist tvaiku 10—15 minūtes, lai izkausētu sviesta at
liekas. Tad mucā iepilda 10—15% no tilpuma 70% C karstu 
ūdeni, aiztaisa lūkas un ļauj lēni griezties 5 minūtes, 
izlaižot tvaiku caur ventili. Pēc tam izņem lodziņus un 
mucā iepilda stipri karstu (ap 90° C) ūdeni gandrīz līdz lo
dziņu līmenim un ļauj mucai ātri griezties 15 minūtes. Pēc 
ūdens izlaišanas pagriež mucas lūku uz leju, lai ūdens pil
nīgi notek, tad atveļ* visus krānus un pagriež lūku uz augšu. 
Karsts koks ātri izžūst. Mucu atstāj vaļā. lai vēdinās. Visas 
metalla daļas noslauka sausas.

Mucas skalošana ar karstu ūdeni tomēr pietiekami ne
nobeidz sīkbūtnes, kas ar paniņām dziļi iespiežas koka po
rās un vairojas. Pat ar karstu tvaiku viņas tur grūti no
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beigt. Tāpēc kuļammucas bieži vien izrādās par avotu, no 
kuļ-a sīkbūtnes lielos vairumos iekļūsi sviestā. Kādā mēģi
nājumā atrasts 1 cm3 krējuma: a) pirms liešanas kuļam 
mucā 330: b) pēc ieliešanas mucā 183 000: c) pēc 20 min. il
gas kulšanas 1 555 000; d) paniņās 9 330 000 un e) sviesta 
grandos 3 086 000 sīkbūtnes. Tāpēc nepieciešami kuļam- 
mucu bieži un sistemātiski dezinficēt.

Mucas dezinficēšana. Parasti kuļammucas dezinficē ar 
kaļķa ūdeni vai chloru. Lietojot kaļķi, var rīkoties dažādi. 
Apmierinošus iznākumus dod šāds paņēmiens: labi karstā 
ūdenī iejauc kaļķus (uz katriem 100 1 ūdens ņem 15—16 kg 
kaļķu), iepilda mueā 8—10% no tilpuma un pielej vēl 3 reiz 
vairāk karsta ūdens, pēc kam mucai ļauj griezties 15 mi
nūtes. tad atstāj mierā 30 minūtes un šinī laikā mucu dažas 
reizes pagriež. Pielej mucā vēl tikpat daudz karsta ūdens 
cik sākumā (8% no tilpuma) un ļau j atkal mucai 10 mi
nūtes griezties. Tad kaļķa ūdeni izlaiž ārā un mucu krietni 
izskalo ar tīru. karstu ūdeni.

Tādas dezinfekcijas ietekme uz sīkbfltņu daudzumu re
dzama no kāda mēģinājuma skaitļiem:

Baktēriju skaits 1 cm3
Pirms dezin- Pec dezin

fekcijas fekcijas

Krējumā pirms liešanas mucā . . . 560 800
Krējumā pēc ieliešanas mucā . . . 235 000 1825
Paniņās pēc sviesta sakulšanas . . 8 435 000 17 000
Sviesta graudos.....................................  1 050 000 1 600

Dezinfekcija jāatkārto pēc 3—4 dienām.

Vienkāršāk izdarāma m u c a s  d e z i n f i c ē š a n a  ar  
c h l o r u .  Ieteicams sagatavot šādu šķīdumu: ņem 250 g 
svaiga chlorkajķa un seklā bļodā tam pakāpeniski pielej 
750 cm3 ūdens, visu laiku rūpīgi maisot, kamēr dabū vien
līdzīgu putriņu. To filtrē caur parasto filtrpapīru. Skaidro 
filtrātu atšķaida ar ūdeni līdz 4 litriem un uzglabā ar stikla 
korķi noslēgtā pudelē. Šo šķīdumu tad piejauc pēdējam 
90° C karstam ūdenim, ar ko mucu parasti skalo. Chlors la 
bāk nonāvē sīkbūtnes nekā kaļķis, bet ar to jārīkojas uz
manīgi. jo chlors stipri bojā metalla priekšmetus, arī ne
rūsējošo tēraudu.

Līdzīgā kārtā ieteicams dezinficēt arī citus koka priekš
metus — lāpstiņas, stampiņas, veidnīšus, kas nāk tiešā sa
karā ar sviestu.

Viktorijas kuļammucas ir iegarenas muciņas vai mucas 
(skat. 215. att.), parasti izgatavotas no ozola vai oša koka.
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Mucas sāniem piestipri
nātas divas asis, ar ku- 
ļ'ām muca balstās uz ko
ka vai lielas ķeta statnes 
metalla uzgul tņiem. Pie 
vienas — gapākās ass 
gala mazākām muciņām 
pie rīkots kloķis — mu
cas griešanai ar roku, vi
dēji lielām mucām ir 
divi kloķi — katrā pusē 
viens, bet lielākajām mu
cām vienos sānos dzen- 
ripa — mucas griešanai 
ar siksnu no transmisijas 
(skat, 216. att.).

Vāks mucai plats un 
noņemams, kas pielaiž 
ērtu sviesta graudu iz- 215. att. Viktorijas tipa kuļammuca. 

ņemšanu, tāpat mucas t ī
rīšanu un vēdināšanu 
(skat. 217. att.). Darba 
laikā vāku cieši pievelk 
pie mucas gala ar vairā
kiem žņaugiem, ieliekot 
starpā gumijas gredzenu.
Mucas vākā iestiprināts 
neliels lodziņš, lai varētu 
sekot kulšanas gaitai, un 
ari krāns, caur klipu var 
izlaist gāzes.

Šīs mucas var pildīt 
ar krējumu tikai līdz 
30 % jeb %  no koptilpu
ma. Mucai griežoties, krē
jums krīt no viena gala 
uz otru, sitas pret dibenu 
un mucas sienām un sa
kuļas sviestā.

Lai kritieni un sitieni 
būtu spēcīgāki, mucu ne
drīkst pārpildīt ar krē
jumu, JO pretējā gadī- 216. att. Kuļammuca ar dzenripu.



jum ā kulšana iet ilgi un ari izkulšana ir nepilnīga, jo  pa
niņās paliek vairāk tauku. Normālos apstākļos kulšana 
beidzas 35—45 minūtēs.

Atkarībā no kuļam/mucas lieluma un citiem kulšanas ap
stākļiem darbā šīs jāapgriež 40—60 reizes minūtē. Lielas 
mucas jāgriež lēnāk, mazas — ātrāk. Mucas jitrāk jāgriež 
arī, kuļot saldu, liesu vai aukstu krējumu. Ātrums tomēr 
nedrīkst būt par daudz liels, jo tad krējums sāk riņķot mu

cai līdzi bez kritieniem 
un sitieniem, un tādā 
gadījumā nenotiek ne 
kāda kulšanās.

Viktorijas tipa ku- 
ļammucās var sakūli 
atkarībā no mucas til 
puma no 10 līdz 150 1 
krējuma.

Pēc krē juma sakul 
šanas normāla lieluma 
sviesta graudos pani
ņas nolaiž pa caurumi! 
pie mucas dibena, iz
velkot tapu vai at
griežot krānu. Sviesta 
graudus pēc skaloša
nas un sālīšanas izsmeļ 
ar astru sietiņu un sa~

2t?, att. Kuļammucas vēdināšana. strādā uz atspaidāmā
galda.

Pēc darba muca rūpīgi jātīra. Vispirms to izskalo ar 
aukstu ūdeni, tad mazgā ar karstu 3%-īgas sodas ūdeni un 
berž ar suku, krietni izskalo ar tīra, karstu ūdeni un bei
dzot izplaucē ar verdošu ūdeni. Līdz nākamai darba reizei 
kuļammuca jātur atklāta, lai žūst un vēdinās.

Mucai nedrīkst būt skābas vai citas nepatīkamas smakas. 
Uz tās iekšsienām nedrīkst būt tauku, saglumējumu vai citu 
netīrumu, ko pārbauda, ar nagu cieši novelkot gar mucas 
sienu. Sienu virsai jāhūt tīrai, cietai, gludai. Visi nelīdze
numā jānogludina ar stikla papīru. Tiklīdz mucā manāma 
nepatīkama smaka, mucas sienas, dibens un vāka iekšpuse 
jānoziež ar svaigi sagatavotu pabiezu kaļķa putru, ko pēc 
dažām stundām atkal rūpīgi nomazgā ar karstu, tīru ūdeni 
un beidzot mucu izplaucē ar verdošu ūdeni.
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Ikdienas darbam muca jāsagaiavo tāpat, ka jau  aizrādīts 
pie sviesta gatavotāj lem.

Holšteinas kuļammuca. Pretēji Viktorijas kuļammucai, 
kufu kulšanas laikā griež ap asi, Holšteinas muca nekustīgi, 
vertikāli nostiprināta statnī, bet krējuma kulšanu izdara 
mucā pirms darba ievietojamais rāmis — kūlējs, kūpi griež 
virs mucas nostiprināts zobratu meehanisms, ko darbina ar 
siksnu no transmisijas. Ari Holšteinas mucas būvētas no 
cieta koka. Mucas apakšgals 
platāks par augšgalu, kuru 
kulšanas laikā nosedz ar div
daļīgu vāku (skat. 218. att.).
Lai krējums nevarētu slīdēt 
gar mucas sienām, tām pie
stiprinātas dažas līstes, pret 
kupām atsitoties, krējums krīt 
atpakaļ uz mucas dibenu, jau
cas un kuļas. Kulšanas laikā 
rāmi — kūlēju griež ar šādu 
ātrumu: kuļot skābētu krē
jumu, apm. 120 reizes minūtē, 
bet, kuļot saldu krējumu,
170—180 reizes minūtē. Pie 
lielāka apgriezienu skaita var 
ātrākā laikā sakult krējumu, 
ja  vien ir iespējams novērst 
krējuma izšļakstīšanos.

Mucu pilda ar krējumu 218‘ att' Holšteinas kuļammuca.

parasti līdz rāmja augšējā
šķērskoka virsai, t. i., ap 60 70% no mucas koptilpuma. 
Kulšana ilgst 20—30 min. Holšteinas mucā sakulto sviesta 
graudu sastrādāšanai arī vajadzīgs atspaidāmais galds.

KULŠANU IETEKMĒTĀJI APSTĀKĻI

la uku  lodīšu savienošanos un sviesta graudu izveido
šanos var sekmēt vai traucēt daudzi un dažādi apstākļi. Sva
rīgākie no tiem ir: 1) kulšanas temperatūra, 2) krējuma sa
stāvs, īpašības un sagatavošanas veids un 3) mechanisko 
faktoru iedarbība kulšanas laikā.

Sviestniekam kulšanu ietekmētāji apstākļi jānokārto tā, 
lai kulšana beigtos normālā laikā, apm. 40—50 minūtēs 
sviesta gatavotājos. 40 min. Viktorijas un 30 min. Holštei
nas mucās.
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Kulšanas beigās kuļammuoā atrodas: a) sviesta graudi uu 
b) krējuma plazma jeb paniņas. Ir svarīgi, lai kulšanas 
laikā izveidotiem sviesta graudiem būtu labas īpašības: no
teikts lielums un forma, stingra un atsperīga konsistence, 
kas atvieglo to sastrādāšanu gatavā sviestā. Reizē ar to jā 
sasniedz pilnīgāka izkulšanās, par ko var spriest pēc tauku 
satura paniņās, kas nedrīkst pārsniegt 0.3—0,4%. Ja viss 
tas sasniegts, tad secināms, ka kulšanas gaita bijusi pareiza.

Kulšanas temperatūra. Vislabāk un pilnīgāk tauku lodī
tes kulšanas laikā savienojas sviesta graudos tad, kad tauki 
atrodas izdevīgākā jeb optimālā sacietēšanas pakāpē, kad 
to konsistence nav ne par cietu, ne par mīkstu. Ja tauku 
konsistence par cietu, lodītes grūti savienojas, krējums ilgi 
jākuļ, lieki jātērē laiks un darbs. Izveidotiem sviesta grau
diem ir pārāk cieta konsistence, tos grūti sastrādāt sviestā, 
tie vāji saista ūdeni, tādēļ gatavam sviestam ir zems ūdens 
saturs.

Ja taukiem lodītēs pārāk mīksta konsistence, tās, sitoties 
pret mucas sienām, dibenu un veltņiem, par daudz ātri 
zaudē savu apaļo formu un saķep kopā nevienādās piciņās, 
kas, savstarpēji beržoties, sataukojas, zaudē pareizo struk
tūru un veidu. Kulšana beidzas ātri, mazās tauka lodītes 
nepaspēj īsā laikā pievienoties sviesta graudiem, tādēļ 
daudz tauku paliek paniņās. Sviesta graudiem ir stipri 
mīksta resp. vāja konsistence, nevienāds lielums, nepareiza 
forma, paniņas no tiem atdalās grūti un nepilnīgi, tādēļ arī 
sviestam ir pārāk mīksta, sataukota konsistence, augsts 
ūdens procents, un glabāšanā sviests nebūs izturīgs.

Izdevīgāko tauku sacietēšanas pakāpi var sasniegt ar 
pareizu krējuma sagatavošanu kulšanai, piemērojot krē
juma dzesēšanu un nogatavināšanu tauka dabiskai konsis
tencei un lodīšu lielumam tādā veidā, lai jau pirms kulša
nas sākuma taukiem būtu optimālais sacietēšanas stāvoklis. 
Ja tauki atrodas šādā stāvoklī, tad sviesta graudi pie kul
šanas izveidojas normālā laikā, tiem ir pareiza, apaļa forma, 
vienāds lielums un stingra, atsperīga konsistence. Plazm.i 
labi atdalās no sviesta graudiem, un tauku atlikums pani
ņās ir mazs. Graudi viegli sastrādājami sviestā, sviestam 
normāli cieta konsistence, laba struktūra un normāls ūdens 
saturs.

Piemēroti sacietinot krējuma taukus jau pirms kulša
nas, nav grūti izvēlēties īsto kulšanas temperatūru, kas dod 
iespēju sakult krējumu normālā laikā un sasniegt vēlamos 
kulšanas rezultātus.
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Kulšanas sākumā temperatūra parasti svārstās šādā* ro
bežās: saldam krējumam no 6° C līdz 10° C, skābētam krē
jumam no 10—16° C. Izņēmuma gadījumos (rudeņos uil 
ziemā) dažkārt nākas kult arī augstākās temperatūrās.

Norādītās temperatūras robežās krējuma kulšanai var 
izvēlēties a u g s t ā k u  sākuma temperatūru, ja: 1) tau
kiem ir dabīgi cieta konsistence, zems joda skaitlis, kas pa
rasti novērojams rudens un ziemas laikā; 2) krējums pirms 
kulšanas atdzesēts līdz zemai temperatūrai un ilgāk turē'.s 
aukstumā, tādēļ tauki stipri sacietējuši; 3) krējumā sīkas 
tauku lodītes, kas novērojams rudeņos — galvenā govju 
cietlaišanas laikā; 4) krējuma daudzums mucā pārsniedz 
normālo pildīšanas pakāpi: 5) kulšanas telpā zema tempe
ratūra.

A u g s t ā k a s  temperatūrās krējums sakuļas ātrāk. Ma
zās tauku lodītes nepaspēj pievienoties sviesta graudiem un 
tādēļ vairāk to paliek paniņās, kas redzams no kādā izmē
ģinājumā iegūtiem skaitļiem:

Kulšanas sākuma Kulšanas y Tauku saturs
temperatūra 6 paniņas

9» C ..............  52 minūtes .............. 0.47%
11° C .............. 41 ......................... 0,49%

13» C ..............  30 ..........................  0,66%
15» C ..............  22 ..........................  0,95%

Augstāka kulšanas sākuma temperatūra ievērojami s a 
ī s i n a  kulšanas laiku, bet līdz ar to lielā mērā pieaug 
tauku zudums, kas samazina sviesta iznākumu. Zināmās ro
bežās to gan līdzsvaro tas apstāklis, ka augstākās tempe
ratūrās izkultā sviestā parasti ir augstāks ūdens saturs. Pie
mēram. kādā izmēģinājumā iegūti šādi iznākumi:

Kulšanas sākmm! Ūdens saturs
temperātūru gatavā sviesta

10» C ............................... 13,2%
15» C ............................... 15.6%
IR«C ............................... 16,5%

Ievērojot to, ka Latvijas PSR noteikts augstākais ūdens 
saturs sviestam 16%. kulšanas sākuma temperātūru izvēlo
ties. šim apstāklim jāpievērš vajadzīgā uzmanība.

Ja taukiem nav dabiski cietas konsistences un tie pirms 
kulšanas nav pienācīgi sacietināti zemās temperatūrās, tad 
nedrīkst izvēlēties augstākas kulšanas sākuma temperatū
ras, jo bez jau aprādītajiem ļaunumiem tādā gadījumā iz
kultam sviesiam arī būs vāja, pārāk mīksta konsistence.
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Lai atbrīvotu sviestu 110 liekā ūdens, tas ilgāk jāatspaida, 
bet te tas sataukojas, pieņem ziedīgu, taukiem līdzīgu iz
skatu. Tāds sviests satur vairāk olbaltuma, ūdens pilītes 
tajā nevar pienācīgi sasmalcināt un vienlīdzīgi iestrādāt, 
un tāpēc- sviests neizturīgs, ātri sāk pelēt un bojāties.

I'omēr dažos gadījumos, piemēram, rudeņos, kad liēlā 
pārsvarā ir vecpiens ar ļoti sīkām tauku lodītēm, bet reizē 
ar to piena taukiem ir stipri cieta dabiskā konsistence un 
pienam augsta viskozitāte, dažkārt krējumu nākas kult pat 
stipri augstās temperatūrās, līdz 20—22° C. Tāds krējums 
ir stipri jāieskābē.

Normālos apstākļos jāizvēlas tāda kulšanas sākuma tem
peratūra, ka krējums nesakuļas ātrāk par 40 minūtēm. Par 
to labus norādījumus dod iepriekšējo dienu kūlumi.

Z e m ā k ā s  temperātūrās ieteicams kult krējumu, kad: 
1) taukiem ir mīksta dabiskā konsistence, kas novērojams 
pavasapos P®c govju izlaišanas ganībās, tāpat vasarās no 
zaļbarības, āboliņa un lucernas atāla, svaigas un sulīgas zā
les: 2) krējumā pirms kulšanas nav pienācīgi sacietinātas 
tauku lodītes vai krējums skābēts augstās temperātūrās:
3) krējums salds vai maz skābēts; 4) krējumā zems tauku 
saturs, bet lielas tauku lodītes; 5) mucā maz krējuma un 
6) kulšanas telpā augsta temperatūra.

Zemākās temperātūrās kulšana gan velkas ilgāk, toties 
labāk un pilnīgāk izveidojas sviesta graudi, tiem pareiza 
forma un laba, stingra, atsperīga konsistence.

Ilgākā kulšanas laikā sviesta graudiem paspēj pievie
noties arī mazākās tauku lodītes, tādēļ mazāk tauku atiet 
paniņas un sviesta iznākums ir lielāks. Sviesta graudus 
var labi izskalot, pilnīgāk atbrīvot no olbaltuma, piena cu
kura un pārējām plazmas sastāvdaļām. Ūdeni var sīki un 
vienlīdzīgi izdalīt starp sviesta graudiem, tādēļ sviestam 
ir laba, stingra konsistence, pareiza struktūra un laba iztu
rība uzglabāšanā. Tādēļ vispār ieteicams krējumu kuli 
zemākās temperātūrās, no 10—13°C, ja  vien kulšana ne
velkas pārāk ilgi. Pasterizēts un pareizi ieskābēts krējums 
sakuļas ātrāk un vieglāk par nepasterizētu un saldu vai 
maz skābētu krējumu, tādēļ arī tāds jākuļ zemās temperā- 
I ūrās.

Ja kulšanas sākuma temperatūra izvēlēta pārāk zema. 
krējums par daudz ilgi kuļas, sviesta graudi izveidojas ļoti 
lēni, tiem stipri cieta konsistence, tos grūti sastrādāt sviestā, 
sviests iznāk ciets, putraimains, ar zemu ūdens saturu.
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Tomēr dažos gadījumos, piem., vasaras sākumā, kad pēc 
straujas pārejas no sausas barības uz svaigu ganību zāli 
vai zaļbarību piena taukiem ir ļoti mīksta konsistence, 
stipri augsts joda skaitlis, kad arī krējuma skābēšanas un 
.sviesta kulšanas telpas ir siltas, kulšanas sākuma temperā
tūru nākas izvēlēties pēc iespējas zemāku. Zemākā tem
peratūra, pie kādas krējumu var sakult sviestā, vasarā ir
6—8° C, ziemā 8—9® C. Normālos apstākļos kulšanas sākumi 
temperatūru parasti izvēlas šādās robežās:

Pavasajos Rudeņos Tauku % paniņa-
un vasarā un ziemā nedrīkst pāTsnie^t

Skābētam krējumam . . 9-~12° C 11— 15° C 0,4%
Saldam krējumam . . . f> • 8° 0  9 - 10° C 0,8%

Vislabākā kulšanas sākuma temperātūra katram sviest- 
niekam jāizvēlas pašam, ievērojot iepriekšējās dienas kū
lumu apstākļus un rezultātus. Tad kulšanas sākuma tem
perātūru (t) var pietiekami pareizi noteikt pēc iepriekšē
jās dienas kulšanas beigu temperātūras (t,) un novērotās 
temperatūras celšanās mucā kulšanas laikā (t2) pēc for
mulas: t =  ti — t2, pie kam normālos apstākļos t. parasti 
nepārsniedz l—2" C.

Līdz ar to, protams, nedrīkst atstāt bez ievērības gal
venos kulšanu ietekmētājus faktorus: tauku dabisko kon
sistenci sakarā ar gada laiku un vietējiem dominējošiem 
lopbarības līdzekļiem, tauku satura krējumā, krējuma ga- 
tavināsanas apstākļus un skābumgradu, kuļammucas pildī
šanas pakāpi, telpu temperātūru un citus apstākļus.

Ja kulšanas sākuma temperātūra izvēlēta pareizi un pie
mēroti esošiem konkrētajiem apstākļiem, tad krējums nor
mālā laikā, apm. 40—50 minūtēs, sakuļas pareizos sviesta 
graudos, kam ir vienāds lielums, pareiza forma un stingra 
konsistence, tā ka to sastrādāšana sviestā var noritēt bez 
kādām grūtībām. Arī izkulšanas pilnība tad ir vislabākā.

Krējuma temperātūras noteikšanai vajadzīgs pareizs, 
labāk peldošs, termometrs līdz 100° C.

Vēlamā temperatūra jādod krējumam jau pirms tā lie
šanas kuļammucā un tādā veidā, lai nekaitētu tauku sacie
tēšanas stāvoklim. Piemēram, ja krējuma temperātūra jā- 
paceļ, nedrīkst lietot ūdeni ar temperātūru augstāku par 
’’O0 C, jo citādi tauki lodītēs var izkust, kas padara krē
juma iepriekšējo dzesēšanu par bezvērtīgu, kaitē sviesta iz
skatam un konsistencei.
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Kulšanas laikā kuļammuca rodas siltums, un tāpēc kulša
nas beigās mucas satura temperātūm augstāka: skābētam 
krējumam par 1—2° C, saldam par 2—4° C. Ja tauki krē
jum ā pirms kulšanas pienācīgi sacietināti un krējums saku
ļas normālā laikā, temperatūras celšanās nav liela. Kuļot 
krējumu aukstā telpā, krējuma temperatūra mucā var ari 
pazemināties.

Krējuma sastāvs un īpašības arī lielā mērā ietekmē kul- 
šanaiS gaitu, ilgumu un iznākumu. Vislielākā nozīme ir 
tauku un olbaltumvielu (kazeīna) daudzumam un stāvoklim 
krējumā.

Tauku saturs krējumā kulšanas gaitu ietekmē tādā 
kārtā, ka liesāks krējums sakuļas grūtāk, tāds ilgāk jākuļ, 
dod sīkus sviesta graudus, bet taukāks krējums sakuļas 
ātrāk, vieglāk, dod lielākus sviesta graudus. Kādā mēģinā
jumā, kuļot vienādos apstākļos krējumu ar dažādu tauku 
saturu, krējums sakūlies:

Tauku % Kulšanas ilgums
krējumā minūtēs

20% 56 min.
25% 42 ..
50% 35 ..
35% 24 ..
40% 21 ..

Liesākā krējumā vairāk plazmas un tauku lodītes atro
das tālāk viena no otras, tādēļ tām grūtāk savienoties. Tā
pēc liess krējums jākuļ stiprāk, ar lielāku mucas apgrie
zienu skaitu minūtē, bet taukāks krējums jākuļ ar mazāku 
ātrumu un zemākās temperātūrās (11—13° C), lai tas par 
daudz ātri nesakuļas un daudz tauku nepaliek paniņās. Lie
sāka krējuma kuļammucās var pildīt vairāk, bet taukāka 
jāpilda mazāk. Maza tilpuma kūlējos grūti sakult taukāku 
krējumu. Tāpēc dažāda lieluma kūlējiem par noderīgu var 
uzskatīt šādu tauku saturu krējumā:

Roku spēka ku ļam m ucām ................................  23—26%
Nelieliem sviesta gatavotājiem 24—28%
Vidēja lieluma sviesta gatavotājiem . . . .  28—33%
Lieliem sviesta gatavo tā jiem ..........................  30—40%

Jaunzēlandē, kur pienotavas nodarbina lielus sviesta ga
tavotājus, parasti sviestā ku] krējumu ar 35—38% tauku.

Kuļot krējumu ar augstāku tauku saturu, arī paniņas 
parasti uzrāda augstāku tauku saturu, bet, kuļot treknu krē
jumu ne sevišķi zemās temperātūrās un ar mazāku ātrumu.,
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tauku atiešana paniņās daudz nepieaug, un tā kā pēc trekna 
krējuma kulšanas paniņu paliek daudz mazāk, tad arī ab
solūtai? tanku zudums būs mazāks (sk. sviesta iznākums).

Tauku lodīšu lielums. Krējums ar lielām tauku lodītēm 
sakuļas vieglāk un pilnīgāk, bet daudz grūtāk sakult krē
jumu ar mazām lodītēm. Piemēram, krējums ar 20—25 ,u.‘ 
lodītēm kuļas divreiz ilgāk nekā ar 50 [n3 lodītēm. Sīkās 
lodītes, kā jau  aizrādīts, visas atiet paniņās. Homogenizētu 
krējumu nemaz nevar sviestā sakult.

Tauku ķīmiskais sastāvs un atkarība no tā arī tauku da
biskā konsistence veic izšķirīgu lomu kulšanas temperatū
ras izvēlē un arī turpmākā sviesta graudu sastrādāšanas 
technikā. Mīkstu tauku konsistenci var izlabot ar pienācīgu 
sacierināšanu pirms kulšanas un kuļot zemās temperātūrās 
ar lielāku ātrumu, bet dabiski cietu tauku konsistenci grūti 
labot, un no tādiem parasti iznāk ciets un drupans sviests. 
Krējums ar dabiski cietiem taukiem jākuļ augstās temperā
tūrās ar mazāku ātrumu.

Kulšanas gaitu ietekmē arī olbaltumvielu daudzums un 
to stāvoklis krējumā. Lielāks olbaltumvielu saturs padara 
krējuma plazmu biezāku, paceļ tās lipīgumu. kas stipri 
traucē tauku lodīšu savienošanos. Kad govju atnešanās 
laikā pienam piejauc pirmpienu, kam stipri augsts olbaltum
vielu saturs, tad krējumu grūti sakult sviestā un paniņās 
paliek daudz tauku.

Olbaltumvielu sīkās daļiņas resp. ultramikroni koncen
trējas ap tauku lodītēm, kā mīksta sega noklāj to virsmu 
un sarga tauku lodītes no sitienu un grūdienu ietekmes. Jo 
biezāka un mīkstāka šī sega, jo stiprāk tā traucē tauku 
lodīšu savienošanos. Tāpēc saldu krējumu grūtāk sakult 
sviestā, tas jākul ar lielāku ātrumu zemākā temperatūrā 
un ilgāku laiku.

Olbaltumvielu segas noārdīšanu veicina krējuma paste- 
rizēšaua augstās temperātūrās. Tad sarec albumīns un glo- 
bulīns. pa daļai mainās arī kazeīna dispersijas stāvoklis, 
bet visvairāk pēdējo ietekmē pienskābe krējuma skābēša
nas laikā, kas sabiezina kazeīna daļiņas un reizē ar to iz
ārda tauku lodītes ietvērēju un sargātāju segu, kādēļ lo
dītes no sitieniem kulšanas laikā zaudē savu apaļo formu 
un vieglāk savienojas. Tāpēc arī labi saskābis krējums sa
kuļas ātrāk un izkuļas pilnīgāk nekā sialds un maz skābēts 
krējums.

Augstāks krējuma skābumgrads, robežās līdz 65° T, lab
vēlīgāk ietekmē kulšanas gaitu un izkulšanās pilnību. Pār-
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skābis krējums sakuļas sliktāk, jo kazeīns ta<l sāk šķīsi 
pienskābē un aikal pastiprina plazmas lipīgumu.

Lipīga, peptonizēta. līm jaina vai staipekļaina plazmu 
ko krējumā ilgākā uzglabāšanas laikā rada baktērijas, ievē
rojami traucē krējuma sakulšanos, pie kam daudz tauku 
aiziet paniņās. Ja krējums dažas dienas jāuzglabā. labāk 
to uzglabāt saskābētu un atdzesētu, bet ne saldu.

Krējuma pasterizācija kulšanas gaitn ietekmē labvēlīgi, 
jo augsti pasterizēts krējums sakuļas vieglāk un āirak par 
nepasterizētu un ilgpasterizētu.

Kulšanas meehanisko faktoru ietekme, l auku lodīšu pil
nīgāku savienošanos kulšanas laikā sekmē spēcīgi sitieni 
un grūdieni. To ietekme atkarīga 110 kūlēja konstrukci
jas un lieluma, no kuļaminucas pildīšanas pakāpes un grie
šanās ātruma, kas savukārt noteic sitienu skaitu un stip
rumu.

Latvijā visvairāk izplatīto kūlēju apraksts sniegts jau 
agrāk. Te vēl jāpakavējas pie pēdējiem diviem faktoriem.

Kuļammucas pildīšanas pakāpe lielā mērā ietekmē kul
šanas gaitu un ilgumu. Piepildot kuļammucu pāri normālai 
pakāpei, kulšana velkas loti ilgi un nav sasniedzama laba 
izkulšanās pilnība, daudz tauku paliek paniņās. Ja svies'a 
gatavotāja mucā pārāk daudz sviesta graudu, veltņi nevar 
tos kārtīgi sastrādāt. Daļa grandu krīt pāri veltņiem un pa
liek neatspaidīta, sviests iznāk nevienāds pēc sastāva un 
īpašībām. Tāpēc pie sviesta gatavotāju mucu pildīšanas 
jāņem vērā ne vien krējuma daudzums, bet arī tā tauku 
saturs. Mucas normāla pildīšanas pakāpe, atkarībā no 
lauku satura krējumā, varētu būt šāda. procentos no mu
cas koptilpuma:

Tauku sutu rs Vincas pildīšana', 
krējumā: pakāpe:

25% . . .  . 40—45%
50% . . . .  Tv- 35%
35% . . . .  28—50%
40% . . . .  24

Viktorijas tipa kuļammucas nevar pildīt vairāk par 30%. 
bet Holšteinas ne vairāk par 60—70% no mucas koptilpuma, 
ļa  muca stipri pārpildīta, krējums var pavisam nesakulties.

Nepietiekama mucu pildīšana (zem 20/7) arī nelabvēlīgi 
ietekmē kulšanas gaitu. jo tad sitieni un grūdieni ir pārāk 
stipri, krējums kuļoties vairāk sasilst un ātri sakuļas, bet 
paniņās paliek daudz tauku. Tāpēc, ja  krējuma mucā ma/.
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jāņem zemāka kulšanas sakuma temperatūra, lai tas par 
daudz ātri nesa kuļas. Ja sviesta gatavotāja muca ma/ 
sviesta graudu, tie atspaidīšanas laikā, slīdot starp veltņiem, 
nedabū vajadzīgo spiedienu, graudos paliek lieks m itru m s ,  

{»rūti rēgulēt ūdens saturu sviestā.
Tāpēc jārūpējas, lai sviesta gatavotāja mucās, atkarība 

no krējuma tauku satura, arvien būtu optimālais pildījums. 
Pienotavās, kūjām  krējuma daudzums vasarā un ziemā ir 
stipri svārstīgs, labāk uzstādīt divus dažāda lieluma sviesta 
gatavotājus.

Sitienu skaits atkarīgs no mucas griešanās ātruma, bet 
sitienu stiprums arī no mucas lieluma un pildīšanas paka- 
pes, kas noteic krējuma krišanas augstumu mucā. Jo stip
rākus un biežāk atkārtotus sitienus saņem krējums kulšanas 
laikā, jo  ātrāk tauku lodītes zaudē savu apaļo fonnu, vieg
lāk un pilnīgāk savienojas un izveido sviesta graudus.

Kuļammucas griešanās ātrums, kas visvairāk ietekmē 
kulšanas gaitu, ir ierobežots, jo  kad muca sāk griezties par 
ātru, rodas lielāks centrbēdzes spēks, kas krējumu piespiež 
mucas sitenāin, un tas riņķo mucai līdz bez kritieniem un 
sitieniem, tādēļ kulšanās vairs nenotiek. Tāpēc nedrīkst 
rnucu griezt par daudz ātri, bet arī pārāk lēna griešana ne
vietā, jo  tad sitieni būs vāji un kulšana vilksies pārāk ilgi. 
Praktisku iespēju robežās ar lielāku ātrumu ieteicams kult 
liesu, saldu, vāji skābētu un arī krējumu ar mīkstiem tau
kiem, bet ar mazāku ātrumu jākuļ taukāks, stiprāk skābēts 
un ar cietiem taukiem krējums. Tāpat der samazināt āt
rumu kulšanas beigās, kas sekmē pilnīgāku izkulšanos un 
sviesta graudu labāku izveidošanos.

Kulšanas ilgums visvairāk atkarīgs 110 izvēlētās kulša
nas temperātūras: jo  augstāka kulšanas temperātūra, jo  
īsākā laikā krējums sakuļas. Protams, kuļot vienādās tem
peratūrās krējumu ar dažādu sastāvu un īpašībām, kulšanas 
ilgums var būt dažāds. Normālos apstākļos kulšana ilgst 
40—60 minūtes, vidēji apm. 50 minūtes.

Nav ieteicams bez tiešas vajadzības saīsināt kulšanas 
laiku, jo tad daudz tauku aiziet paniņās. Daudzi mēģinā
ju rni un praktiski novērojumi pierādījuši, ka ilgākā kul
šanas laikā sasniedz pilnīgāku izkulšanos, mazāku tauku 
% paniņās. Piemēram, kādā mēģinājumā atrasts:

^uiSanas ilgums minūtēs . . .  65 54 36 IK 

Tanku procents puniijās . . . 0,51 0.45 0.62 1.54
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Iu.uku procentu paniņās, kā tas jau agrāk aizrādīts, vai 
ietekmēt arī citi apstākļi. Katrā ziņā kulšanas apstākļi ja- 
nokārto tā, lai paniņās paliktu mazāk tauku.

Krējuma sakulšanās normālā laikā un zems tauku pro
cents paniņās norāda, ka kulšana noritējusi pareizi. Tad 
ari kulšanā iegūtiem sviesta graudiem mēdz būt labas īpa
šības un to sastrādāšana sviestā norit bez traucējumiem.

KULŠANAS GAITA

Kulšanas priekšdarbi. īsi pirms kulšanas jāveic šādi 
darbi: 1) jāsagatavo kuļammuca, vispirms to izskalojot ar 
stipii karstu ūdeni un pēc tam ar tīru, aukstu ūdeni tādā 
daudzumā, lai muoas sienu temperātūra būtu līdzīga ku l
šanas sākuma temperātūrai; 2) krējumam rūpīgi jānoņem 
putas un tauku kārtiņa, kas skābēšanas laikā parasti sa
krājas virsū. Krējuma virskārtā no gaisa sakrīt arī baktē
rijas un pelējumu sporas, sevišķi, ja  skābēšanas telpā grie
žas transmisijas siksna. Virskārtu iejaukt krējumā ne
drīkst, jo tā bojā sviesta īpašības un mazina izturību. No
ņemto virskārtu kopā ar mazvērtīgāku krējumu sakuļ at
sevišķi. 3) Krējumam, kamēr tas vēl atrodas raudzētājā, 
jādod izvēlētā kulšanas sākuma temperātūra. 4) Sagata
voto krējumu pa izplaucētu aluminija reni laiž mucā caur 
astru sietiņu vai alum inija kāstuvi, la i uzķertu varbūtējos 
olbaltuma recekļus vai citus krējumā iekļuvušus priekšme
tus. Jāseko, lai krējums mucu nepārpilda. 5) Ja sviestu 
krāso, tad mucā iepildītam krējumam jādod vajadzīgais 
daudzums sviesta krāsas.

Sviesta krāsošana. Patērētāji vēlas, lai sviestam cauru 
gadu būtu vienādi dzeltena krāsa, līdzīga vasaras sviesta 
krāsai.

Vasarā, kad slaucamās govis pārtiek no svaigas ganību 
zāles vai zaļbarības, piena taukiem ir dabiski dzeltena krāsa, 
un tad sviests nav jākrāso. Turpretim rudeņos un ziemā, 
kad izēdina sauso barību, taukiem ir vāji dzeltena vai pa
visam balta krāsa, un tad sviestu parasti krāso ar speciālu 
augu sviesta krāsu.

Tagad visvairāk lieto orleāna jeb „anatto“ sviesta krāsu. 
To iegūst no dienvidzemēs augoša orleāna (Bixa orellana) 
koka augļiem, kas satur divas krāsvielas: sarkanu — bik- 
sīuu un dzeltenu — orellīnu. Biksīns šķīst taukos un eļļās. 
Parasti to šķīdina tīrā sēžama vai rapša eļļā. Sviesta krāsai 
jābūt dzidrai, pietiekami koncentrētai, ar tīru smaku, bez
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duļķēm un nogulsnēm. Tā jāglabā labi noslēgtā traukā, 
tumšā un vēsā vietā, tādēļ ka siltumā un gaismā krāsa ātri 
bojājas.

Vajadzīgo krāsas daudzumu var aplēst pēc nokrejotā 
piena daudzuma. Vidēji uz 100 kg pilnpiena ņem 3—4 g 
krāsas un to tievā strūklā pielej krējumam kuļammucā 
pirms kulšanas. Pareizāk krāsas daudzumu aplēst pēc abso
lūtā tauku daudzuma mucā, ņemot ziemā uz 1 kg tauku 
1,0—1,2 g krāsas, bet pārejas laikā — rudenī, sākot no 0,5— 
0.8 g krāsas uz 1 kg tauku. Vidēji 100 kg piena satur rude
ņos 4,0—4,2 kg, ziemā 3,8—3,6 kg tauku.

Dabūjamas īpašas krāsu tabulas vai krāsu skalas, kas 
pienotavām atvieglo krāsošanas pakāpes izvēli un tās pie
mērošanu dažādu sviesta tirgu prasībām.

Krāsa nedrīkst dot sviestam sliktu piegaržu vai smaku. 
Tā nokrāso tikai sviesta taukus un paniņās nepāriet. Sviesta 
krāsošanai aizliegts lietot anilīna krāsas.

Sviesta graudu rašanās. Pēc krāsas pieliešanas cieši no
slēdz kuļammucas vāku vai lūkas, aiztaisa visus krānus, 
ventiļus un sāk mucu lēni griezt, pakāpeniski novedot to 
līdz augstākam apgriezienu skaitam minūtē. Kulšanas laikā 
muca jāgriež vienmērīgi un noteiktā ātrumā.

Kulšanas pirmā posmā 2—3 reizes caur krānu vai ven
tili no mucas jāizlaiž gāzes. Pēc tam mucas griešanu tur
pina vienmērīgā ātrumā.

Krējums, mucai griežoties, ceļas tai līdz un no zināma 
augstuma krīt uz leju, sitas pret veltņiem vai mucas di
benu, sajaucas ar gaisu un stipri puto. Saskaņā ar Rahna 
teoriju putas sekmē tauku lodīšu apvienošanos kopiņās, 
no kupām kulšanas gaitā pakāpeniski izveidojas sviesta 
graudiņi. Kulšanas gaitu vēro caur lodziņa stiklu.

Kad putošanas stadija tuvojas beigām, putas sāk zust 
vai „lūzt“, tas nozīmē, ka sāk veidoties sīki sviesta grau
diņi. Tad samazina kuļammucas griešanās ātrumu, lai 
graudi veidojas lēnāk, kas dod iespēju tauku lodītēm pil
nīgāk apvienoties. Ar to sasniedz pilnīgāku izkulšanos un 
labāku sviesta graudu izveidošanos. Līdz ar sviesta grau
diņu rašanos lodziņš ātri sāk atbrīvoties no pielipušā krē
juma, stikls kļūst skaidrs, un tam sāk jau pielipt pavisam 
sīki. magoņu sēklu lielumā, sviesta graudiņi. Tos pastāvīgi 
noskalo atdalījušās paniņas. Sīkie graudiņi ātri kļūst lielāki, 
kamēr beidzot jau sasniedz to vēlamo lielumu, kad kulšana 
jāpārfrauc.
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No momenta, kad jau  sāk veidoties sviesta graudiņi, ku l
šanas gaitai jāseko ļoti uzmanīgi, lai nepārtrauktu to par 
agru, pirms graudi vēl nepietiekami izveidojušies, bet arī 
lai kulšana neietu par ilgu, lai nepārkuliu, kad graudi var 
sablīvēties lielākās pikās. Graudu veidošanās moments ir 
svarīgākais visā sviestniecībā.

Dažkārt momentā, kad sviesta graudiņi tikko sasniedz 
magoņu sēklu lielumu, pazemina mucas satura temperātūru 
līdz kulšanas sākuma temperatūrai. Tas var noderēt kar
stajā vasaras laikā, kad kulšanas telpā augsta temperātūra 
un kulšanas laikā stiprāk ceļas arī temperātūra kuļaņimucā, 
kādēļ sviesta graudu veidošanās norit pārāk ātri, reizē ar 
to paniņās aiziet daudz tauku, bet sviesta graudiem ir stipri 
mīksta konsistence, kas ļoti apgrūtina to tālāku sastrāclā- 
šanu.

Mucas satura temperātūru vislabāk var pazemināt ar ļoti 
tīru un stipri aukstu ūdeni. Labākais tam nolūkam ir fil
trēts, p a s t e r i z ē t s  līdz 2—3ft C, atdzesēis ūdens. At
vēsināšanai nepieciešamo ūdens daudzumu (U) aplēš pēc šā
das formulas:

U _  K\(r’ T- r) • °-85 
~  (r— r.)

Formulā burti apzīmē:
k — krējuma daudzums kg: 
r - kulšanas sākuma temperātūra: 

i'i - kuļammucas satura temperātūra: 
i-j — atvēsināšanai lietojamā ūdens temperatūra: 

u,Sī — krējuma īpatnējais siltums.

Dažkārt dzesēšanai lieto smalki sakapātu ledu. Vaja
dzīgo ledus daudzumu (L) aplēš pēc formulas:

y __ k . (ra — r) . 0,85

80

Ledus lietošana tomēr nav ieteicama. • jo tas atdzesē 
sviesta graudiņus nevienmērīgi, īpaši ja  nav labi sasmal
cināts. Bez tam ar parasto ledu var iekļūt mucā un arī 
sviestā ļoti neveļamas ūdens resp. pūšanas, piem., Bact. fluo- 
rescens un citas baktērijas, kas var ievērojami mazināt 
sviesta izturību.

Normālos kulšanas apstākļos sviesta graudu dzesēšana 
kuļammucā nemaz nav vajadzīga. Tā var dot vairāk ļau
numa kā labuma, jo  tā 1) pagarina nevajadzīgi sviesta 
graudu izveidošanās gaitu, 2) graudi zaudē ūdens saistīša
nas spēju, samazinās ūdens procents sviestā, ūdeni nevar
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vienmērīgi iestrādāt, paliek lielas piles jeb t. s. „liekais“ 
ūdens, kas viegli izdalās no gatava sviesta: 3) var paslikti
nāties sviesta garža un izturība, ja  ar lietojamo ūdeni vai 
ledu kuļammncā iekļūst kaitīgas sīkbūtnes. Vienīgi gadīju
mos, kad kuļ sliktāku, ar dažādām piegaržām, ilgāk glabātu 
vai pārskābušu krējumu, sīko sviesta graudiņu jeb „ziedu“ 
dzesēšana un apskalošana mucā ar tīru, aukstu, pasterizētu 
ūdeni var uzlabot sviesta garžu un izturību.

Sviesta graudu lielums. Normālos kulšanas apstākļos pa
reizi sakultiem sviesta graudiem jābūt vienmērīgā lielumā 
ar caumēru vidēji 4 mm, robežās no 3—5 mm, tas būtu put
raimu vai vidēju skrošu lielumā.

Tāda lieluma sviesta graudus nav grūti izkult no vidēji 
trekna krējuma, kas satur ap 30% tauku. Liess krējums 
ar 18—25% tauku un sevišķi zemākās kulšanas temperātū- 
īās dod sīkus sviesta graudiņus līdz 2 mm caurmērā. Sī
kus sviesta grajudus iegūst arī tad, ja  kulšanu pārtrauc par 
agru. Sīkus graudus var labāk izskalot un pilnīgāk atbrī
vot no plazmas atliekām, īpaši no olbaltumvielām un piena 
cukura, tāpat no liekās pienskābes, kas ievērojamā kārtā 
var celt sviesta izturību, bet tad ir mazāks sviesta iznā
kums, jo daļa tauku lodīšu nepaspēj pievienoties sviesta 
graudiņiem un daļa sīko graudiņu aiziet ar paniņām. 
Trekns krējums, kas satur vairāk par 30% tauku, dod lie
lākus sviesta graudus, ap 5—7 mm caurmērā. Lieli sviesta 
graudi iznāk arī tad, ja  kulšanu turpina ilgāk kā vaja
dzīgs. Tādā gadījumā atsevišķi graudi var pat salipt kopā 
lielākās pikās, kas ieslēdz sevī plazmu resp. paniņas, ko vē
lāk grūti izskalot. Pie apstrādāšanas sviests viegli satau
kojas, kļūst nespodrs, mazinās sviesta izturība, tas der tikai 
ātrai patērēšanai, ne ilgākai uzglabāšanai, bet te sviesta iz
nākums būs lielāks.

Liela nozīme ir ne vien sviesta graudu pareizam lielu
mam. bet arī to īpašībām. Pareizi sakultiem sviesta grau
diem jābūt stingriem, elastīgiem, apaļas formas. Tiem jā 
būt ar labu. atsperīgu un pietiekami cietu konsistenci, lai 
tos varētu pienācīgi izskalot un sastrādāt sviestā. Plazmai 
resp. paniņām labi jāatdalās no graudiem.

Mīksti, irdeni un stūpaini graudi aiztur daudz paniņu, 
tos grūti izskalot, un tādi graudi dod neizturīgu sviestu. 
Tamlīdzīgi graudi parasti iznāk, ja  krējumu ātri sakuļ aug
stās temperātūrās, kad graudus arī viegli var pārkult. Ku
ļot pārāk ilgi zemās temperatūrās, graudi iznāk sīki, cieti, 
pavisam apaļi, it kā noslīpēti, viegli atdalās no paniņām.



tos var labi izskalot, pie atspaidīšanas tie viegli atdod starp 
tiem esošo ūdeni, un tāpēc grūti iestrādāt sviestā vēlamo 
ūdens procentu.

Kuļot līdz pareizam (3—5 mm) graudu lielumam, ar pa
niņām aiziet vismazāk tauku. Kādā kulšanas mēģinājumā 
atrasts šāds tauku saturs paniņās:

Kuļot līdz 1—2 mm lieliem graudiem . . . .  0,72% tauku
„ 3—5 ., „ ...........................0,43% .,
„ 6—8 „ „ „ . . . .  0,56% ,.

Tāpēc nedrīkst graudus arī pārkult.
Kulšanas beigas. Kad sviesta graudi sasnieguši vēlamo 

lielumu, kulšanu nekavējoties pārtrauc. Sviesta gatavo
tāja mucu aptur tādā stāvoklī, lai paniņu nolaižamais krāns 
atrodas apakšā. Zem krāna pabīda paniņu trauku ar sietu, 
kam jāuzķer paniņām līdzi aizrautie sviesta graudiņi. At
ver mucas lūku un paož tās gaisu. Ja mucā jūtama nepa
tīkama vai pretīga smaka, krējuma īpašības nav bijušas 
labas vai skābēšana nav bijusi pajeiza un lietots nederīgs 
ieraugs. Reizē ar to pārbauda mucas satura temperātūru, 
kas normālos apstākļos mēdz būt augstāka tikai par 2° C 
par kulšanas sākuma temperātūru. Ja tā cēlusies par vai
rāk grādiem, tad kulšanas apstākļi nav bijuši pienācīgi no
kārtoti. Vērība jāpiegriež arī graudu īpašībām, sevišķi to 
konsistencei, jo  atkarībā no tās jāizvēlas skalojamā ūdens 
temperātūra.

Izlaižot no mucas paniņas, jālaiž darbā paniņu sūknis, 
kas tās aizdzen uz paniņu tvertni. Paniņas jānotecina pēc 
iespējas ātrāk un pilnīgāk.

Pēc paniņu nolaišanas stājas pie sviesta graudu skalo
šanas, sālīšanas un sastrādāšanas gatavā sviestā.

Krējuma tauku izkulšanas pakāpe

Kuļot skābētu krējumu sviestā, krējuma tauku izkul
šanas resp. izmantošanas pakāpei fābūt: sviesta gatavotā
jos ne mazāk par 99,3 un rokas kuļammucās ne mazāk par 
99,1. Tauku izmantošanas pakāpi (i) aprēķina pēc šādas 
formulas: ,

(K -X tk) — (P X tp) 100 

l “  K x t k
Formula burti nozīme: Pieiners:

K — mucā iepildītā krējuma daudzumu, piem. 750 kpc
tk — tauku % k r ē j u m ā ..................................... =  50%
P — paniņu d a u d z u m u .....................................— 480 k{?
tp — tauku % p a n i ņ ā s .....................................=  0,25%
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T auku izm antošanas p ak āp e  =  (75°  X 50) “  (480 ^ 5 ) 1 0 0  =
v  750 X 30

P i e z ī m e .  P an iņu  daudzum u atrod, a tskaito t izku ltā  sv iesta svaru  
no k rē ju m a  daudzum a.

Tauku saturs paniņās vienādā lauku izmantošanas pakāpē vidēji
mēdz būt šāds:

T auku  % 
k rē ju m ā

T auku  % paniņās, ja  tauku  
izm antošanas pakāpe  ir

99,3 99,1

25 0,25 ! 0,30
30 0,32 | 0,42
33 0,40 ļ 0,49
35 0,42 ļ 0,54
40 0,54 : 0,69

SVIESTA GRAUDU SKALOŠANA.

Skalošanas uzdevum s un nozīme. S tarp  sakultiem  sviesta 
graudiem  paliek  lielāks daudzum s paniņu. Tās sa tu r visas 
sīkbūtnēm  nepieciešam ās uzturv ielas — olbaltum u, piena 
cukuru , m inerālvielas, kas dod iespēju  sīkbūtnēm  sviestā 
vairo ties un darboties. S akarā  a r  to sviests nav izturīgs, 
ā tri sāk bojāties, iegūst dažādas p iegaržas un nepatīkam u, 
vecu smaku.

Skalošanas uzdevum s — p iln īgāk  a tb rīv o t sviesta g rau 
dus no pielipušām  paniņām  un to sastāvdaļām , galvenā 
k ā r tā  no olbaltum vielām  un p iena cukura , la i sam azinātu 
sīkbūtnēm  derīgo b arības v ie lu  daudzum u un ņem tu tām 
iespēju  vairoties un darboties sviestā un  tādā  veidā celtu 
sviesta iz tu rību . A tv ie to jo t s ta rp  sviesta graudiem  a tro 
došās paniņas a r  t ī ru  ūdeni, d ažk ārt uzlabojas sviesta garža 
un arom ats, jo  līdz a r  paniņām  izskalo jas gaistoši savie
nojum i un nevēlam as skābes, kas atrodas slik ta  vai nepa
reizi skābēta  k rē ju m a  plazm ā.

Bez tam, lie to jo t skalošanai ūdeņus a r  dažādām  tem- 
perātū rām , v a r  ievēro jam ā k ā r tā  uzlabot k ā  p ā rāk  cietu un 
drupanu , tā  p a  daļai a r ī m īkstu  sviesta konsistenci līdz p a
kāpei, k āda  nepieciešam a graudu  tu rpm ākai atspaidīšanai.

K ad kulšanas la ikā  atsevišķās tau k u  lodītes apvienojas 
un izveido sviesta graudiņus, līdz a r taukiem  graudos pa
liek  ieslēgtas a r ī lodīšu segas, kas galvenokārt sastāv no 
olbaltum vielām , un m ikroskopiski sīkas (m azākas par 3—
4 ,u) plazm as pilītes. Šīm vielām , kas ieslēgtas sviesta g rau 
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dos. skalojam ais ūdens nem az netiek klāt. un tādēļ tas ne
v a r tās ne izskalot, ne a r ī a tšķaid īt. Tāpēc ar rūp īgu  sviesta 
skalošanu var izskalot tikai ap  25% olbaltum vielu un ap 
50% piena cukura, v ien īg i to daudzum u, kas atrodas graudu 
ārpusē, tā tad  ap vai starp  sviesta graudiem .

Lai gan graudos paliek  ieslēgta v a irāk  kā puse no ga
tava sviesta ūdens sa tu ra  līdz a r olbaltum vielām , p iena cu
k u ra  un citām  plazm as sastāvdaļām , tom ēr šīm  vielām  ne
tiek  k lā t sīkbūtnes, kas sviestā iekļūst pēc g raudu izveido
šanās, t. i., g raudu skalošanas, sviesta sālīšanas un aispai- 
d īšanas la ikā. Šinī la ikā  iekļuvušās sīkbūtnes (no skalo
jam ā  ūdens, sāls vai gaisa) var m itināties tik a i lielākās 
ūdens pilēs, kas atrodas starp sviesta graudiņiem , bet te tām 
labi skalotā sviestā trūkst nepieciešam o barības vielu, tās 
nevar vairoties un darboties, nevar b o jā t sviesta īpašības un 
m azināt tā  iz turību.

Tāpēc a rī rūp īg i izskalots sviests ir ievērojam i iz tu rī
gāks nekā maz skalots vai p iln īg i neskalots sviests.

Vai sviesta graudi p ietiekam i labi izskaloti, to pārbauda, 
izspiežot no gatava sviesta ūdens resp. sā līju m a pilītes, k u 
rām  jā b ū t p iln īg i skaidrām . Ja tās pienainas, skalošana nav 
b iju si p ietiekam a. A r spiešanu no sviesta var izspiest tikai 
to ūdeni, kas lie lāku  (līdz 100 /*) p ilīšu  veidā atrodas starp  
sviesta graudiem , tu rp re tim  m ikroskopiski sīkās pilītes, kas 
ieslēgtas graudos un  sa tu r plazm as atliekas, a r parasto  
spiešanu no sviesta nevar izspiest.

Labāk un p iln īgāk  v a r izskalot pareizi sakultus s īkā
kus sviesta graudus a r labu, stingru  konsistenci, no kādiem  
paniņas v islabāk atdalās. Tas sevišķi jāņem  vērā, gatavo
jo t sviestu no slik tāka k rē ju m a a r dažādām  piegaržām  un 
nevēlam u smaku.

M īksti, stū ra in i g raud i ā trā k  saplok un saķep lielākos 
gabalos, ciešāk saista paniņas, kādēļ tos g rū ti izskalot. Tādā 
gadījum ā pirm o skalojam o ūdeni a r stip ri zemu tem perā
tū ru  mēdz liet kuļam m ucā pirm s paniņu nolaišanas, la i tas 
apskalotu graudus, kam ēr tie vēl atsevišķu graudu  veidā 
peld m ucā virs paniņām . Mucu der pāris reizes apgriezt, lai 
apskalošana b ū tu  p iln īgāka.

Sviesta graudus paras ti skalo 2—5 ūdeņos, kam ēr pēdē
ja is  skalojam ais ūdens ir p iln īg i skaidrs. Ja k rē ju m a  īp a 
šības labas un graud i norm āla lielum a, parasti p ie tiek  ar 
skalošanu divos ūdeņos. Laba. svaiga, nevainojam a k rē 
jum a sviesta graudus nav vajadzības daudz skalot.
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Skalošanas technika. Skalojam ais ūdens jāsagatavo  
iepriekš, la i to varē tu  ā tr i  ie liet m ucā tū liņ  pēc pan iņu  no
tecināšanas. Tam  sevišķi noder īpaša tvertne, kupu no
vieto kuļam m ucas tuvum ā (skat. 219. att.). A tra  ūdens iepil
d īšana svarīga  tādēļ, k a  tad  visi g raudi apskalo jas v ien

m ērīgi, kam ēr tie vēl ir- 
tJ- - . . L . deni, nav salipuši vai sa

plakuši. Ūdeni m ucā ie
p ilda tādā daudzum ā, cik 
nolaists paniņu, bet, ja  
ku lts taukāks krējum s, 
ūdens jāņem  tik  daudz, 
cik mucā b ijis k rējum a. 
D ažkārt pirm ai skaloša
nai ņem m azāk ūdens, un 
šo ūdeni pēc nolaišanas 
pievieno paniņām , bet 
otrai un frešai skaloša-

219. att. Tvertne sviesta ska lo jam am  220. att. Sviesta graudu 
ūdenim. aprušināšana.

nai ņem tik  ūdens, cik  m ucā b ijis  k rējum a.
Skalošanu v a r iz d a rīt arī, sviesta graudus m ucā apra- 

sinot a r  ūdeni no šļūtenes (skat. 220. att.). Beigu skalošanai 
tom ēr ūdens jā ie la iž  m ucā un m uca 4 reizes jāapgriež.

No laba k rē ju m a  saku ltu  g raudu  skalošanai ūdens dau
dzums v a r b ū t stip ri mazāks. Bez tam  skalo jam ā ūdens dau
dzums a tkarīg s a r ī no ūdens īpašībām .

Pēc ūdens ieliešanas m ucu noslēdz un ļau j tai lēni griez
ties, neiedarb inot veltņus. Pēc 2—|  apgriezieniem  mucu 
ap tur, nogaida 4—5 m inūtes, pēc kam  ūdeni caur krānu 
nolaiž.

Mucā tādā pašā k ā r tā  iepilda otru skalojam o ūdeni un 
rīko jas tāpat kā pirm o reizi. Ja olrs ūdens pie nolaišanas
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nav pie tiekam i skaidrs, bet pienains, skalošanu a tkārto  vel 
trešo reizi.

Skalošana tr ijo s  ūdeņos ieteicam a tad, j a  k rē jum s pār- 
skābis, tam  novērotas nevēlam as piegaržas, n e tīra  sm aka 
vai a r ī jā iz labo  graudu  konsistence.

B aidīties no tā, k a  pēc skalošanas trijo s  ūdeņos sviests 
varē tu  zaudēt savu labo garžu un sm aržu, nav nekāda  pa
mata, jo  skalojam ais ūdens gatavā sviestā sastāda m azāk 
p a r  pusi no sviesta ūdens kopsatura. Nepieciešam ās garžas 
un sm aržas vielas va jad z īg ā  daudzum ā saista tau k u  lod ī
tes, un tās atrodas a r ī sīka jās  plazm as pilītēs, kas ieslēgtas 
sviesta graudos un kam  skalojam ais ūdens nem az netiek  
k lā t. Skalo jo t sviesta graudus trijo s  ūdeņos, arom atvielas 
(acetoīnu-diacetilu) parasti va r konsta tē t v ien īg i p irm ajā  
ūdenī.

Skalojam ā ūdens tem peratū ra . Ja sviesta graudiem  ir 
laba, stingra konsistence un  skalošanas galvenais uzdevuma 
ir  tikai a tb rīvo t sviesta graudus no paniņu  atliekām , tad

Eirm o skalojam o ūdeni paras ti ņem  a r tādu  tem perātū ru , 
as līdzīga kulšanas sākum a tem perātū ra i, bet o tru  ūdeni 

a r  2° C zem āku tem perātū ru . Ja tu rp re tim  sviesta g rau 
diem vāja , m īksta  konsistence, skalo jam ie ūdeņ i jāņem  ar 
toties zem āku tem perātū ru , jo  m īkstāka  konsistence. Te 
jāņem  v ērā  tas, k a  tau k i slik ti v ada  aukstum u un tāpēc, 
iedarbojoties skalojam o ūdeņu zem ai tem perātū rai, tikai 
lēni m aina savu tem perā tū ru  un  konsistenci. Jo lielāki 
sviesta graudi, toties lēnāk  tie  m aina savu konsistenci. T ā
dēļ, skalo jo t lie lākus un  m īkstākus sviesta graudus, jāņem

Ēirm ais skalojam ais ūdens ar 2° C zem āku tem perā tū ru  par 
ulšanas sākum a t°, bet otrs vēl a r  2—4° C zem āku tem-

f>erātūru un graudi ilgāk, 10— 151 m inūtes, jā p a tu r  ūdenī, 
ai zemā tem perā tū ra  p iln īgāk  iedarbojas.

K ad p iena taukiem  ir  stip ri c i e t a  dabiskā konsistence, 
kāda mēdz bū t vēl rudens un ziemas sākum a mēnešos, kad 
pārsv arā  vecpiens un govīm izēdina biešu lapas, cukurbiešu  
graizījum us, melasi, kartupe ļu s un pākšaugu m iltus, tādos 
gadījum os pirm os skalojam os ūdeņus v a r ņem t a r nedaudz 
zem āku tem perā tū ru  p a r  kulšanas sākum a tem perātū ru . 
bet pēdējo  skalojam o ūdeni a r  stip ri zemu, ap 2—3° C, tem 
perā tū ru  un ļau j tam  iedarboties apm. 15—20 m inūtes. Tādā 
veidā atsaldētus sviesta graudus v a r ilgāk  un pam atīgāk  a t
spaidīt un a r  to m azināt vai novērst sviesta drupanum u.

Ar piem ēroti apstākļiem  izvēlētu skalojam o ūdeņu tem 
perātū ru  ir iespējam s pa  daļai dot sviesta graudiem  lab 
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vēlīgu konsistences stāvokli, kas atvieglo to sastrādāšanu 
sviestā. Tas sevišķi svarīg i, j a  lieto  sviesta gatavotājus, ku- 
fos vē lāk  vairs nav  iespējam s p ārm ain īt g raudu  konsisten
ces stāvokli. T urpretim , sas trād ā jo t sviestu uz atspaidām iem  
galdiem , a r ī vē lāk  to vēl v a r dzisināt pēc vajadzības.

Skalo jam ā ūdens īpašības. Sviesta graudu  skalošanai 
lie to jam am  ūdenim  jā b ū t p iln īg i dzidram , tīram , bez duļ- 
ķēm  un bez jebkādas sm akas vai piegaržas, J ta s  v arē tu  ne
labvēlīgā veidā ietekm ēt sviesta īpašības. Ūdens nedrīkst 
sa tu rē t n itrā tus, am onjaku , sērūdeņradi, m angānu un 
dzelzi. Sevišķa v ē rīb a  jāp ieg riež  d z e l z s  saturam  ūdenī 
un, j a  tas p ā rāk  augsts, tad  ūdens jā tīra , uzstādot šim no
lūkam  īpašu  ap a rā tu  — atdzelžotāju . Ja ūdens duļķains, 
tas jā filtrē  cau r labu  filtru  (skat. 221. att.).

221. att. F iltrs  ūdens tīrīšanai.

A rī bak terio loģ iskā ziņā ūdenim  jā b ū t nevainojam i la
bam , tīram . Tas n ed rīk s t sa tu rē t slim ību dīgļus, zarnu- 
mēslu (koli) un pūšanas b ak tē rija s . P re tē jā  gad ījum ā ūdens 
pirm s lietošanas j ā p a s t e r i z ē  līdz 85° C un jāatdzesē 
līdz vēlam ai tem perātū rai. Tam nolūkam  dabū jam i speciāli 
p lašu  pasterizā to ri (skat. 222. att.). V ienkāršāk  skalojam o 
ūdeni v a r d e z i n f i c ē t  a r  c h l o r u ,  ko a r ī pielieto  
daudzas pienotavas ārzemēs. Tādā gad īju m ā vispirm s jā - 
zin, cik daudz chlora resp. ch lo rka ļķa  jāņem  uz litra  ūdens. 
P aras ti uz 1.000.000 svara  daļām  ūdens ņem  1 svara  daļu 
cblorkaļķa. Izm ēģinājum os p ierād ījies, k a  pat neliels b rīva  
ch lora daudzum s skalo jam ā ūden ī nekaitē  sviesta īpašībām ,
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jo  to saista paniņu  organiskās vielas. UdenS sterilizāc ija  
parocīgi var izd arīt ar k  a p o r ī t u, p iev ienojo t katriem  
1000 1 ūdens 3—5 g kaporīta . Šādā daudzum ā pievienots ka~ 
porīts apm. 3 m inūtēs nobeidz ūdenī v i s a s  sīkbūtnes.

Pienotavām  3—4 re i
zes gadā jākon tro lē  
ūdens ķīm iskās un 
baktērioloģiskās īpašī
bas, pareizi noņem ot 
ūdens paraugus un  ie
sūtot tos izm eklēšanai 
labora to rijā .

Sevišķi pienotavām , 
kas gatavo sviestu il
gai uzglabāšanai, ir 
nepieciešam s ļoti labs, 
p iln īg i tīrs. no slim ī
bu dīgļiem  un k a itī
gām bak tē rijām  brīvs 
ūdens, jo  bez tāda 
ūdens grūti ražot iztu
rīgu  sviestu.

Pēc skalošanas svies
ta graud i atrodas m u
cā irdenas masas vei

dā. kas satur 18—23% ūdens. Ja  sviestu nesāla, g raudus 
tū liņ  pēc skalošanas v a r sastrādāt gatavā sviestā, ko p a
nāk  ar graudu  saspaidīšanu un liekā  ūdens izspaidīšanu. 
Šo darbu  sauc a rī pa r sviesta m īcīšanu, bet visbiežāk par 
atspaidīšanu.

Ja tu rp re tim  sviestu sāla. tad  graudu  skalošanai parasti 
seko sālīšana vai a r ī sālīšanu izdara  reizē a r atspaidīšanu. 
Beigu darbs tom ēr arv ien  ir  sviesta atspaidišana.

SVIESTA SĀLĪŠANA.

Daudzi sviesta p a tē rē tā ji p ieraduši lietot sā lītu  sviestu 
un tādu a rī pieprasa.

Sāls labāk izceļ sviesta arom ātu un reizē dod sviestam 
saturīgāku, spēcīgāku, va irāk  vai m azāk sāļu garžu, kādu 
cienī lielākā daļa Ziem eļeiropas tautu . I āpēc ziemeļu zemēs 
visvairāk  ražo un patērē  sā lītu  sviestu.
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Ir tom ēr tautas, va irāk  Eiropas dienvidos un citās siltā
kās zemēs, kas p ieprasa ļoti maz sālītu  vai a r ī  pavisam  n e
sālītu  sviestu. T ātad  sviesta salīšana un sālīšanas pakāpe 
ir galvenā k ā r tā  a tk arīg a  no p a tē rē tā ju  prasībām .

Sāls dod sviestam a rī labāku  izturību, to zinām ā m ērā 
konservē. Tam lie la  nozīm e b ija  agrākos laikos, kad  au k 
stum a technika b ija  vēl maz a ttīs tīta  un sviesta transpo rta  
apstāk ļi neapm ierinoši. T ad a rī sviestu, la i tas tran sp o rta  
un uzglabāšanas la ik ā  bū tu  iz turīgāks, s tip rāk  sālīja , tā 
k a  sāls saturs gatavā sviestā svārs tījās : ziemā no 1,5—2.5^ , 
bet vasarā no 2—3%. Tagad pie ātras satiksmes un sviesta 
uzglabāšanas saldētavās sā lij kā  sviesta konservēšanas l ī 
dzeklim  ir m aza nozīme. P a t o trādi, uzg labājo t sviestu 
saldētavās stip ri zemās (ap —20° C) tem perātūras, kad bak
tē rija s  un enzīm i sviestā vairs nevar darboties, sālīts sviests 
dažkārt tom ēr bo jā jas , pieņem  z iv ju  trān a  garžu no lecitīna 
pārveidošanās, ko veicina augstāks sāls un pienskābes saturs 
sviestā.

Nesālīts, no salda k rē ju m a  izgatavots sviests līdzīgos 
apstākļos nebo jā jas, uzrāda labāku  iz tu rību .

Tāpēc tagad  sviestu sāla  m azāk, tā  ka  sāls satu rs gatavā 
sviestā parasti svārstās ziemu no 0,8—1,2%. bet vasaru  no 
1.0—1,5%. Tom ēr atsevišķi sviesta tirg i a r ī tagad  vēl pie
prasa stip rāk  sā lītu  sviestu. Pēc pastāvošiem  noteikum iem  
sāls saturs sviestā n ed rīk s t pārsn ieg t 2,0%.

Sviesta sāls. Sviesta sālīšanai d rīk s t lieto t tik a i speciālu 
sviesta sāli, ko v a r iegūt piensaim niecības piederum u nolik
tavās.

Sviesta sā lij jā b ū t: 1) tīra i, baltai, sausai; 2) viegli un 
piln īg i šķīstošai; 3) v ienlīdzīgi sm alkai, atsevišķu  sāls g rau 
d iņu  lielum s n ed rīk st pārsn ieg t 0,5 mm: 4) bez nevēlam u 
ķ īm isku  vielu p iejaukum iem . N ā trijā  chlorida (NaCl) sa
tu ram  jā b ū t ap 99,9%. Piem ēram , laba  sviesta sāls satur 
līdz  99.95% NaCl. tu rp re tim  slik tākas sviesta sāls šķirnes 
sa tu r tikai ap 99,0% NaCl.

Jo sm alkāka sāls. jo labāk un vienlīdzīgāk tā izdalās pa 
sviestu, ā trā k  un p iln īgāk  izšķīst un gatavā sviestā nepaliek  
neizšķīdušu g raudu  veidā, kas, vē lāk  ja u  sas trād ātā  sviestā 
šķīzdam i, var dot tam  ra ibu  izskatu. Tam  sevišķi liela 
nozīme, sālot sviestu a r sausu sāli, bet, ja  sviestu sāla a r sā
lījum u , tad sāls g raud iņu  lielum am  nav nozīmes.

Sviesta sā lij jā b ū t lab i un  cieši iesaiņotai (piem.. dubult- 
maisos vai mucās), lai ta jā  n evarē tu  iek ļū t putekļi un ne
tīrum i. Sāls jāg lab ā  tīrā  un sausā vietā, slēgtā traukā, jo
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citād i tā  p ievelk  svešas sm akas un m itrum u, k ļūst ne tīra , 
slap ja , sacietē gabalos un k ļū st ned erīg a  sviesta sālīšanai. 
Slikts sāls var p iešķ irt sviestam dažādas izskata un garžas 
kļūdas, k ā  a r ī  m azināt sviesta iz tu rību .

Sviesta sāls rū p īg i jā sa rg a  a r ī  no sīkbūtnēm , sevišķi no 
pelē jum u sporām . I r  a iz rād ījum i, k a  1 g sviesta sāls a t
rasts līdz 100.000 b a k tē r iju  un  ap 20.000 pelē jum u. Tāpēc, 
j a  sviestu sāla  a r  sausu sāli, ieteicam s to pirm s lietošanas 
pā rk a rsē t (pie 120—140° C apm. 30—40 min.), sasm alcināt 
un  izsijā t cau r t ī ru  sietu, kupa caurum iņu  diam etrs n ep ā r
sniedz 0,5 mm.

Sālot sviestu a r  sālījum u, sāls jā iz šķ īd in a  verdošā ūdenī, 
la i nonāvētu  sīkbūtnes.

Sviesta sālīšanas veidi. Sviestu v a r  sā līt a r  sausu sāli 
vai sāls šķīdum u resp. sālījum u. A grāk  s ā līja  tik a i ar 
sausu sāli, be t tagad  arv ien  v a irāk  p ielieto  sāls šķīdum u, 
jo  tam  ir zināmas priekšrocības: 1) sāls v ienm ērīgāk  izda
lās sviestā, tādēļ nav  jāb a id ās  no sviesta „raibum a“, kas 
bieži novērojam s, sālot a r  sausu sāli; 2) sviestā nekad  ne
paliek neizšķīduši sāls k ris ta lli; 3) a r  sā lījum u  sviestā n e
v a r iek ļū t sīkbūtnes, ja  sā lījum u  novāra  un  filtrē ; 4) sāls 
procents dažādu kūlum u gatavā sviestā neuzrāda tik  lielas 
svārstības, k ā  sālot a r  sausu sāli.

Sviesta sālīšanai ar sālījum u jāpagatavo  koncentrēts sāls 
šķīdums, ņem ot uz 1 kg  sausas sāls 2,8 1 ūdens. Tāda sā
līju m a va jag  0,25 1 uz 1 kg  sakulta sviesta. C ik  kuļm ucā 
kg  sviesta, to aplēš pēc n o k re jo tā  p iena vai saku ltā  k rē ju m a  
daudzum a (skat. „sviesta iznākum s“).

Ūdeni sālījum am  uzv āra  un sāli šķīdina, kam ēr tas vēl 
siip ri karsts. Lai sāls ā trā k  izšķīstu, ūdens jām aisa. Putas 
un netīrum i no virsas jānosm eļ un sālījum s jā izkāš caur 
vates filtru . P irm s lietošanas sālījum s jāatdzesē līdz tem 
peratū ra i. kas 1—2° C augstāka p a r sālām ā sviesta tem pe
ratūru .

Sviesta graudiem , ko sāla a r sālījum u, jā b ū t norm āla 
(3—5 mm) lielum a. P ēdējam  skalojam am  ūdenim  ļau j labi 
notecēt, a tstā jo t k rānus vaļā 4—5 m inūtes. Sālīšanu izdara 
3 reizes, ņem ot k a trre iz  ļ/s sāls šķīdum a.

Ja graudi atrodas sviesta ga tavo tā ja  mucā, sālīšanu iz
d ara  šādā veidā: aiztaisa k rānus un mucā pa lūku  ie lej Vs 
sagatavotā sālījum a, aiztaisa  lūkas un ļa u j m ucai 2 reizes 
apgriezties, tad  mucu aptur, izlaiž brīvo  sālījum u, aiz- 
laisa krānus un m ucā ie lej a tka l %  sālījum a, aiztaisa lūkas 
un ļau j mucai a r ieslēgtiem  veltņ iem  lēni apgriezties 2 re i
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zes, pēc tam  m ucu ap tur, izlaiž brīvo sā lījum u  un to pašu 
a tk ā rto  vēl trešo  reizi.

T ad  v a r sāk t sviesta galīgo atspaid īšanu  pie atvērtiem  
krān iem  un  drusku  a tvērtas  lūkas. A tspaidīšanas la ik ā  vēl 
jā n o sak a  ūdens un sāls procenti sviestā, lai v a rē tu  tos no
k ā rto t vēlam ā pakāpē (skat. sviesta atspaidīšana).

Ja sviesta g raud i atrodas V ik to rijas  tipa  kuļm ueā, sā lī
šanu izdara  tā : pēc skalojam o ūdeņu nolaišanas m ucā ielej 
sālījum u, ņem ot uz 1 kg  sviesta 0,25 1 sālījum a, pēc 5 min. 
aiztaisa mucas v āk u  un m ucu apgriež a r vāku  uz le ju : šādā 
stāvoklī to tu r  piecas m inūtes. T ad  izlaiž pirm o sālījum u, 
m ucā ie le j tik p a t daudz ja u n a  sā lījum a un rīk o jas  tāpat, 
tik a i g raudus tu r  sā līju m ā 10—15 m inūtes. Pēc o tra  sā lī
ju m a nolaišanas graudus a r t ī ru  astru  sie tiņu  izņem no m u
cas, pārnes uz atspaidām ā galda un  sastrādā gatavā sviestā.

Sviesta sālīšana a r  sausu sāli
P arasti sāla  a r  sausu sāli sviestu slānī vai graudos. 

S v i e s t u  s l ā n ī  s ā l a  šādi: pēc skalojam o ūdeņu  izlai
šanas lū k u  noslēdz, a ts tā jo t va ļā  k rānu , izslēdz veltņus un 
m ucai ļa u j 2—3 reizes apgriezties. Pēc tam  lū k u  nedaudz 
pavef vaļā un ļa u j m ucai 1—2 reizes apgriezties, un  ap tu r 
m ucu a r lūku  uz le ju , lai no tek  no sviesta izspiestais ūdens. 
T ad  pagriež m ucu a r k rā tiu  uz le ju , b e t visu sviestu p a
ceļ uz veltņiem . Noņem v idē jo  sviesta p arau g u  ūdens sa
tu ra  note ikšanai un ap rēķ in a  va jadzīgo  sāls daudzum u. Ņ e
m ot vērā, k a  šinī m om entā sviests sa tu r m azāk ūdens nekā 
vēlam s gatavā sviestā, vajadzīga is  sāls daudzum s jā a p rē 
ķ in a  pēc teorētiskā sviesta iznākum a un  vēlam ā sāls satura 
gatavā sviestā, rēķ inoties a r  sāls zudum u uz m ucas sienām. 
V ajadzīgo sāls daudzum u ap rēķ in a  pēc šādas form ulas:

0_, , , sviesta daudzum s X  vēlam ais sāls % wSals daudzum s =  ---------- X100
X  1,03, k u r 1,03 nozīm ē sāls zudum a koeficientu.

P iem ērs: teorē tiskais sviesta iznākum s 450 kg, vēlam ais
450. 1,2.sals % gatava sviestā 1,2%. Sals daudzum s =  - ^  "X

X  1,03 =  5,56 kg. Sāli pareizi nosver un caur sietiņu apkaisa 
v ienm ērīg i visu sviesta slāni, a r  lāpstiņām  to nogrūž le jā  un 
apkaisa slāņa o tru  — apakšējo  pusi.

S ā l o t  s v i e s t a  g r a u d u s ,  vispirm s aplēš, cik sau
sas sāls jāņem  sakulto  sviesta g raudu  sālīšanai, lai gatavā
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sviestā būtu vēlam ais sāls procents. Te jāņem  vērā. ka  sāls 
nešķ īst sviesta taukos, bet šķ īst tik a i ūdenī, kas atrodas 
sviestā. Tāpēc, aplēšot sālīšanai vajadzīgo  daudzum u, j ā 
ņem  v ērā  ūdens sa tu rs sviesta graudos un gatavā sviestā. 
A piešanu v a r iz d a rīt pēc vairākām  form ulām . Pēc vienas 
form ulas va jadzīgo  sāls daudzum u (A) sviesta sālīšanai 
aplēš šādi:

. k  . t . u . s
l OOTTlOO ^ u )  . u '

Form ulā b u rti nozīm ē: k  — izku ltā  k rē ju m a  daudzum s; 
t — k rē ju m a  tau k u  procents; u — ūdens procents sviesta 
graudos pirm s sālīšanas: iij — vēlam ais ūdens % gatavā 
sviestā; s — vēlam ais sāls procents gatavā sviestā. P irm s 
aplēšanas te pareizi jān o sak a  ūdens procents sālāmos sviesta 
graudos.

Pēc citas form ulas vajadzīgo  sāls daudzum u (A) aplēš 
šādi:

A =  sAc
K ur: s — vēlam ais sāls procents gatavā sviestā; b — sā

lām ā sviesta daudzum s; c — sviesta g raudu  sāls saistīšanas 
spējas (cik no p ielik tās sāls sviesta graud i spēj saistīt).

Sviesta graudu sāls saistīšanas spējas a tk arīg as: a) 110 
ūdens sa tu ra  graudos: jo  m itrāk i graudi, jo  m azāk sāls 
tie  spēj saistīt; b) no graudu  konsistences: cietāki un sau
sāki g raud i spēj sa is tīt v a irā k  sāls.

A tk a rīb ā  no ūdens sa tu ra  sviesta g raud i spēj saistīt ap
m ēram  šādus sāls daudzum us procentos no dotā sāls svara:

Vdens % sviesta g r a u d o s ....................  25—23 22—20 19—17 16—15
Sāls sa istīšanas spē jas p rocentos . . 28—34 35—40 45—50 55—60

Cik sviesta graudi spēj saistīt sāls, to var a r ī izzināt pēc 
iepriekšējo  dienu kūlum iem .

Pēc vienas vai o tras form ulas aplēstais sāls daudzum s 
pareizi jānosver.

Ja sviesta g raud i atrodas sviesta g a tavo tā ja  mucā, sā lī
šanu a r sausu sāli izd ara  tā : pēc p ēd ē jā  skalo jam ā ūdens 
izlaišanas no mucas lie lākā  daļa sviesta g raudu  atrodas uz 
veltņiem , bet daļa aiz tiem. V ispirms vienm ērīg i apkaisa 
a r sāli tos graudus, kas atrodas aiz veltņiem , tad  apkaisa 
a rī tos, kas atrodas uz veltņiem . A pkaisītos g raudus ar 
lāpstiņām  pakāpen isk i nogrūž aiz veltņiem , apkaisa a tk a l 
nākam o k ā rtu  un tā  tu rp ina , kam ēr graudiem  uzkaisīts viss
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nosvērtais sals daudzum s, cenšoties ar to pēc iespējas vien
m ērīgāk  apkaisīt visus graudus.

Pēc sāls izkaisīšanas m ucai aiztaisa lūkas un, neieslēdzot 
veltņus, jau j lēnā gaitā 2 reizes apgriezties, pēc kam  atstāj 
m ierā 12—15 m inūtes. Tad ieslēdz veltņus un  ļau j mucai 
a tk a l lēn i apgriezties 2 reizes, pēc kam  Jauj m ierīgi stāvēt 
15—20 m inūtes. Tad no mucas dažādām  vietām  ņem sviesta 
piciņas un nogaržo. lai izzinātu, vai sāls graudi ir pilnīgi 
izšķīduši.

K ad sāls p iln īg i izšķ ī
dusi, va r sākt galīgo 
sviesta sasirādāšanu.

Ja graudi atrodas V ik
to rijas  tipa  kuļm ucā, to 
sālīšana a r sausu sāli j ā 
izdara ārpus mucas īpašā 
seklā koka tra u k ā  — 
sviesta ab riņā  (skat. 225. 
att.). Pēc skalojam ā 
ūdens nolaišanas graudus 
ar tī ru  astru  sietiņu iz
ņem  no mucas un ātri 
pārnes abriņā. k u r tos iz
laiž 4—5 cm biezā k ā rta  
un v ienm ērīg i apkaisa ar sāli. uz pirm ās kārtas  uzber otru 
graudu  k ārtu  un atkal to apkaisa ar sāli. un  tā turp ina, k a
m ēr ab riņā  sanāk vairākas ar sāli apkaisītas sviesta graudu 
kārtas. Tad sviesta graudus ar lāpstiņām  divas reizes (pre
tē jos virzienos) rūp īg i izjauc, p ā rk lā j a r  m itru  pergam enta 
p ap īru  un nogaida apm. 30 m inūtes, kam ēr sāls izšķīst. Ja 
telpas tem pera tū ra  pārsniedz 12ttC, v irs pergam enta uzliek 
nelielus, t ī r i  noskalotus ledus gabaliņus, lai graudi nepaliek  
p ā rā k  m īksti.

V ajadzīgo sāls daudzum u (A) ap rēķ ina  pēc teorē tiskā 
sviesta svara  (s) un  vēlam ā sāls sa tu ra  sviestā (v) pēc šādas

S V • vform ulas: A = - ^ - , k u r  40 ir  pastāvīgs sāls saistīšanas koe

ficients: s ==35 kg. v =  l,2p6| tad  A =  =  1.05 kg.
4 (J

Pēc sāls izšķīšanas graudus no abriņas pārnes uz a tsp a i
dām ā galda un  sastrādā gatavā sviestā.

Sālot sviestu ar sausu sāli, v islielākā v ē rīb a  jāp ieg riež  
tam, la i pirm s galīgas sviesta atspaidīšanas sāls b ū tu  pilnīgi
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izšķīdusi, jo  p re tē jā  gad ījum ā sviests parasti k ļūst raibs, 
marm orēts.

A grāk, kad  sviestu m ēdza sā līt ja u  zinām ā m ērā  a tspai
dītu , raibs sviesta izskats b ija  p a ras ta  parād ība. Bez tam  
jāņem  vērā, k a  sāls g raudiņ i savelk  ap sevi sviestā sīkās 
ūdens p ilītes un  k a tra  sāls g rauda  atrašanās v ietā izveido-

{‘as lielas ūdens resp. sā lījum a piles. Sviesta atspaidīšanas 
a ikā  daļa  no tām  izdalās, bet daļa  pa liek  sviestā un  izda

lās vēlāk, saslap ina iesaiņojum u un tran sp o rta  vai uzg la
bāšanas la ikā  izsauc svara  zudum us.

Tāpēc sviesta atspaid īšana jā iz d a ra  tā, la i visas lielās 
sā lījum a piles sasm alcinātu sīkās p ilītēs un tās v ienlīdzīgi 
izdalītu  p a  visu sviestu.

SVIESTA ATSPAIDĪŠANA.

Sviesta atspaid īšanai ir  šādi uzdevum i: 1) savienot a t
sevišķos sviesta graudus cieši kopā un saspiest tos v ienvei
dīgā sviesta masā a r norm ālu izskatu, konsistenci un sa
stāvu; 2) ie strādāt sviestā vēlam o ūdens daudzum u un  šo 
ūdeni izdalīt v i e n m ē r ī g i  pa  visu sviestu tik  sīkās 
(1—3 fi) pilītēs, lai sviests pēc izskata  bū tu  p iln īg i sauss;
3) sā lītā  sviestā v ienm ērīg i iestrādāt vēlam o sāls daudzum u.

Sviesta atspaid īšana v islabāk  izdarām a vasarā  10—12° C, 
ziem ā a rī 13—14° C tem perātūrā.

V ik to rijas tipa  mucās sakulto  sviesta g raudu  a tspa id ī
šanai vajadzīg i īpaši r īk i — atspaidām ie galdi vai v ienkārši 
sviesta spa id ītā ji, bet sviesta g a tavo tā ju  mucās šo uzdevum u 
veic iebūvētie rievain ie  veltņi.

Sviesta gatavotājos atspaidīšanu izdara tā, ka  noslēdz 
lūku  un krānus un m ucai ļau j griezties lēnā  gaitā a r ieslēg
tiem veltņiem . Rievainie veltņi, vienam  p re t o tru  griežoties, 
uzķey sviesta graudus un saspiež tos kopā sakarīgā  sviesta 
slānī, kas nedaudz saritinās un nonāk  starp  o tru  veltņu  pāri, 
kas to atkal saspiež un atspaida. T ā tas turpinās, kam ēr 
sviests ja u  galīg i sastrādāts (skat. 224. att.).

Lai sviests iznāk tu  vienveidīgs, tam  visam  jā ie t starp  
veltņiem . Tādēļ m ucā nevar būt va irāk  sviesta k ā  tik , cik 
viens veltņu  pāris spēj uzķert un saspaidīt. Ja sviesta būs 
vairāk , daļa k ritīs  p ā ri veltņiem , paliks nesastrādāta, sviests 
iznāks nevienāds. Tāpēc ned rīk st m ucu a r k rē ju m u  p ā r
p ild īt.

Veltņi, sviestu atspaidot, parasti a tb īd a  to uz mucas 
abiem galiem, tādēļ v idū  sviesta slānis mēdz bū t p lānāks
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nekā mucas galos, kas a r ī  izsauc nevienm ērīgu sviesta at- 
spaidīšanu. tā p a t nevienādu ūdens un sāls sa tu ru  sviestā. 
L ielākā m ērā tas novērojam s ga- 
fās un tievās mucās. Šīs nevē- 
lam ās parād ības novēršanai at-

zes nepieciešam s pārv ie to t daļu 
sviesta no abiem  mucas galiem

spaidīšanu, ir jā p a n ā k  ne vien

gās sviestā b ū tu  labi iestrādāts 
vēlam ais ūdens procents. Tas

p a r  ' ^ i ) p i l ī š u ^ t ā , " k a  
gatava sviesta v irsa izskatās p il
n īg i sausa un a r ī griezum ā no . ' ’ 
sviesta neizdalītos ūdens „rasa“

sviests iz tu rīgāks un m azāk cieš 

tā  sadalījum s dažāda lielum a
pilītes ir ļoti nevienm ērīgs, se- 224. att. Sviesta sastrādāšanas 
višķi. kad sviestu sala ar sausu gaita gatavotājā.
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sāli. Tad blakus sīkām  p ilītēm  (1—5 /*) ir ļoti daudz lielu  
(lielāku p a r 100 /*) ūdens pilienu.

A tspaidīšanas sākum ā, k ad  veltņ i saspiež sviesta g rau 
dus sak arīg ā  sviesta slānī, lielās ūdens piles, kas atrodas 
s ta rp  graudiem , p a  daļai izdalās no sviesta, pa  daļai sasm al
cinās sīkākās p ilītēs. S akarā a r to ūdens satu rs sviestā p a 
kāpenisk i samazinās, un šī sam azināšanās turp inās, kam ēr 
m uca apgriežas 10—12 reizes, t. i., j a  m ucā divi p ā ļi veltņu, 
kam ēr sviests iz iet starp  veltņiem  20—24 reizes. Tad ūdens 
sa tu rs sviestā p a rasti viszem ākais, tas v a r noslīdēt p a t līdz 
13% a tk a r īb ā  no sviesta graudu  formas, lielum a un  kon 
sistences. Šinī p irm a jā  atspaid īšanas periodā m uca pāris 
reizes jā a p tu r  un izspiestais b rīva is  ūdens resp. sālījum s 
no mucas jā izlaiž.

T urp ino t atspaidīšanu, lielākās ūdens piles vēl pa  daļai 
izspiežas no sviesta, p a  daļai a r ī  sasm alcinās un v ienm ērī
gāk sadalās sviestā, bet sviests saista v a irāk  ūdens, un  sa
k a rā  a r  to ūdens procents sviestā pakāpen isk i pieaug. T a
gad nu  jāuzm ana tas moments, k a d  ūdens sa tu rs  sviestā sa
sniedz vēlam o pakāpi. Tādēļ pēc 8—12 m ucas apgriezie
niem  a r  nerūsējoša  tē ra u d a  u rb i jānoņem  sviesta paraugs 
dažādās m ucas vietās un  ta n ī jān o sak a  ūdens procents. Ja 
tas ir  ap 15%, no mucas izlaiž visu b rīvo  ūdeni resp. sā lī
jum u  un ļa u j tam  vēl dažas (apm. 5—6) m inūtes notecē r. 
Tad, a tstā jo t lūku  drusku  vaļā  un ieslēdzot veltņiem  m a
zāko je b  gliem ežgaitas ātrum u, ļa u j m ucai lēnā gaitā  vēl
6—8 reizes apgriezties. Šinī a tspaidīšanas beigu periodā 
sviestā ie strādājas  vēl ap 0,5% ūdens, be t galvenā k ā r tā  
tad  n o rit ūdens p ilienu  sasm alcināšana un to v ienm ērīga 
iestrādāšana visā sviesta masā. Ja  sviests izskatās p ie tie 
kam i sauss, jānosaka  vēlreiz ūdens % sviestā, un, ja  tas ir 
vēlam ā pakāpē, sviestu v a r uzskatīt pa r p ietiekam i sastrā
dātu.

Kā redzams, atspaid īšanas la ikā  norm ālos apstākļos no
r i t  tr īs  dažādas parād ības: 1) ūdens izspiešana; 2) ūdens 
iestrādāšana sviestā un 3) ūdens p ilīšu  sasm alcināšana.

Ja, pirm o reizi nosakot ūdens % sviestā, tas izrādās ze
māks (piem., tika i 14%), tad  atspaid īšana vēl jā tu rp in a  (ar 
slēgtu lūku), kam ēr sviestā iestrādājas v a irāk  ūdens (piem., 
15,3—15,5%), kas atkal jāp ā rb au d a  a r  analizi. K ad tas sa
sniegts, tā lāk  rīk o jas  tāpat, k ā  norādīts p irm a jā  gadījum ā.

Ja atspaidīšanas galvenā jeb  vidus periodā m ucā ir  b rīvs 
ūdens, tad  sviestā v a r  iestrādāt līdz 30% ūdens un  tam  to 
m ēr v a r būt sauss izskats.
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Ja tu rp re tim  p irm ā analizē uzrāda  ūdens sa tu ru  augstāku  
par pielaižam o ūdens p rocen tu  sviestā (piem., 16,4%), tad  
notecina ūdeni p iln īgāk , ieslēdz m ucai un veltņ iem  m azāko 
ātrum u, ļau j m ucai griezties a r  v a ļē ju  lūku  un  krāniem , 
pēc k a tra  apgrieziena m ucu a p tu r a r lūku  uz le ju  un ļau j 
ūdenim p iln īg āk  notecēt. Ja  a r  šādu paņēm ienu neizdo
das pazem ināt ūdens procentu, sviests jā izņem  no mucas, 
jā iev ie to  t ī r ā  trau k ā , jā p ā rk lā j  a r  verdošā ūdenī nop lau
cētu pergam enta p ap īru  un jānov ieto  sviesta glabātuvē, la i 
tas atdziest līdz 8—10° C, un tad  tu rp in a  galīgo sastrādā- 
šanu pēc ja u  dotiem  aizrād ījum iem , t. i., a tspaida  lēnā gaitā, 
ap tu ro t m ucu pēc k a tra  apgrieziena un ļa u jo t izspiestam  
ūdenim  p iln īg āk  notecēt.

Ja analizē uzrāda zemu ūdens un sāls sa tu ru  sviestā, 
m ucā jā ie le j 3—4% -īgs sāls šķīdum s. T ā daudzum u (A) 
aplēš pēc šādas form ulas:

A __M c —  a)
100 '

Form ulā b u rti nozīm ē: b — sviesta daudzum s m ucā; 
c — vēlam ais ūdens % sviestā; a — a r analizi noteik tais 
ūdens % sviestā.

Pēc sā lījum a ieliešanas m ucu noslēdz un ļa u j ta i 5—-6 
reizes apgriezties, pēc kam  nosaka ūdens sa tu ru  sviestā. Ja 
tas p a r  zemu, ļau j mucai vēl dažas reizes apgriezties un 
tad  atkal nosaka ūdens sa tu ru  sviestā. Ja  tas vēlam ā pa
kāpē, izlaiž no mucas b rīvo  sā lījum u un ļa u j m ucai lēnā 
gaitā 4—6 reizes apgriezties, la i sasm alcinātu ūdens p ilītes 
un tās v ienm ērīg i iestrādātu  sviestā.

K atram  sviestniekam  ieteicam s a tk a rīb ā  no m ucas tipa, 
lielum a, sviestošanas un citiem  apstākļiem  sastād īt īpašu 
Tabulu, kas rāda, k ādā  veidā vietē jos apstākļos m ainās ūdens 
% sviestā pēc ka triem  diviem  mucas apgriezieniem .

Sviesta p araug i jāņem  ar u rb i no sviesta slāņa dažādām  
vietām . No k a tra  u rb ja  nogriež strēm elīti visa sviesta sta
b iņa  garum ā un  ievieto pudelītē  a r p ieslīpētu  stik la  aiz
bāzni. Tabulu, piem ēram , v a r  sastād īt pēc šāda parauga :
rīlens % s v i e s t ā ...............................19,6 16,8 15,2 14,5 13,4 12,8
Mucas (ar 2 pāfiem  veltņu) ap

griezienu s k a i t s ......................... 0 2 4 6 8 10
Tjdens % s v i e s t ā .............................. 13.1 13,5 14,0 14,4 14,9 15,0 15.2
Mucas apgriezienu skaits . . . .  12 14 16 18 20 22 24

Sevišķi svarīg i izzināt, pēc cik  mucas apgriezien iem  
ūdens % sviestā parasti sasniedz savu zem āko pakāpi un



kādā tem pā pēc tam  norit ūdens % celšanās. Protams, l ī 
dzīgā kārtā ūdens procenta m aiņas sviestā noritēs tad, kad  
sviesta izgatavošanas technika (tauku saturs krējum ā, k rē
jum a sagatavošana un kulšana, mucas pild ījum s, sviesta  
graudu veids, lielum s un konsistence, skalojam o ūdeņu tem 
peratūra un citi apstākļi) diendienā ir apmēram vienāda.

225. att. Ūdens pilītes labi sastradata sviesta.

Pēc vēlam ā ūdens procenta iestrādāšanas sviestā atspai
dīšanas beigu periodā jā p an āk  pēc iespē jas p iln īg āk a  ūdens 
p ilīšu  sasm alcināšana un to vienm ērīga iestrādāšana visā 
sviesta masā. Jo sīkāk  ūdens p ilītes sasm alcinātas, jo  iz tu
r ī g a s  būs sviests (skat. 225. att.).

Ūdens izdalīšanos sviestā var p ārb au d īt a r  speciāliem 
indikātora jeb  „ūdens pap īriņ iem “. Šie p ap īriņ i pagatavoti 
no bezpeļņu filtrpap īra , piesūcināta a r ind ikātora brom fe- 
nolzilā 0,25% šķīdum u sp irtā  un pēc tam  izžāvēta. P a p īr i
ņiem  dzeltena krāsa, bet no ūdens tie pieņem  zilu krāsu , 
pie kam  k a tra  ūdens p ilīte  izveido uz p ap īra  atsevišķu zilu 
plankum iņu. Uzspiežot tādu ind ikāto ra pap īriņu  uz gatava, 
lab i a tspaid īta  sviesta, kas satu r tikai m ikroskopiski sīkas 
ūdens pilītes, pap īriņš nekļūst m itrs un k rāsu  nem aina. Ja
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turpretim sviestā ir lie lāk i un lie li ūdens pilieni, tie dod 
lielākus vai mazākus zilus plankum us. P ie pārbaudes pa
rasti rīkojas šādi: ar lāpstiņu izņem  no mucas sviesta ga
balu, kam ar nerūsējoša tērauda nazi nogriež līdzenu  
virsu un uz svaigā griezum a uzspiež indikātora papīriņu, 
to nepārbīdot. Pēc V2 minūtes papīriņu noņem  un pēc zilo  
plankumu lielum a spriež, vai ūdens izdalīšanās sviestā ir 
pietiekam i sīka un vienm ērīga va i arī sviesta atspaidīšanu  
vajag vēl turpināt. Sviesta paraugu var izņem t arī ar 
urbi, nogriezt tam brīvo da]u ar nazi vai tievu, dakšiņā  
iestiprinātu stiep līti un tad uz gludās virsas uzspiest indi
katora papīriņu.

Papīriņi jāglabā tumšā v ietā  un jāsarga no mitruma, kas 
tos bojāj

Labi atspaidītā sviestā 90—99% ūdens p ilīšu  ir brīvas  
no sīkbūtnēm , tātad sterilas. B aktēriju  darbība tādā sviestā  
ievērojam i paralizēta, un to skaits ātri samazinās. Ar stipru 
ūdens p ilīšu  sasm alcināšanu panāk arī to, ka pārtraucas 
sakars starp atsevišķām  pilītēm , tāš vairāk izolētas viena  
no otras un tāpēc sviestā  nevar izp latīties pelējum i.

Ja grib iegūt sviestu  ar labām īpašībām  (garžu, konsis
tenci), nav ieteicam s to beigu  periodā pārāk stipri atspai
dīt, jo  tad sviestā iestrādā vairāk gaisa. Parasti tādā ga
dījum ā p ietiek  kopsum m ā ar 25—35 mucas apgriezieniem , 
t. i., sviesta 50—70 gājieniem  starp veltņiem . Turpretim , 
ja  grib iegūt labi izturīgu sviestu, atspaidīšanu (lēnā gaitā) 
var turpināt ilgāk — apmēram līd z  80—90 sviesta gājieniem  
siarp veltņiem . D ān ijas sviestn iek i sviestu parasti „pār
strādā“, atspaidot to lēnā glieinežgaitā IV2—2 stundas ilg i, 
bet toties dāņu sviests ir arī ļoti izturīgs.

Protams, būs labāk, ja  var savienot sviesta labās īpašī
bas ar tā izturību. Te sviestniekiem  labs palīgs ir gliem ež- 
gaitas vai t. s. ultragaitas ierīce, kas dod iespēju  atspaidī
šanu izdarīt ļoti lēnā gaitā, nebojājot sviesta konsistenci. 
Ciets, drupans sviests jāiestrādā sevišķi pam atīgi, kam ēr tas 
pieņem  v ijīg u  konsistenci.

A tsevišķām  saim niecībām  un nelielām  pienotavām , kas 
krē jumu kuļ V iktorijas tipa un H olšteinas mucās, sviesta at- 
spaidīšanai vajadzīg i īpaši atspaidām ie galdi. To veids un 
lielum s var būt dažāds atkarībā no apstrādājam ā sviesta  
daudzuma.

A paļi atspaidām ie galdi. Galda plate griežama. To ga
tavo no cieta, parasti baltās skābaraes koka ar nelielu  s lī
pumu uz ārmalu, pie kuras piestiprināta tāda pat koka
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226. att. Sviesta atspaidamais 
galds ar statni.

stīpa, kas nedaudz augstāka p a r  galda virsu. Koka stīpu  
vēl ap tver dzelzs s tīp a  (skat. 226. att.) a r  zobratiem , kas

T  griež galda plati.
Ārmalas tuvum ā  

1 1  • — • 1 ! galda virsa izdobta

ren īte  a r  nelieliem

lījurns var notecēt 
renē zem galda. Virs 
galda v ienā pusē 
p ie rīko ts  konisks, 
rievains, no cieta

bardes) pagatavots 
veltnis — spaid ītā js  
tā, ka  starp  galda 
v irsu  un veltn i pa
liek  nelie la  (1,5—

2 cm) starpa. D arbā 
galds un veltnis g rie 
žas v ienādā ātrum ā 
un vienādā virzienā. 
M azākus atspaidā
mos galdus griež ar 

roku, bet lie lākus ar 
siksnu no transm isi
jas. Mazus atspaidā
mos galdiņus var 
dabūt bez statnes, 
p ieskrūvējam us k a t
ra  stingra galda v ir
sai (skat. 227. att.).

Sviesta graudus, 
kas pēc sālīšanas a t
rodas kuļm ucā vai 
sviesta abriņā, ar 
sietu pārnes un  iz
laiž uz atspaidām ā 

galda vienāda b ie
zum a kārtā . G riežot galdu, līdz a r to griežas a r ī sviests 
un veltnis, kas saspiež graudus sakarīgā, apm. 2 cm biezā 
sviesta slānī. Šo slāni a r  lāpstiņām  sagriež gabalos, k a tru  
gabalu ā tri saritina tū tā  un galeniski padod zem. veltņa, kas

227. att. Sviesta atspaidamais galds, pie 
stiprināts parastam galdam.



to atkal saspiež slānī, m īca un atspaida. Šādā k ā r tā  atspai- 
d īšanu  tu rp ina, kam ēr sviests gatavs.

Lai sviests ne lip tu  kokam  k lā t, pirm s sviesta atspaidīša- 
nas galda  virsu , veltn i un lāpstiņas apskalo a r s tip ri kars tu  
ūdeni un  ta d  a r tīru , aukstu  ūdeni. Pēc d arb a  galds un  
veltn is nekavējo ties jām azgā  a r  k a rs tu  3 % -īgu sodas ūdeni 
un  jāb e rž  a r cietu  suku, tad  pam atīg i jānoskalo  a r tīru , 
k a rs tu  ūdeni. Ja koks k ļuvis nelīdzens, to nokasa a r  stik la  
gabaliņu un nogludina ar stik la pap īru . Reizi nedēļā galds 
jānoziež  ar pabiezu ka ļķ a  
p u tru  un pēc pāris  stundām  
atkal t ī r i  jānom azgā. A tspai
dām ais galds jānov ieto  te lpā  
a r tīru , svaigu gaisu un p a
v ā ju  gaismu.

N elielus sviesta daudzum us 
var a tspaid īt uz v ienkārša  ko
k a  galda ar roku  cilājam u 
sp a id ītā ju  (skat. 228. att.), ko 
uz vietas k a trs  am atnieks var 
pagatavot no sausa bērza  vai 
vīksnas koka.

S astrādājo t sviestu uz a t
spaidām iem  galdiem, g rū ti ie
s trādāt sviestā vēlam o ūdens 
procentu , tādēļ ka  no sviesta 
izspiestais ūdens resp. sā lī
ju m s  tū liņ  notek. Tādā sviestā 
bieži novērojam s zems ūdens 
satu rs (11—13%), kas jū tam i 
m azina sviesta iznākum u.

Zinām ā m ērā  to var novērst, j a  pēc apm ēram  12—15 
galda apgriezieniem , k ad  tā  v irsa ja u  k ļūst sausa^ uz 
veltņa  le j pakāpen isk i ūdeni vai sā lījum u un to tā lākā at- 
spaid īšanas gaitā iestrādā sviestā. M azāk ūdens no sviesta 
izspiež, ja  to atspaida ā trā k ā  gaitā  un lielākiem  gabaliem .

Sviesta aprasināšanai a r ūdeni atspaidīšanas la ikā  v irs 
galda var uzstād īt ūdens trau k u  a r  k rān u  un sietiņu, t. S. 
ap ras in ā tā ju .

S trādājo t a r  atspaidām iem  galdiem, ieteicam a sviesta 
graudu sālīšana a r  sāls šķīdum u, la i novērstu  sviesta ra i
bum u. Bez tam  te  g rū tāk  sasniedzam a lielo ūdens p ilienu  
sasm alcināšana, kādēļ nere ti pa t sviests ar zemu ūdens sa
tu ru  izliekas „ūdeņains“, jo  sa tu r lielas ūdens lāses (lielā-

228. att. Sviesta atspaidamais 
dēlis.
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kas p a r 100 /*), kas no sviesta v ieg li izdalās. Tāpēc uz a t
spaidām iem  galdiem  sastrādāts sviests nav  piem ērots ilgā
k a i uzglabāšanai.

N epietiekam i atspaid īts sviests (skat. 229. att.), kas b la 
kus m ikroskopiski s īka jām  ūdens p ilītēm  sa tu r a rī lielus 
ūdens pilienus, ko parasti sauc p a r „lieko ūden i“, uzrāda

229. att. Lieli udejis p ilieni nepietiekam i atspai
dītā sviestā.

vairākus trūkum us. Tāds sviests 1) nav  izturīgs, ā trā k  sa
dalās un pieņem  „vecu“, sīvi sūru  garžu; 2) ā trāk  sāk pe
lēt, s tip rāk  appel; 3) transportā  no satricinājum iem  viegli 
izdala ,,lieko‘ ūdeni, kas saslapina ta ru  —■ pergam entu  un 
un muciņas, kādēļ m uciņas k ļūst slapjas, neg lītas; 4) nepie
tiekam i iestrādāts ūdens viegli izgaist un  rad a  nevēlam us 
sviesta svara  zudum us; 5) ūdenim  izdaloties un izgaistot, sa
m azinās sviesta tilpum s, starp  sviesta v irsu  un iesaiņojum u 
rodas b rīv a  telpa, ko p iep ilda  gaiss, kas a r savu skābekli 
oksidē taukus resp. oleīnskābi un pārm aina krāsvielas, tā 
dēļ iežuvušā sviesta v irsk ā rta  k ļūst tum šāka. Šos trūkum us 
parasti novērš s tip ra  sviesta a tspaid īšana un gatava sviesta 
cieša iesaiņošana.
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Saskaņā a r pastāvošiem  noteikum iem  pienotavām  jā  iz
gatavo sviests a r  ūdens saturu , ne m azāku par 14% un ne 
augstāku  p a r 16%.

Ūdens saturs sviestā a tkarīg s no daudz un dažādiem  ap
stākļiem . Šie apstāk ļi ja u  p a  daļai noskaidro ti ar m ēģinā
jum iem , pētījum iem  un prak tisk iem  novērojum iem , tom ēr 
iznākum i bieži v ien  ir p re tru n īg i. Tas izskaidrojam s ar to, 
ka  attiecīg ie pē tījum i izdarīti dažādos gada laikos, ar da
žāda tipa kuļm ucām  dažādi sagatavotu k rē ju m u  un da
žādiem  sviesta atspaidīšanas paņēm ieniem . Tādēļ m ēģinā
jum iem  un novērojum iem  parasti ir šau ra  nozīme, un to iz
nākum us var droši attiec ināt tika i uz p iln īg i līdzīgiem  ap
stākļiem .

Labus norād ījum us p a r  sviesta ūdens sa tu ru  dod kulša
nas ātrum s resp. ilgums. A tri sakuļot k rē jum u , ūdens sa
tu rs  sviestā būs a'ugstāks. Ilgāk ku ļo t — ūdens saturs būs 
zemāks.

Līdz ar to ūdens saturs būs a u g s t ā k s  pie visiem ap
stākļiem , kas veicina ā t r ā k u  k rē ju m a sakulšanos, p ie
m ēram  :

1. M īksta p iena tauku  konsistence, vienalga, vai tā  būtu 
m īksta aiz dabiskiem  iemesliem (lopbarība, gada laiks, 
lak tācijas periods) vai a r ī tādēļ, ka tauk i lodītēs nav 
pienācīgi sacietināti pēc k rē ju m a  pasterizācijas.

2. L ielākas tauku  lodītes.
3. A ugstāka kulšanas tem peratū ra .
4. A ugstāks tauku  satu rs k rē jum ā.
5. A ugstāks k rē ju m a  skābum grads resp. skābākas pan i

ņas.
6. Ā trāka  kuļm ueas griešana.
7. M azāks kuļm ueas p ild ījum s a r  k rē jum u.
Visi te atzīm ētie apstāk ļi p aā trin a  tauku  lodīšu savie

nošanos un sviesta g raudu  izveidošanos, bet reizē a r  to 
sekmē lie lāka  daudzum a m ikroskopiski sīku k rē ju m a  p laz
mas p ilīšu  ieslēgšanu sviesta graudos, kas kopā dod va irāk  
p a r pusi no ūdens sa tu ra  gatavā sviestā. Šo sviesia ūdens 
daļu  resp. sviesta graudu  iekšējo ūdeni gandrīz  nem az nav 
iespējam s grozīt resp. sam azināt ar sviesta g raudu  tu rp 
m āko apstrādāšanu  — skalošanu, sālīšanu, atspaid īšanu. T ā
p a t m inētie  apstākļi veicina lielāku, irdenu, s tū ra in u  un 
spurainu  sviesta graudu  izveidošanos. Tādiem  graudiem  a r ī  
ir  lielākas ā rē jā  ūdens saistīšanas spējas, to palie linātā

SVIESTA ŪDENS SATURA IETEKMĒTĀJI APSTĀKĻI
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virsa var ciešāk p iesaistīt v a irāk  skalo jam ā ūdens. P arasti 
tādos apstākļos iegūtiem  sviesta graudiem  ir  m īksta  kon
sistence, un  sakarā  a r to pie atspaidīšanas daudz g rū tāk  iz
spiest tās lielās skalo jam ā ūdens piles, kas atrodas starp  
graudiem  vai cieši pielipušas to virsai, jo  m īksti g raudi 
viegli deform ējas un pam azina veltņu  spiediena ietekm i 
uz ūdens pilieniem . Tāpēc lieli, stūļ-aini sviesta g raud i ar 
vāju , m īkstu  konsistenci dod augstu ūdens sa tu ru  sviestā.

P re tē jā  rak s tu ra  apstākļos ku lšana ie t ilgāk, izveidojas 
m azāki, apaļi, g ludi sviesta g raud iņ i ar stingru, a tsperīgu  
konsistenci, kas dod sviestu a r zemu ūdens saturu . A rī k rē 
ju m a  augsta paste rizāc ija  pazem ina ūdens procentu  sviestā.

T āpat sviesta graudu  apstrādāšanas veids var zinām ā 
m ērā veicināt augstāku  ūdens sa tu ru  gatavā sviestā, kad, 
p iem ēram :

8. G raudu  skalošanai lieto  siltāku  ūdeni, kas m īkstina 
to konsistenci.

9. G raudus sāla a r sāls šķīdum u vai ļoti sm alku sāli.
10. Sviesta atspaid īšana var ievēro jam ā k ā r tā  ietekm ēt

ūdens sa tu ru  gatavā sviestā, ja  to izdara  augstāk  m i
nētiem  apstākļiem  vislabāk  piem ērotā veidā. Iestrādāt 
vēlam o ūdens procentu  nav sevišķi grūti, j a  sviest- 
n ieka rīc īb ā  ir  m oderns sviesta gatavotājs, kuļ*a velt
ņiem var piem ērot dažādu griešanās ātrum u, a r ī tā  
saukto gliem eža vai u ltragaitu .

Ja k rē ju m a īpašības un kulšanas gaita vai a r ī sviesta 
g raudu  īpašības un to apstrādāšanas veids norāda, ka 
sviestā var būt augsts ūdens saturs, tad  pie sviesta a tspa i
dīšanas jā r īk o ja s  tā : 1) veltņiem  jāieslēdz m azāks g rieša
nās ātrum s; 2) atspaidīšanas p irm ā periodā, k ad  n o rit in 
tensīvāka ūdens izspiešana, muca biežāk jā a p tu r  un 3) ūde
nim  resp. sālījum am  jā ļa u j ilgāk un p iln īgāk  notecēt. Tad, 
piem ēram , ja u  pēc 3—4 mucas lēniem  apgriezieniem  to var 
ap turē t, a tvērt lūku, iz laist un notecināt brīvo  ūdeni. Lūku 
atstāj d rusku  vaļā un lēnā gaitā tu rp ina  sviestu atspaidīt. 
Pēc katriem  pāris apgriezieniem  mucu ap tu r un ļa u j izspies
tam  ūdenim  pāris m inūtes notecēt.

Jo lēnākā gaitā un ar biežākiem  pārtraukum iem  sviestu 
atspaida, ļau jo t p ārtrau k u m u  la ikā  ūdenim  p iln īgāk  note
cēt, jo  jū tam āk  v a r sam azināt ūdens procentu  sviestā.

A tspaidot sviestu ā tri un bez pārtraukum iem , ne ļau jo t 
sālījum am  notecēt, sviestā v a r iestrādāt lielāku ūdens d au 
dzumu, ja  vien sviesta graudiem  nav p ā rāk  cieta konsis
tence.
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Ņemot v ērā  m inētos aizrād ījum us un kon tro lē jo t at- 
spaidīšanas la ik ā  ūdens sa tu ru  sviestā a r  svariņiem  (skat. 
sv iesta analizē), sviestniekam  vienm ēr būs iespējam s iestrā
d ā t sviestā vēlam o ūdens procentu, nek aitē jo t pie tam  pā
rē jām  sviesta īpašībām .

SVIESTA IESAIŅOŠANA

Gatavu, sviestu nekavējoties vajag  iesaiņot, lai pasar
gātu to no bojāšanās. Sviesta bojāšanos ierosina un veicina: 
a) g a i s m a ,  sev išķ i u ltravio letie  stari; b) g a i s a  s k ā 
b e  k  1 i s un daži m e t a 11 i, piem., dzelzs, mangāns, vafš; 
c) s ī k b ū t n e s  (baktērijas, rauga sēnītes, pelējum a sēn ī
tes) un to e n z ī m i. Tāpēc ar piem ērotu iesaiņošanu un  
uzglabāšanu sviests jāsarga no aprādīto faktoru nelabvēlī-

Ī;ās ietekm es. V ism azāk sviests bo jā jas , j a  to iesaiņo ciešā 
ie lākā masā un  šai sviesta masai dod vism azāko virsm u. 
P arasti sviesta bo jāšanās sākas no virsas un pakāpeniski 

p ā rie t uz dziļākiem  slāņiem . Tāpēc vairum a tirdzn iec ībai 
sviestu paras ti iesaiņo angļu cen tnera  (50,8 kg) m uciņās vai 
puscentnera (25,4 kg) m uciņās un kastēs. S īktirdzniecībai 
resp. ā tra i patērēšanai to ē r tā k  iesaiņot 250 vai 500 g smagos 
gabalos.

Katrs atsevišķs sviesta gabals, neraugoties uz tā lielum u, 
rūpīgi jā ietin  īstā  pergam enta papīrā, kas sviestu  nelaiž  
caura.

Sviesta iesaiņošana vietējiem  tirgiem. Pārdošanai v ie
tē jos tirgos sviestu parasti veido četrstū rainos gabalos. N e
lielus sviesta daudzum us izveido tādā k ārtā , ka  sviestu ar 
k o k a  stam piņu cieši iespiež a ttiec īga  lielum a koka veidnī- 
šos, kas iepriekš labi noplaucēti un novietoti uz noplaucēta

Ēergam enta pap īra . Ja  va jadzīgs izsvērt un  izveidot lielā- 
us sviesta daudzum us, v a r  noderēt speciālas veidošanas m a
šīnas, ko nodarb ina a r roku  (skat. 230. att) vai m echanisku 

spēku (skat. 321. att.). M ašīnas darbu  ievērojam i paā trina . 
Ir mašīnas, kas sviestu ne vien izveido note ik ta  lielum a ga
balos, bet tos a r ī ie tin  pergam en ta  vai a lum in ija  pap īrā .

A r sviestu s trādājo t, to nekad  nedrīkst aiztik t tieši ro 
kām , bet tikai balta, cieta lapukoka lāpstiņām  un nažiem. 
V islabāk lietot veidņus, lāpstiņas un stam piņas no vīksnas 
vai baltās skābardes koka, kādas dabūjam as piensaim niecī
bas p iederum u veikalos. P irm s lietošanas koka piederum us 
uz dažām  m inūtēm  iem ērc k a rs tā  ūden ī (85—90° C) un pēc
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tam  tū liņ  stipri aukstā, tī rā  ūdenī, la i sviests nelip tu  kokam  
k lāt.

K atru  izveidoto sviesta gabalu nekavējo ties ietin  saga
tavo tā pergam en ta  pap īrā . P ap īru  v a r  ņem t tādu, kura. 
1 n r  svef 50 g. To iepriekš sagriež v a jad z īg ā  lielum a ga
balos un  m ērcē v ienu  stundu  stip ri k a rs tā  sāls šķīdum ā. 
Iesaiņojot n esā lītu  sviestu, pergam ents sā līju m ā nav  j ā 
mērcē, bet tik a i jānoplaucē k a rs tā  ūden ī un pēc tam  jā lie k  
tīrā , aukstā  ūdenī.

250. att. Sviesta veido- 251. att. Sviesta veido
tājs. tajs ar elektromotoru.

Pergam entam  viscaur cieši jāpiegul sviesta virsmai. Per
gam enta p a p īra  n eērtīb a  ir  tā, k a  tas laiž cauri u ltrav io le
tos gaismas starus.

Pēdējos gados, la i sviestu labāk pasargātu  no gaismas 
ietekm es, to  mēdz ie tīt a lum īn ija  p a p īrā  vai īpaši p agata
votā pergam enta p ap īrā  (ultram ents, u ltram īns), kas nelaiž 
cauri u ltrav io letos starus. A lum inija pap īrs ir  sam ērā dārgs, 
un  nere ti tam  i r  sīk i caurum iņi, kas laiž cau ri gaismu un  
gaisu- U ltram ents ir va irāk  piem ērots sviesta iesaiņoša
nai. V islabāk sviesta iesaiņošanai noder a lum in ija  pap īrs , 
izoderēts a r p lānu  pergam enta pap īru .

Iesaiņotos sviesta gabalus ievieto kastēs, pagatavotās no 
sausiem, apēvelētiem  egles koka dēlīšiem  vai arī no fin iera. 
Kastes iepriekš jā iz k lā j a r  pabieza ietinam o pap īru . K a tra i
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kastei atzīm ē svaru  (bruto, ta ra  un neto) un tās nosūta ar 
speciāli nozīm ētu auksto vagonu uz pilsētu vai sviesta p ie 
ņem šanas punktu .

Sviesta iesaiņošana muciņās. Lielākus vairum us sviesta 
daudzās Eiropas valstīs iesaiņo centnera muciņās. Dažās 
aiz jū ras zemēs (Jaunzēlandē, A ustrā lijā  u. c.) to parasti 
iesaiņo puscentnera kastēs. Tagad a r ī mūsu pienotavās 
sviestu iesaiņo galvenā k ā rtā  kastēs.

M uciņas sviesta iesaiņošanai gatavo no baltās skābardes 
(Fagus silvatica) koka. Mūsu joslā šis koks reti sastopams, 
tādēļ tas jāieved no citām vietām. Kokam jābū t tīram , bez- 
zarainam , veselam, baltam  un lab i sausam  (ūdens saturs 
ne augstāks p a r  14%).

Pienotavas m uciņu m ateriālu  (dēlīšus, dibenus, stīpas) 
iegādā parasti vasarā visa gada vajadzībām . M ateriāls j ā 
novieto labi vēdinātā, tīrā , sausā telpā, k u r tas var žūt un 
vēdināties. M itrā te lpā uzglabāts m uciņu m ateriāls pievelk 
m itrum u un sāk pelēt, bet pelē jum i no koka vēlāk  pārie t 
uz sviestu. Bez tam  mitrs, lab i neizkaltis koks sa tu r gais
tošus savienojum us, kas p ā rie t sviesta v irsk ā rtā  un piedod 
tai nepatīkam u koka picgaržu  (skat. sviesta kļūdas). Mu
ciņas saslien īpaši apm ācīti m ucinieki. Jāraugās uz to, lai 
dēlīši b ū tu  saslieti cieši — bez spraugām  un šķirbām , tāpat 
la i m uciņas dibens bū tu  lab i p ielaikots. K atrai m uciņai va
jadzīgas 10 stīpas. P arasti lieto k ā rk lu  stīpas. Stīpām  j ā 
būt baltām , sausām, glītām , vienādām , 20 mm p latām  un 
10 mrn biezām. Stīpas p iestip rina  15 mm garām  un 1,2 mm 
resnām  nagliņām , pie kam  nagliņu gali n ed rīk st sniegties 
cauri dēlīšiem . Var lietot alvotas nagliņas, kas nerūs. 
Muciņu tilpum am  jā b ū t tādam , k a  tan īs var novietot vienu 
angļu centneru  (cvt) sviesta, kas līdzinās 50,8 kg. Pieskaitot 
parasto  tirdzniecisko virssvaru  0,2 kg  (nožūšanai, analizēm
u. c.), pavisam kopā 51,0 kg  sviesta, pie kam  m uciņām  tad  
jā b ū t norm āli pilnām .

P areiza tilpum a m uciņām  ir  šādi ā rē jie  izm ēri: garum s
57.5 cm, starp  vāku un  dibenu 53 cm; p la tākās vidusdaļas 
caurm ērs 41 cm, galos — 35 cm; dibena un vāka caurm ērs 
33 cm.

Kastes sviesta iesaiņošanai gatavo no tīra , sausa egles 
koka vai no fin ie ra  dēlīšiem . Tām jā b ū t tāda  tilpum a, ka 
tanīs var ievietot puscentneru  — 25,4 kg  (25,4 +  0,1) jeb
25.5 kg sviesta. P arasti kastēm  ir  šādi ā rē jie  izm ēri: ga
rum s 414 mm, platum s 288 mm un augstum s 208 mm. D ē
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līšu  biezum s: galos 16 mm, bet sanu. d ibena u n  Taka — 
10 mm.

Pirm s sviesta ievietošanas m uciņās tās p ienācīg i jā sa 
gatavo, la i: a) a tb rīv o tu  koku  no putekļiem , netīrum iem , 
sīkbūtnēm ; b) p an āk tu  atsevišķu dēlīšu  ciešāku sablīvēša- 
nos, kas p asarg a  sviestu no izžūšanas un gaisa ietekm es; 
c) apg rū tin ā tu  p e lē jum u  vairošanos uz iekšējo  sienu v ir 
sas un  d) novērstu  k o k a  p iegaržu  sviesta v irskārtā .

Šo m ērķu  sasniegšanai lieto dažādus paņēm ienus:
1) p a r a f ī n ē š a n u ,  p ā rk lā jo t m uciņām  iekšējās sienas 
a r p lānu  k a rs ta  p ara fīn a  k ā r tiņ u ; 2) p l a u c ē š a n u  un 
sienu ieberzēšanu a r sm alku sāli vai sāls p u tru ; 3) ap strā 
dāšanu a r  kars tu  3% -īgu n ā tr i jā  b isu lfīta  šķīdum u 
4) e m a l j ē š a n u  ar kaze īna  šķīdum u,

Ja  m uciņu dēlīši ir  
ļoti t ī r i  un  k rie tn i sau
si, j a  m uciņas visai rū 
p īg i saslietas un to sie
nas bez šķirbām , m u
ciņas var lie to t a r ī bez 
īpašas sagatavošanas.

P arafīnēšanaī lieto  
tīru , ba ltu  parafīnu , to 
sakarsējo t īpašā tra u 
k ā  līdz 150° C (skat. 
sieru parafīnēšana). 
Vienai cen tnera  m uci
ņai va jag  40—45 g, bet 
kastei 20—25 g para- 

232. att. Muciņu un kastu parafīnētājs. fīna. J'Irms parafīne-
šanas kokam  ja b u t t ī 

ram  un pavisam  sausam. Karsto p a ra fīn u  ņem  a r otu un 
ātri, bet rūp īg i noziež vispirm s m uciņas sienas, tad  dibenu 
un vāk u ; sevišķi labi jāaizziež visas šķirbas, stūpi, nelīdze 
numi. Lielām  pienotavām  v ar noderēt speciāli aparā ti, kas 
stundas la ik ā  v a r noparafīnēt ap 150 m uciņu, apm iglo
jo t to iekšu a r plānu, v ienlīdzīgu p a ra fīn a  k ā rtiņ u  (skat.
232. att.).

P arafīnē tas m uciņas un kastes ļoti labi pasarga sviestu 
no iežūšanas, gaisa, gaismas un pelē jum u ietekm es.

P laucēšana. M uciņas plaucē 5 m inūtes ar- k a rs tu  tva iku  
un, kam ēr koks vēl karsts, iekšu v iscaur izberž a r  biezu 
sāls p u tru  (1 d. sāls uz 2 d. verdoša ūdens), lie to jo t piem ē
rotu  suku. Tāpat apstrādā a rī muciņas vākus. Sāls p u tra
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iespiežas kars tā  koka paplašinātās porās, p iepilda tās un ne
ļa u j tu r  ieperināties slkbūtnēm , īpaši pelējum iem . Kad 
ūdens izgaisis, lieko sāli no m uciņas sienām  un dibena no
kasa a r tīru , sausu k o k a  nazi un iz k ra ta  ārā.

Apstrādāšana ar nātrijā bisulfīta šķīdumu. D ienu pirm s 
lietošanas m uciņu iekšpusi noziež a r svaigi pagatavotu, 
kars tu  2—3% -īgu n ā tr i jā  b isu lfīta  šķīdum u, lie to jo t tīru  
zāļu suku. Šķīdum u pagatavo  koka vai a lu m in ija  traukā , 
ņem ot uz 1 1 k a rs ta  ūdens 20—30 g n ā tr i jā  b isu lfīta  
(N aH S03). N oziešana izdarām a rūpīg i, Lai visas v ietas m u
ciņas iekšpusē bū tu  lab i saslapinātas, jo  nesaslapinātās v ie
tas būs tum šākas p a r  saslapinātām , p ie kam  n ed rīk s t ap
ta šķ īt m uciņas ārpusi. B isu lfīta  šķīdum s jā sa rg a  no saskar
šanās a r dzelzs nagliņām , jo  tais v ietās koks k ļū st zil
gani melns. Noziestās m uciņas a ts tā j vaļā izžūt. P irm s 
sviesta iesaiņošanas m uciņas izk lā j a r  sagatavotu  m itru  p e r
gam entu. M itrum s šādi apstrādātām  m uciņām  nav kaitīgs.

Emaljēšana. V ienai m uciņai v a jag  ap 160 g em aljas, 
ko pagatavo šādā k ā rtā : 1 1 k a rs ta  ūdens (85° C) p ie le j 
25 cm3 20%-īga kod īgā  n ā tr i jā  (NaOH) šķ īdum a un, šķ ī
dum u maisot, tam  pakāpenisk i p iebef 135 g sm alki saberzta 
skābes kazeīna. A r šo em alju  noziež m uciņām  un kastēm  
iekšu, pēc tam  em aljas k ā rtiņ u  apskalo a r  4% -īgu form a
līnu  un ļa u j izžūt. īs i pirm s sviesta ievietošanas m uciņās 
vai kastēs to iekšu izk lā j ar p iem ēroti sagrieztu  un saga
tavotu  pergam enta pap īru .

Pergam ents sviesta iesaiņošanai jā lie to  p irm klasīgs un 
p ie tiekam i biezs, ku j‘a 1 m 2 sver 80 g.

Vispirms p ap īru  sagriež va jad z īg ā  lielum a gabalos. Mu
ciņu sienu izklāšanai griež 140 cm ga^us un 70 cm platus 
gabalus, bet dibenam  un  v irsa i 4 apaļas ripas 33 cm cau r
m ērā. T ad sagrieztos gabalus sagatavo lietošanai. S ālīta  
sviesta iesaiņošanai tos divas reizes novāra: I reizi 5—10 min. 
tīrā  ūdenī un II reizi v ā ra  30 min. sāls šķīdum ā vai a rī 
tos 24 stundas m ērcē p iesātinātā sāls šķīdum ā, kas pagata
vots a r  verdošu ūdeni lab i vāpētā m āla traukā . Sāls šķ ī
dum u k a tru  d ienu labāk  pagatavot svaigu, bet, ja  to lieio 
ilgāk, tas pēc k a trām  pāris  dienām  jāuzvāra .

P irm s ieklāšanas m uciņās pergam entam  n o k ra ta  lieko  
sā lījum u un ļa u j tam  apsusēt, jo  slap ju  pergam entu  ne
d rīk s t k lā t muciņās.

N esālītam  sviestam  pergam entu  pirm s lietošanas vienu 
stundu plaucē s tip ri k a rs tā  ūden ī un iad  iem ērc tīrā , no
v ā rītā  aukstā ūdenī.
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Muciņas dibenu nok lā j a r pergam enta ripu, tad  izk lāj 
ļās sānus tā, k a  pergam enta apakšgals ielokās virs d ibena
7—8 cm no sāniem, b e t augšgals (apm. 10 cm) pa liek  virs 
m uciņas; šo galu atliec p ā ri sienām uz āru, be t pēc sviesta 
iestampāšanais m uciņā un ripas uzlikšanas to g līti sakroko, 

ēc kam  v idū  pa liek  8—10 cm pla ts apaļš laukum iņš starp  
roku galiem.

Pergam ents jā izk lā j m uciņās ļo ti rūp īg i, la i tas gludi 
un  cieši pieslietos kokam  un, sviestu iestam pājot, ne tik tu  
saplosīts. Ārzemēs sviesta iesaiņošanai ja u  bieži lieto p e r

gam enta pap īru , cieši sa
spiestu kopā a r alum ī
n ija  lapām . Tāds labāk  
pasarga sviestu no iežū- 
šanas un ā rē jām  ie tek 
mēm.

Sagatavotās m uciņas 
kopā ar vāku , augšgala 
resp. finiša ripu  un  nag
liņām  augšējo stīpu  p ie
sišanai nosvef, uzzi
nā tu  taras resp. iesaiņo
jum a svaru. Sviesta ie- 
stam pāšanai m uciņas ne
d rīk st lik t uz m itras g r ī
das, bet uz īpaša koka  
režģa.

Sviesta svēršana un  
iestam pāšana muciņās. 
K atrā  m uciņā jā iesaiņo 
51 kg  gatava sviesta. Šī 

daudzum a nosvēršanai vajadzīg i pareizi sviesta svari (skat,
233. att.). Svaru galdam  p ā rk lā j noplaucēta pergam enta ga
balu, pārbauda svaru pareizību  un uz pergam enta novieto 
taisni 51 kg  sviesta. Nosvērto sviestu ņem  a r  lāpstiņām  nelie
liem  gabaliem  (pa 3—4 kg), m et m uciņas v idū  un ar koka 
stam pu (skat. 234. att.) sviestu rū p īg i iz līdzina un iestam pā 
tā, la i ne  pašā sviestā, ne a rī starp  sviestu un m uciņas sienām  
nepalik tu  nekādu  tukšum u. K atrā, pat m azākā, spraudziņā 
p a liek  gaiss un  sīkbūtnes. Gaiss a r savu sikābekii oksidē 
sviesta taukus, dod iespēju  vairo ties pelējum iem  u n  b ak 
tērijām , tādēļ slikti iestam pāts sviests a tr i  pel un bo jā jas. 
Pēc sviesta atb rīvošanas no ta ras  var redzēt, k a  rūp īg i 
iestam pāta sviesta virsm a ir līdzena, gluda un g līta  (skat.
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255. att.), bet nev īžīg i iestam patam  sviestam virsm a k ru n 
k a in a  un šķ irba ina  (skat. 236. att.). izskats tai neglīts, un 
p ircē ji tādu  sviestu necienī.

II
234. att. 
Sviesta  

stampiņa.

235. att. Rūpīgi 
iestampāts sviests.

236. att. N evīžīgi 
iestampāts sviests.

Visam nosvērtajam  sviestam — 51 kg — jāsaiet muciņā, 
un pēdēja i tad  jā b ū t norm āli p ilnai: a tstarpe starp  sviesta 
virsu un  vāku  nev ar b ū t lie lāk a  p a r  2 cm (skat. 237. att.).

237. att. Sviesta iestampašana muciņās.

Sviesta v irsu  a r  lāpstiņu  vai koka dēlīti rūp īg i nolīdzina 
un cieši nok lā j a r  bieza pergam enta ripu  tā, ka starp  to 
un  sviesta v irsu  nep a lik tu  gaisa pūslīši. T ad  noliec atpa-
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kaļ atlocīto  sānu pergam enta gabalu  un  g līti sakroko v irs  
pergam enta ripas sīkās, vienādās k rokās; parasti iznāk 
26—28 krokas. V irs sakrokotā gala liek  vēl vienu p erg a
m enta ripu, kas sevišķi vēlam s tad, k ad  sta rp  sviesta v irsu  
un vāku paliek  lie lāka  atstarpe, jo  tad  tran sp o rtā  vāku  v a r 
iespiest un  sab o jā t sviesta virsu. Beidzot noņem  augšējās 
3 stīpas, ie liek  vāku ķim enēs, savelk  m uciņas galu, uzliek  
a tk a l 3 augšējās stīpas un  pienaglo tās 20 mm garām  n ag li
ņām. Iesaiņošanas la ikā sviests jā sa rg a  no spilgtas gaismas.

Pats p a r  sevi saprotam s, k a  m uciņām , ku rās  iesaiņots 
tāds dārgs un  vērtīg s uz tu ra  līdzeklis, kāds ir  p ienotavu 
sviests, jā b ū t v ienm ēr ļoti tīrām , glītām , p iln īg i sausām  un 
baltām . Svarīg i a r ī tas, lai viss sviests b ū tu  iesaiņots p iln īg i 
v ientipiski.

N edrīk st aizm irst to, ka  sviesta v ē rtē tā ji ļoti lie lu  vē
rīb u  piegriež sviesta iesaiņojum a izskatam  un stāvoklim .

Uz m uciņas augšgala sānu dēlīša uzspiež p ienotavas z ī
mogu (5X 5 cm) ar:

1) p ienotavas reģ istrācijas N r.;
2) kū lum a k ā rtē jo  tekošo Nr.:
3) m uciņas k ā rtē jo  tekošo N r.;
4) izgatavošanas dienas datum u.

Vēl jāuzspiež otrs zīmogs ( 3 X 5  cm) ar a tb ild īgā  sviest- 
n ieka vai tā  pa līga  uzvārdu.

Sviesta iesaiņošana kastēs

Kastes vispirm s rūp īg i iz tīra  un  a tb rīvo  no putekļiem . 
M ērcēt un  slap ināt kastes nedrīkst. A rī pergam ents kastēs 
jā ie k lā j sauss. Pergam entu  kastes sānu izklāšanai nogriež 
divus gabalus 42 X  47 cm; dibena, galu un sviesta virsas no
kļūšanai v ienu gabalu 27X86 cm un vienu gabalu 27X74 cm. 
Pergam entam  kastes form u var piedot ar īpašu  koka šab
lonu (skat. 238. att.). Vispirms ar pergam entu  izk lā j kastes 
sānu daļas, tad  dibenu un galus. Pēc tam  kasti nosver, 
ievieto īpašā  rām ī a r ķ īļiem  (skat. 239. att.) un  piestam pā 
ar sviestu (25,4 kg). Sviesta v irsu  nogludina a r līneālu , no
sedz ar galu pergam entu  un beidzot a r sānu pergam entu , 
uzliek  vāku  un piesit to a r nagliņām . Uz kastes labās sānu 
puses augšējā  la b a jā  stū rī uzspiež pienotavas zīmogu (iz
m ēri: 5 X 5  cm), tādu  pašu kā  uz muciņām. Bez tam uzspiež 
zīmogu a r  a ib ild īgā sviesfnieka vai tā palīga  uzvārdu.
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25«. a t i  Šablons pergamenta ielocišanai. A — šablons. B — pēc šablona
ielocīts pergaments.

SVIESTA UZGLABĀŠANA

Sviesta uzglabāšana pienotavās. A r sviesta piepildītās 
un aiztaisītās m uciņas un  kastes no sviestnīcas telpas neka
vējoties jāpārv ie to  sviesta glabātuvē, k u fā  gaisam jā b ū t svai
gam, sausam  un p ietiekam i aukstam . Sviests apstrādāšanas 
un iesaiņošanas la ik ā  sasilst, tam  ir  tāda tem perātū ra  (11-— 
15° C), kas a tļau j daudzām  sīkbūtnēm  vairo ties un darbo
ties. Nepieciešam i šo nevēlam o p a rād īb u  pēc iespējas ātrāk  
ierobežot vai novērst, kas panākam s v ienīgi a r tem peratū 
ras s tra u jā k u  pazem ināšanu. Sviests, kas tū liņ  pēc iesai
ņošanas ā trā k  un zem āk atdzesēts, parasti ir  svaigāks, iz
turīgāks. M uciņās iesaiņots sviests m aina tem perātū ru  sa
m ērā lēni. Tāpēc sviesta glabātuvē tem peratū rai jābū t 
iespējam i zemai, k a trā  ziņā zem 5° C. Pienotavas, kas ap 
gādātas saldējam ām  m ašīnām , to var viegli sasniegt. G rū 
tāk  tas sasniedzams pienotavām  bez saldējam ām  m ašīnām. 
Te parasti sviesta g labātuvi novieto b lakus ledus glabātu- 
vei, ku^as auksto gaisu izlieto sviesta glabātuves gaisa ai-
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vēsināšanai (skat. 240. att.). j a  tas izrādās par nep ie tie
kam u, sviesta g labātuvē jānovieto  īpaši trau k i — tanki, 
ko p ilda  a r sakapātu  Iedus un ru p jas  sāls m aisījum u. Tiem 
jā b ū t ar kušanas ūdens novad ītā ju .

M uciņas n ed rīk s t tieši novieto t ledus g labātuvē tādēļ, 
ka tu r  gaiss par m itru, to a r ī nevar vēdināt, un  tu r  sviests

ā tri sāk pelēt.
G aisa m itrum s sviesta gla

bātuvē n ed rīk s t bū t augstāks 
par 80%. Sviesta glabātuvē» 
sienām  jā b ū t labi izolētām. 
D urvīm  jā b ū t divkāršām . Sie
nas un griesti reiz m ēnesī j ā 
kaļķo a r  svaigu ka ļķa  pienu, 
kam  dezinfekcijas no lūkā var 
pielik t 2% v a ļa  v itrio la  vai 
form alīna.

Sviesta glabātuvē gaiss j ā 
tu r  tīrs. svaigs, sauss, un  n e
pieciešam a a r ī gaisa apm aiņa, 
tādēļ te jā ie rīk o  spēcīga ven
tilācija.

Muciņas glabātuvē jā n o 
vieto uz režģiem  vai pastat- 
nēm  15 cm atstatum ā viena no 
otras un  50 cm atstatum ā no 
sienām, lai gaiss varē tu  b rīv i 

c irku lē t v isapkārt katra i muciņai. K rau jo t muciņas vienu 
virs otras, s ta rpā  jā lie k  tīras  latas a r šķērsgriezum u 
5 X 5  cm. Muciņas ik  dienas jāapgroza. Sviests jā sa rg a  
no gaismas. Ilgāk par 5 dienām  to p ienotavā nevajag  
glabāt.

K ad viss pienotavas sviests nosūtīts, g labātuvi pam atīgi 
t ī r a  un vēdina. Režģi un latas jānoziež a r  pabiezu kaļķu 
pu tru , pēc tam  jānom azgā un ā ra  gaisā jā izvēdina.

N elielu sviesta daudzum u uzglabāšanai v a r  ie rīk o t lie 
lāku  skapi a r d ivkāršām  sienām, p iepildot sienu starp telpu  
a r labu  izolācijas m ateriā lu  (kūdras sm eltni, spaļiem  u. c.). 
Vēlamo zemo tem perātū ru  tādā  skapī u z tu r a r  ledus p a lī
dzību. V ajadzības gad ījum ā to v a r s tip rāk  dzesināt a r  le 
dus un sāls m aisījum u.

Ja sviesta uzglabāšanas apstāk ļi p ienotavā nav  apm ieri
noši, sviests pēc iespējas ā trāk , bet ne re tāk  kā  reizi nedēļā 
jānosū ta  sviesta savākšanas bāzei. N elabvēlīgos apstākļos
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sviesta bojāšanās no rit ļoti ā tri. Sevišķi k a itīg a  ir  sviesta 
pelēšana, ku fas  novēršanai v ienm ēr jāp ievērš  v islie lākā uz
m anība.

Reizē a r  sviestu bāzei jān o sū ta  a r ī fak tū ra , kas sastā
dām a pēc apstip rin ā ta  parauga.

Sviesta pārvadāšana. M uciņas un kastes pārvadājo t, tās 
rūp īg i jā sa rg a  no putekļiem , lietus, sniega, saules stariem  
un citu  nevēlam u apstāk ļu  ietekm es, kas var b o jā t iesaiņo
jum u  un nelabvēlīg i atsaukties uz sviesta īpašībām .

Lai m uciņas ratos vai autom obiļos nedauzītos, tās ap lie
kam as pakulām . Vēl labāk, j a  tās ievieto speciālos, pēc 
m ēra šūtos b rezen ta  maisos, k u fu s  s tac ijā  vai no lik tavā 
noņem un ved  a tpakaļ.

Sviesta vezum i rū p īg i nosedzam i ar brezentiem . Muci
ņas nekādā  gad ījum ā n ed rīk s t sasm ērēt. P ārv ie to jo t tās var 
ritin ā t tik a i uz gala, be t ne sāniem.

Uz stacijām  sviests vedam s a r  tādu  aprēķinu , la i tas tu r  
pienāktu  īsi pirm s sviesta vagona padošanas. Sevišķi v a
saras la ik ā  ir  svarīgi, la i sviestam stac ijā  nebū tu  ilgāku 
la iku  jā stāv  siltumā.

Vasaras periodā sviests jānosū ta  tikai a r izziņotiem 
sviesta vilcieniem , kupu sastāvā ir  speciāli, sviesta p ā rv a 
dāšanai p iem ēroti aukstie  vagoni. G aisu šajos vagonos a t
vēsina a r ledu. t  em peratū ra  n ed rīk s t bū t augstāka p a r 5° C. 
N oteiktās dienās šie aukstie vagoni apgrozās uz visām  Lat-

241. att. Valsts saldētava Rīga 194]. g



vijas dzelzceļu līn ijām . Sviestu a r šiem vagoniem  R īga p a 
dod tieši pie saldētavas, kas atrodas eksportostā.

Valsts saldētava R ī 
gā (skat. 241, att.) sa 
ņem  L atvijas p ieno ta
vās ražoto sviestu (sk. 
242. att.), ievieto au k 
stās kam erās un  glabā 
to aukstum ā līdz nosū
tīšanai.

Saldētavā sviestu 
a r ī vērtē , nosakot tā 
labum u un  šķiru , p ā r 
bauda svara pareiz ību  
un noņem  paraugus 
analizēm. Te katras 
pienotavas sviestam 
vismaz tr īs  reizes gadā 
nosaka a r ī iz turību .

242. att. Sviesta pārvietošana no va
gona saldētavā.

Sviesta uzglabāšana saldētavās
K ad sviestu uzglabā vairākus m ēnešus saldētavā, sviesta 

uzglabāšanas kam erās parasti tem pera tū ru  u z tu r no 
—8 līdz —10° C. Saldētavās sviestu parasti tu r  aukstās k a 
m erās p ie minus tem peratūrām , pie kam jo  ilgāk  sviests 
jāuzg labā , jo  zem ākām  jā b ū t tem peratūrām . Ja  sviests uz
glabājam s 1—2 mēnešus, p ie tiek  —6° C, ja  3—5 mēnešus, 
tad  — 8° C. Ilgākai uzglabāšanai E iropā lieto  — 1 0  līdz
—12° C, bet A m erikā līdz —20° C.

S tip ri saldētam  sviestam  ir  nenorm āls, bāls izskats, drīi- 
poša konsistence. P irm s to laiž apgrozībā, tas pakāpeniski 
jāa ts ilda , jānovieto  siltākās kam erās, līdz beidzot kam erā  
pie +  5° C, k u r  sviestu tu r  3 dienas. Te sviests pieņem  n o r
m ālu izskatu un konsistenci, pēc kam  to v a r laist apgrozībā,

SVIESTA SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS 

Sviesta sastāvs
Sviestā atrodam as visas tās sastāvdaļas, kas p ienā  u n  

krējum ā, bet tik a i stipri pārm ainītos daudzum os. Visvai
rāk  sviests sa tu r piena t a u k  u  kādēļ a r ī sviestu pie
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skaita  taukvielām , l aukiem  daudzum a ziņā seko ūdens. 
Kopā šīs divas sastāvdaļas sastāda ap 97—99% uo sviesta 
svara. T ikai nelielos daudzum os sviests sa tu r olbaltum vie
las, p iena  cuku ru  un m inerālvielas. S ālītā  sviestā dažādos 
daudzum os a trodam a vārām ā sāls. No skābētā k rē ju m a p a 
gatavots sviests sa tu r a r ī nelielos daudzum os pienskābi un 
arom ata vielas — diacetilu. acetoīnu u. c.

Sviesta sastāvs ir  a tkarīg s: 1) no izejvielas — piena sa
stāva; 2) no k rē ju m a sastāva un sagatavošanas veida (pas- 
terizēšanas, skābēšanas) un 3) no sviesta izgatavošanas 
technikas (kulšanas, skalošanas, sālīšanas, apstrādāšanas). 
Tādēļ a rī sviesta sastāvs ir  stip ri m ainīgs.

P iena tauk i ir galvenā vērtīg āk ā  sviesta sastāvdaļa. To 
satu rs sviestā svārstās starp  80—85F%, v id ē ji tas ir 82—83'v. 
M azāk par 80% tauku sviestā nedrīkst būt. A ugstāks tauku  
saturs dod sviestam lielāku  barības vērtību .

A r taukiem  sviestā saistītas dažas vielas, kam  liela fi
zioloģiska nozīm e: l e c i t ī n s .  c h o l e s t e r ī n s ,  k e f a -  
l ī n s  un taukos šķīstošie A, D un E — v i t a m ī n i .  Tā
pat ar sviesta taukiem  saistās dažādas smaržas, garžas un 
k rāsu  vielas, piem., gan ību  periodā k a r o t ī n s .  A r m i
nēto  fizioloģiski svarīgo vielu k lā tb ū tn i sviests pārspēj vi
sus _eitus taukus un eļļas.

Ūdens saturs sviestā var svārstīties ļoti plašas robežās. 
P ienotavu sviestā tas n ed rīk s t b ū t zem āks p a r  14% un aug
stāks p a r 16%, bet norm āli tam  jā b ū t ap  15,5—15,8%. Vie
tējos tirgos atļau ts pārdo t sviestu, kais sa tu r līdz 18%; ūdens. 
M āju  sviestā, tas d ažk ārt sniedzas līdz  20% un p a t vairāk. 
A ugstāks ūdens saturs sviestā ražo tā jiem  izdevīgāks tādēļ, 
k a  tas eeļ sviesta iznākum u.

No otras puses, jo  vairāk  sviestā ūdens, jo  m azāk tauku, 
un  līdz a r to zem āka a r ī sviesta barības vērtība.

Ūdenim jā b ū t v ienm ērīgi izdalītam  pa visu sviestu m ik
roskopi sīku (1—3 fi) pilīšu veidā, un sviesta izskatam  jā b ū t 
sausam.

O lbaltum vielu  saturs sviestā svārstās starp  0,4—0,8%. 
Sviestā no nepārskābēta  k rē jum a, kas sakults mazos g rau 
dos un labi izskalots, šo v ielu  saturs apm ēram  p ar 25% m a
zāks, un tāds sviests parasti izturīgāks. Labi izstrādātā 
sviestā šo vielu saturs nav vēlams augstāks par 0,5%. No
skalotā sviestā olbaltum vielu  saturs var sniegties pāri 1%. 
T āpat šo vielu v a irāk  sviestā, kas izgatavots no p iena resp. 
k rē ju m a ar sīkām  tauku lodītēm , kas ap sevi saista vairāk  
kazeīna.



Piena cu ku ra  sviestā maz, tikai ap 0,2—0,5%. Pam atīga 
sviesta g raudu  skalošana un  sviesta rū p īg a  a tspaid īšana sa
m azina p iena cu ku ra  sa tu ru  p a r 50%. U zglabāšanas la ikā  
p iena cuku ra  saturs sviestā samazinās, tādēļ ka  pienskābes 
b ak tē rija s  to pārvērš  pienskābē.

M inerālvielas no p iena sviestā p ā rie t maz, ap 0,10—0,15 . 
Ja  m inerālv ielu  satu rs sviestā augstāks p a r 0,20, tas norād i. 
ka sviests sālīts vai skalots a r sāls šķīdum u.

Sāls satu rs sā lītā  sviestā svārstās starp  0,4—2,0%. P ie 
notavu sviestā sāls saturs v idē ji ap 0,8—1,2% un nedrīkst 
bū t augstāks p a r 2%.

Sviesta ķ īm iskais sastāvs v idēji ir šāds:

N e s ā l i t s: S ā l ī t s :
vidējais vidējais zemākais augstākais

Tauki .............................. % 84,0 85,0 81,0 86,0
Ūdens ......................... % t4.8 15,0 14,0 16,0
Olbaltumvielas . . . % 0,6 0,6 0,3 0,8
Piena cukurs un pien

skābe .................... % 0,5 0,4 0,2 0.5
M inerālvielas un sāls % 0,1 1,0 0.4 2,0

D ažādu skāb ju  saturs svaigā sviestā svārstās starp  0,1 —
0,4%. Skābēta k rē ju m a  sviestā tas sākum ā p a  lie lākai da
ļai sastāv no pienskābes, pa daļai no b rīvām  tau k u  skābēm, 
kas rodas, taukiem  skaldoties. Sviestu uzglabājot, b rīv o  
tauku skāb ju  saturs pakāpenisk i pieaug. Iz tu rīg ā  sviestā 
10 pieaugum s mazāks, bet ne iz tu rīgā  tas var b ū t ievērojam i 
liels a tk a rīb ā  no sviesta uzglabāšanas tem perātūras. B rī
vās, gaistošās tauku skābes (sviesta, kaprona) var ievēro
jam i p aslik tinā t sviesta garžu un sm aržu. P ienskābes sa
tu rs  sviestā a tkarīgs no ku ltā  k rē ju m a  skābum grada. Labi 
skalotā sviestā tā  atrodas tika i s īk a jās  ūdens pilītēs, kas 
ieslēgtas sviesta graudiņos.

Sviestā atrodas a r ī gāzes resp. g a i s s ,  v idē ji ap 4—
5 cm8, dažkāri līdz 10 cm3 100 g sviesta. N olaidīgi iestam- 
p ā jo t sviestu muciņās, gaisa saturs var būt ievēro jam i lie
lāks. G aisa skābeklis veicina oleīnskābes oksidāciju  un 
sviestā iekļuvušo pelējum u un rauga sēnīšu a ttīstību .

D ažādi m e t  a 11 i, galvenā k ā rtā  dzelzs un vafš, k au t 
niecīgos daudzum os, paras ti atrodam i k a trā  sviestā. Šie me- 
ta lli m ainīgos daudzum os pārie t sviestā no p iena un k rē 
jum a, ko tagad  pa lie lākai daļai uzglabā, transportē  un  p ie
notavās apstrādā alvotos m etalla traukos un aparātos. Ja  
alvojum s bojā ts vai nolietots, m etallu saturs sviestā ievē
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ro jam i pieaug. M etalli sviestā var iek ļū t a r ī no nep ie tie
kam i tīra s  sāls un n e tīra  skalo jam ā ūdens, piem., m angāns.

Pat niecīgs šo m etallu  daudzum s, darbojo ties katalitiski, 
var ievēro jam i veicināt sviesta bojāšanos, ja  a r ī to uzglabā 
ļoti zemās tem peratū rās (no —18° līdz —23° C), kad sviestā 
vairs nevar darboties sīkbūtnes un enzīmi.

E n z ī m i  a trodas sviestā, kas izgatavots no nepaste ri
zēta k rē jum a. A ugsti pasterizē ta  salda k rē ju m a sviestā to 
parasti nav.

T āpat s ī k b ū t n e s  sviestā, rūpīgi izgatavotā no salda, 
pasterizēta, k rē jum a, mēdz bū t tika i nelie lā  daudzum ā. Ļoti 
daudz to ir sviestā, kas izgatavots no nepasterizēta  skāba 
k rējum a.

Nepieciešam s sviesta izgatavošanas techniku  nokārto t lā, 
k a  sviesta ķ īm iskais sastāvs nebū tu  padots lielākām  svār
stībām . Sevišķi p ienotavu sviestam  nepieciešam s vienāds, 
izlīdzināts sastāvs. Ļoti nevēlam as ir ūdens un sāls satura 
svārstības, jo  daudzi sviesta pa tē rē tā ji, piem., konditori, 
b iskvītu  ražo tā ji u. c. tādu  sviestu la b p rā t nepērk . Tāpēc 
daudzi im portētā sviesta tirg o tā ji A ng lijā  ja u c  kopā d a 
žādu zem ju sviestu un p a r ja u n u  to pārstrādā , lai iegūtu 
v ienāda sastāva un labum a sviestu.

Sviesta barības  v ē rtīb a  ir  a tk a rīg a  no sastāva, bet v i
sumā tā  ir ļoti augsta: 1 kg  sviesta v id ē ji dod 7660 lielās k a
lo rijas. P ieaugušam  cilvēkam  v idē ji sm agā darbā  v a ja 
dzīgas d ienā apm. 2650 ka lo rijas , ko v a r dot 350 g sviesia 
vai 1700 g gaļas vai 3t50 g kartupe ļu .

Sviesta tau k i ir  viegli sagrem ojam i, un organism s tos 
labi (līdz 95—98%) izmanto. Sviesta barības vērtību , kā 
ja u  aizrādīts, vēl ievērojam i paceļ ta jā  esošie vitam īni un 
fosfatīdi.

Sviesta īpašības
Svaigam, labam, pareizi izgatavotam  sviestam ir šada> 

īpašības:
G arža -— tīra , svaiga, patīkam a, bez piegaržām ; skābē 'a  

k rē ju m a  sviestam  a r m aigu skābum u.
Sm arža — svaiga un tīra ;  skābēta k rē ju m a sviesia)» ar 

patīkam u arom atu, bez k au t kādas svešas smakas.
Konsistence — pietiekam i stingra, v ijīga, ne d rupana: 

sviestam  jā ļau jn s  labi un v ienlīdzīgi ziesties uz maizes.
A pstrādāšana — rūpīga, v ien līdzīga; skaidrs, sīki sa

sm alcināts un labi iestrādāts ūdens.
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Izskats — tīrs, glīts, sauss, viscaur vienāds.
K rāsa — m ēreni dzeltenīga, līdzīga vasaras sviestam ; 

vienveidīga, bez sv ītrām  un raibum iem ; speciāliem  tirg iem  
gatavotam  sviestam  k rāsa  var bū t bāli vai intensīvi dzel
tena.

Sāls — piln īg i izšķīdusi; sālījum s tīrs  un dzidrs, v ien 
m ērīgi sviestā izdalīts un labi iestrādāts; sālīšanas pakāpe — 
m ērena, ja  sviests nav gatavots tirgiem , kas p iep rasa  s tip 
rāk  sālītu  sviestu.

Iesaiņojum s — tīras, baltas, sausas muciņas vai kastes, 
rūpīgi izklātas a r labu pergam enta pap īru . Sviests cieši 
iestainpāts pareizā tīrā  (neto) svarā.

Sviesta vērtēšana
Sviesta īpašības vērtējot, vispirm s pārb au d a  iesaiņo

jum u, tā stāvokli un labum u, aplūko a rī sviesta ā rē jo  iz
skatu. T ad sviestā iedur pietiekam i garu  nerūsējošā  tē 
rau d a  urb i (skat. 210. att.), pagriež un izvelk garāku  sviesta 
cilindru-stabiņu. To uzm anīgi apskato t visā garum ā, no
vērtē  sviesta krāsu, apstrādāšanu, konsistenci, nogaržojot 
pārb au d a  sviesta garžu un smaržu, a r ī sālīšanas pakāpi. No- 
garžošanai un konsistences pārbaudei nepieciešam a maza 
kau la  vai m ākslīgā raga lāpstiņa vai tīrs  cieta  koka n a 
zītis. Sālīšanas pakāp i un ūdens sa tu ru  sviestā v a r noteik t 
pareizi tikai ar analizi. Ja analizē nepieciešam a, no izvilktā 
sviesta stabiņa dažādām  vietām  izgriež nelielus gabaliņus, 
ku rus iem et num urētā  stikla trauciņā, pēdējo  labi noslēdzot.

A tlikušo sviesta da]u iebāž a tpakaļ un  caurum iņu no
līdzina.

Sviestu novērtē jo t, v islielākā vērīb a  jāp ieg riež  galvena
jām  sviesta īpašībām  — garžai un smaržai, pie kam  jā p ro t 
uztvert v a rb ū tē jās  piegaržas un sm aržas kļūdas.

Izstādēs, apskatēs un ekspertīzēs sviestu vērtē jo t, tā  sva
rīgākās īpašības mēdz novērtēt un iz teik t ar num uriem  
resp. punktiem . Dažādās valstīs lieto dažādas p u nk tu  sis
tēm as. PSRS. A nglijā, tās kolonijās un A m erikā pieņem ta 
100 punktu  sistēma, kas uzskatām a par labāko.

K atra  vērtēšanas sistēm a piešķir sviesta garžai un sm ar
žai lielāko punk tu  skaitu .

PSR Savienībā dažādām  sviesta īpašībām  piešķ ir šādu 
augstāko punk tu  skaitu :
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S v i e s t a  ī p a š ī b a s :  
G arža un sm arža . .

A u g s t a k a i s  p u n k t u  
s k a i t s .

K onsistence, ap s trād āšan a  un ā rē ja is  izskats .
K rāsa un i z s k a t s ........................................................
S ā l ī š a n a ............................................................................
I e s a i ņ o j u m s ..................................................................

50
25

5
10
10

Kopa . . 100

A tk arīb a  no vērtēšanas iznākum ā sviestu iedala šadas 
labum a šķ irās:

G aržas-sm aržas punktu  
skaits ne zem āks p ar 

43 
41

E k stra  . . 
A ugstākā .

92—100 
88— 91 
80— 87 
75— 79

Pirm ā 
O tra  .

Sviestu vērtējo t, ekspertīzes lapā sīk i jāa tz īm ē visas kon
statētās sviesta k ļūdas un  trūkum i.

A ugstāk m inētais p u nk tu  sadalījum s rāda. kādas sviesta 
īpašības uzskata  p a r svarīgākām . Pie novērtēšanas jāņem  
v ērā  a r ī sviesta šķ irne — salda vai skābēta  k rē jum a, sālīts 
vai nesālīts  sviests. Ja  sviests gatavots speciāliem  tirgiem , 
jā iev ēro  šo tirgu  īpa tn ē jās  prasības.

K atram  «viestam jā b ū t tik  izturīgam , ka, uzglabājot 
14 dienas 10° C tem perātū rā, nav  m anām as nekādas pārm ai
ņas tā  galvenajās īpašībās. A rī pelējum i šinī la ikā  nedrīkst 
parādīties.

Sevišķi iz tu rīgam  ir  jā b ū t pienotavu sviestam, tādēļ ka  
daudzreiz to nākas tā lu  p ārvadā t vai m ēnešiem ilgi uz
glabāt.

Pats par sevi saprotam s, k a  iz tu rīgu  sviestu var izgata
vot v ien īg i no svaiga, laba un  tīra  izejm ateriā la  — p iena 
un k rējum a. Tiem  jā b ū t b rīv iem  no kaitīg iem  metalliem . 
ar labu  garžu, tī ru  sm aržu un  tik  svaigam, ka  a r augstu 
pasterizāc iju  tos v a r p ie tiekam i a tb rīv o t no sīkbū tnēin  un 
enzīm iem . Viss tā lākais ja u  ir  a tkarīg s no sv iestn ieka ap 
zinīgas rīcības un prasm es izgatavot labu, iz tu rīgu  sviestu. 
T āpēc a rī sviestniekam  pašam  jāp ā rb au d a  izgatavotā sviesta 
iz tu rību  tādā  k ārtā , k a  tū liņ  pēc atspaidīšanas noņem p a 
raugu. ievieto to lab i t ī r ī tā  s tik la  trauciņā, nosedz, la i gaiss 
un gaism a netiek  k lāt, un 15 dienas tu r  10° C tem perātū rā ,

Sviesta izturība
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pēc tam  to novērtē. G alvenās sviesta k ļūdas tad  ja u  m a
nāmas. sviestnieks iemācās tās pazīt un secināt, kas darām s 
lai tās novērstu.

Sviesta uzglabāšanas apstākļiem  ir liela  nozīm e iz tu rī
bas stiprināšanā, jo  a r ī labs, izturīgs sviests nepiem ērotos 
apstākļos diezgan ā tri sāk sadalīties un bojāties sakarā  ar 
ķīm iskām  pārm aiņām  (tauku un lecitīna oksidāciju  vai hid- 
rolizi), kupu rezu ltā tā  rodas vielas a r nepatīkam u garžu un 
smaku.

Sviesta īpašību  pasliktināšanos lielā m ērā veicina gaiss 
resp. gaisa skābeklis, gaisma, m itrum s un  siltums. Gaiss nn 
gaisma ievada ķīm iskus oksidācijas procesus, kas pēc tam  
ja u  autom atiski tu rp inās sviestā, bet siltums atbalsta sīk 
būtņu  un to enzīm u darbību. Labs un iz turīgs sviests, kas 
cieši iesaiņots un uzglabāšanai novietots tumšā, sausā, stipri 
aukstā  te lpā  (pie —12° līdz —15° C). parasti vēl pēc v a irā 
kiem  m ēnešiem ir lietojam s kā galda sviests. T urp retim  
neiztu rīgs sviests, uzglabāts līdzīgos apstākļos, var ja u  būt 
sabo jājies tādā mērā, ka der tikai lietošanai v irtuvē.

A tk arīb ā  no dažādām  uzglabāšanas tem peratū rām  pien
skābe un sāls var dažādi ie tekm ēt sviesta iz tu rību . Zinā
mai sāls un pienskābes koncentrācijai sviesta plazm ā ir  ne
noliedzam a konservējoša nozīme, ja  sviestu uzglabā plūs, 
t. i., ne zem ākās par 0° C tem peratūrās. T ad abas šīs vielas 
var kavēt un v ā jin ā t nevēlam u sīkbū tņu  darb ību  sviestā. 
T urpretim , uzg labājo t sviestu tādās minus tem peratūrās, kad 
sviesta plazm a sasalst un ne bak tērijas, ne enzimi vairs 
nevar darboties, lielāks sāls un pienskābes satu rs sviestā 
ir ja u  nevēlam s, jo  sekmē tādu  ķ īm isku  procesu gaitu, kas 
ievēro jam i paslik tina  sviesta garžu un sm aržu. Tāpēc līdz
teku  aukstum a technikas a ttīs tība i un zemu tem peratū ru  
lietošanai sviesta transportā  un uzglabāšanā vēro jam a no
teik ta tendence — k r ē j u m u  m a z ā k  s k ā b ē t  u u  
s v i e s t u  m a z ā k  s ā l ī t .  Piem ēram , am erikāņi, lie
to jo t k rē ju m a ātro  skābēšanu, mēdz uzsvērt, ka  sviestam 
va jadzīgs laba ierauga arom ats, bet ne pienskābe. Tas iz
skaidro jam s a r to. k a  tu r  sviestu parasti uzglabā stipri ze
mās minus tem perātū rās, ap — 20° C.

SIKBŪTNES SVIESTĀ

Sīkbūtņu skaits sviestā var būt visai dažāds atkarībā  
no krējum a sagatavošanas veida un sviesta izgatavošanas 
technikas. N epasterizēta skāba krējum a sviestā dažādu
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sīkbū tņu  skaits v ar būt ļoti liels, tu rp re tim  augsti p as te ri
zē ta  salda k rē ju m a  sviestā tas panasti visai mazs.

A ugstākais s īkbū tņu  skaii ts sviestā mēdz bū t pirm ās d ie
nās pēc izgatavošanas, bet vēlāk  tas pakāpenisk i sam azi
nās. B ak tērijas  sviestā nevar tā  vairo ties kā  pienā un k rē 
ju m ā  tādēļ, ka dzīves apstāk ļi sviestā tām  nav labvēlīgi. 
Sviests sa tu r tika i 14—15% ūdens, k u ļā  sīkbūtnes var v a i
roties. A pm ēram  puse visa ūdens daudzum a m ikroskopiski 
sīku  pilīšu veidā k ā  k rē ju m a  plazm a ieslēgta starp  defor
mētām  tau k u  lodītēm , k ad  tās savienojas sviesta graudos. 
Šī p lazm a sa tu r b a k tē r iju  uztu ram  nepieciešam ās olbaltum 
vielas. p iena cukuru , p ienskābi un citas plazm as sastāvda
ļas kopā a r sīkbūtnēm , kas atrodas k rē ju m a plazm ā sviesta 
g raudu  izveidošanās mom entā. Sīko plazm as p ilīšu  1 g 
sviesta ir 10—20 m ilja rd i, bet b a k tē r iju  skaits 1 g sviesta, 
k u lta  no pasterizē ta  salda k rē jum a, mēdz bū t tikai da/.i 
10 tūkstoši, bet skābēta  k rē ju m a  sviestā daži desm it m iljoni. 
A prēķin i rāda, ka  tādos apstākļos pasterizē ta  salda k rē ju m a 
sviestā ap 90—99,9%, bet skābēta  k rē ju m a  sviestā 50—80% 
sīko plazm as p ilīšu  ir pavisam  b rīvas no sīkbūtnēm , t. i., 
sterilas. L ielākā daļa sīko plazm as p ilīšu  ir  m azākas p a r
3 Jo vairak  šadn pilīšu, jo  lielāks sviesta sterila  ūdens 
procents. S akarā a r to sīkbūtnes, kas kulšanas la ikā  ieslēg
tas sviesta graudos, var izm antot tika i nelie lu  daļu  to b a r ī
bas vielu, kas atrodas graudos ieslēgtā plazm ā. T urpretim  
sīkbūtnes, kas atrodas ārpus resp. starp  graudiem , netiek 
šiem barības vielu k rā jum iem  klāt.

Pareizi skābēta k rē ju m a  sviesta graudos ieslēgtas gal
venā k ā r tā  pienskābes un arom ata b ak tē rija s , kas k rē jum a

fdazm ā savairojušās no dotā k u ltū ru  ierauga. Lietojot 
abu un  bak terio loģ iskā nozīm ē tīru  ieraugu, labi tīro t un 
dezinficējot kuļm ucu un reni, pa k u fu  m ucā ievada k rē 

jum u, kulšanas resp. sviesta g raudu  izveidošanās la ikā  svešu 
b a k tē riju  k rē ju m a plazm ā nem az nevar bū t vai a rī tās 
var bū t tikai nelielā daudzum ā. Sviesta iz tu rības labad  jā -

Eie liek  visas pūles, lai novērstu  svešu b a k tē riju  iekļūšanu 
rē ju ina  p lazm ā pirm s kulšanas. Ja tu r nelielā daudzum ā 
iekļuvušas a r ī citas b ak tē rija s , to vairošanās sīka jās  p laz

mas p ilītes apgrū tināta , jo  plazm ai skāba reak c ija  (pareizi 
skābētā k rē ju m ā pH  4,6—4,8), ko lielākā b ak tē riju  daļa n e 
panes. Rauga un pelē jum a sēnītēm  tāda skābum a pakāpe 
gian nekaitē, bet to savairošanos ierobežo gaisa resp. sk ā 
bek ļa  trūkum s.

Salda k rē ju m a plazm as p ilītēs ieslēgtās b ak tē rija s  visas
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var vairoties, tādēļ, uzg labājo t salda k rē ju m a  sviestu, 
p irm ā la ik ā  s īkbū tņu  skaits pieaug, apm ēram  pēc divām 
nedēļām  tās sasniedz augstāko pakāp i un tad  sāk m azinā
ties. T urp retim  lab i skābēta  k rē ju m a  plazm as pilītēs, kā 
ja u  aizrād īts, svešu s īkbū tņu  vairošanās apgrū tināta , p ien 
skābes strep tokokkiem  plazm as reak c ija  a r ī d rīz  k ļū st par 
skābu, un tāpēc tu r  v a r vairoties vēl tikai arom ata bak tē
rijas , kas panes lie lāku  pienskābes koncentrāciju . Ar to 
izskaidro jam a parād ība, k a  m ēreni skābēta  k rē ju m a  sviesta 
arom ats dažu dienu la ik ā  pēc izgatavošanas pastiprinās. 
Tāpēc skābēta k rē ju m a  sviesta garžu un sm aržu labāk  vēr
tē t ne tūdaļ pēc izgatavošanas, bet dažas dienas vēlāk. Pār 
skābēta k rē ju m a  plazmas pilītēs, k ad  pH  zem āks p a r 4,6, ā tri 
sāk nobeigties ne vien pienskābes streptokokki, bet a r ī aro 
m ata b ak tērijas.

Šī iem esla dēļ stip rāk  skābēta k rē ju m a sviestā sīkbūtņu  
skaits (skat. zemāk) parasti vislielākais tū liņ  pēc izgatavo
šanas, bet tad  tas diezgan ā tri sāk m azināties.

P ienskābes strep tokokki un  arom ata bak tērijas, kas lie
los daudzum os ieslēgtas lab i skābēta  k rē ju m a  sviesta g rau 
dos, nekādas slik tas pārm aiņas sviesta īpašībās nerada, jo  
olbaltum vielas tās skalda  lēni un  ļo ti m azā m ērā, bet uz 
taukiem  nem az neiedarbojas. D audz ļaunāk, j a  k rē jum a

Elazm ā iek ļūst rauga sēnītes, kas labi sadzīvo a r pienskn- 
es b ak tē rijā m  un var ilgi m itināties skābā vidē.

Tādēļ a r ī nepareizi, a r  sliktu, inficētu ieraugu  skābēta 
k rē ju m a sviestā pēc ilgākas uzglabāšanas dažkārt var a t
rast gandrīz  v ienīgi rauga  sēnītes. Ja  sviesta graudos ie
slēgtā p lazm a inficēta  sīkbūtnēm , kas skalda o lbaltum vielas 
un taukus, sviesta bojāšanās no rit diezgan ā trā  gaitā un 
ja u  pēc dažām  dienām  sviests var pieņem t nepatīkam u 
sm aku un n e tīru  garžu. Tā ir  n e iz tu rīg a  sviesta p irm ā pa
zīme.

Maz iz tu rīgs ir  parastais „m ājas“ je b  laucinieku sviests, 
ko gatavo no nepasterizēta, pašsarūguša k rē ju m a  p rim itī
vos technikas apstākļos. Tas sa tu r ļo t i  daudz un dažādu 
sīkbūtņu.

Sevišķi b īstam as sviestam ir visas tās sīkbūtnes, kas var 
darinā t taukus šķ ē lē ju  enzīm u — lipāzi, j a  tās iek ļūst k rē 
ju m ā pēc pasterizācijas, vairo jas  un darbo jas līdz kulšanai 
un iekļūst sviesta graudos. Lipāze, atrazdam ās plazm as p i
lītēs, ā tri un  in tensīvi va r iedarboties uz taukiem , tādēļ 
k a  sīka jām  p ilītēm  a r taukiem  ir ļoti lie la  saskaršanās 
virsma. No visas ūdens un  tauku  saskaršanās virsmas, kas
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1 kg sviesta veido ap 150 cm2, ap 98% sastāda sīkās plaz
mas pilītes. T auku virsm a sviestā, salīdzinot a r pienu un 
k rē jum u , ir  stip ri a tk lā ta , jo  kulšanas la ikā  spēcīgie sitieni 
un grūdieni saplosa un noārda lodīšu  virsm u sargātā jas ol
baltum vielu  segas, līdz a r  ko sviesta graudos ja u  defor
mēto tauku  daļiņu lielā virsm a k ļū st a tk lā ta  un viegli p ie
ejam a lipāzei, m etāliem  un gaisa skābeklim , jo  tie a tro
das plazm as pilītēs. P ēd ē jā  gad ījum ā sviests būs neiztu
rīgs. T u rp re tim  iz tu rīgs būs tāds sviests, kuļ*a graudos ie
slēgtās plazm as p ilītes brīvas no lipolītiskām  sīkbūtnēm , 
taukus šķēlējiem  enzīmiem, m etāliem (dzelzs, mangāna, 
vapa) un skābekļa.

A pm ēram  o tra  puse no ūdens kopsatu ra  atrodas ārpus 
resp. starp  sviesta graudiem , parasti lie lāku  p ilīšu  un  pai 
p ilienu veidā. Sviesta graudus pam atīg i skalo jo t ar tīru  
ūdeni, kam ēr pēdēja is skalojam ais ūdens no tek  p iln īg i tīrs, 
diezgan p iln īg i izskalojas a r ī sīkbūtnēm  noderīgās barības 
vielas — olbaltum vielas, p iena  cukurs un m inerālvielas. 
Līdz a r to šinī ūdens daļā sīkbū tnēm  paslik tinās dzīves ap
stākļi, tās spiestas badoties. Vēl v a irāk  s īkbū tņu  dzīves ap 
stākļi paslik tinās tad, k ad  sviestu sāla. Sālot a r koncentrēju 
sāls šķīdum u, tas aizvieto pēdējo  skalojam o ūdeni. A pkai
sot sviesta graudus ar sausu sāli, sāls šķ īst p ēd ē jā  skalo
jam ā  ūdenī. Ja gatavā sviestā 15% ūdens un 1,5% sāls, tad 
parasti domā, k a  sviestā atrodas 10%-īgs sāls šķīdum s, lai 
gan fak tisk i tu r  būs apm. 20%-īgs sāls šķīdum s, jo  sāls šķīst 
un  k o n cen trē ja  galvenā k ā r tā  ūdenī, kas atrodas ārpus 
sviesta graudiem  un kas sastāda tikai pusi no ūdens kopsa
tu ra . S īkajās plazm as pilītēs, kas ieslēgtas sviesta graudos, 
sāls var iek ļū t m azā m ērā un tika i pēc ilgāka laika. Ja 
10%-īgs sāls šķīdum s nav kaitīgs daudzām  sīkbūtnēm , tad 
20%-īgā šķīdum ā ja u  daudzas sīkbūtnes vairs nevar v a iro 
ties. Sevišķi ju tīg as  p re t tādu  sāls koncen trāciju  ir  pūša
nas b ak tē rija s  — pro teo līti, kas sviestā va r iek ļū t a r nep ie
tiekam i tīru  skalojam o ūdeni. Tāpēc, ja  skalojam ais ūdens 
baktērio loģiskā ziņā nav  teicams, tas jā izvietņo no svieshi 
graudiem  a r koncen trētu  sāls šķīdum u.

Pēdējos gados izdarītie pētījum i pierādījuši, ka dzīves  
apstākļus sviestā sīkbūtnēm  pasliktina arī stipra sviesfa  
atspaidīšana. Vienādos apstākļos izgatavots, bet „pārstrā
dāts“ sviests uzglabāšanā p ierād ījies izturīgāks par norm āli 
atspaidītu sviestu. Tāpat stipri atspaidīts resp. pārstrādāts 
sviests p ierād ījies izturīgāks pret pelēšanu, neraugoties uz 
augsto ūdens saturu. L īdzīgos apstākļos mazāk atspaidīts
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sv iests ā trā k  sāk pelēt. Šīs parād ības izskaidro a r ūdens resp. 
sā lījum a lielo (lielāku par 100 ju) p ilienu stip rāku  sasmal
cināšanu ilgākā  atspaid īšanas la ik ā  un m ikroskopiski sīko 
p ilīšu  v ien līdzīgu  iestrādāšanu resp. em ulģēšanu sviesta 
taukos, pie kam  tiek p ā rtra u k ti sakari starp  atsevišķām  p i
lītēm . izbeidzas a rī d ifūzijas norises starp  tām. Ļoti sīkās, 
tau k u  masā cieši ieslēgtās ūdens p ilītēs sīkbūtnēm  ir  daudz 
nelabvēlīgāk i apstākļi, tās tu r  nevar vairoties un norm āli 
darboties k ā  lielos ūdens pilienos, kas vā ji saistīti a r ta u 
kiem  un pie satricinājum iem  viegli var sviestā pārvietoties.

No te ik tā  izriet, k a  sviestnieku rīc ībā  ir v a irāk i tech- 
n iski paņēm ieni, a r kufiem  iespējam s p aslik tinā t s īk b ū t
nēm dzīves apstāk ļus sviestā un līdz a r to s tip rin ā t sviesta 
iz turību .

G andrīz  visas sviestam kaitīgās sīkbūtnes (lipolītiskās 
un proteolītiskās) ir  aerobas, un tām  nepieciešam s gaisa skā- 
beldis. C iešā m asā saspiestā un labi, bez tukšum iem , m u
ciņās iestam pātā sviestā gaisa ir  maz, un tāpēc kaitīgās 
aerobās sīkbūtnes sviesta dziļākos slāņos nevar vairoties, 
bet d rīz  v ien  sāk nobeigties. T u rp re tim  sviesta v irskārtā , 
k u r  p ieejam s gaisa skābeklis, tās v a r savairoties lielos d au 
dzumos. Lohniss sakopojis skaitļus p a r s īkbū tņu  daudzum u 
m iljonos 1 g dažādi gatavota sviesta ā rē jā s  un  iekšējās d a 
ļās kā  tūdaļ pēc izgatavošanas, tā a r ī  pēc dažāda la ika  šādā 
pārskatām ā veidā:

S īkbūtņu  skaits m iljonos 1 g sviesta.
Salda k rē ju m a  Skābēta k rē ju m a  Laucinieku

virsa iekša v irsa  iekša virsa iekša
Tūliij pēc izgatavošanas . 1  1 10 10 20 20
Pēc vienas nedēļas . . .  īO 10 s " 40 5
Pēc 2 m ēuešiem  . . . .  2 0.6 2 0.1 2 0.4

O rla-Jensens atradis, ka, uzg labājo t salda k rē jum a 
sviestu, kuļ*ā starp  citām  sīkbūtnēm  b ijis  a r ī baltais piena 
pelējum s, 1 gram ā svaiga sviesta 1200 minēto pelējum u, pēc 
nedēļas sviesta masā — 0. bet virsā — 10000.

Lipolītiskās sīkbūtnes, vairo jo ties sviesta v irskārtā , en e r
ģiski šķeļ taukus g licerīnā un brīvās tau k u  skābēs. S akarā 
ar to pakāpen isk i ceļas sviesta skābum grads. Svaiga sviesta 
skābum grads parasti no 1,0—3,0. Kādā m ēģinājum ā atrasti 
šādi skābum grada skaitļi: svaigā sviestā 1,2; pēc v iena m ē
neša sviesta iekšienē 6,8, bet sviesta v irsā  18,0. Tādēļ jā - 
sargās veidot sviestu mazos gabalos a r lielu v irsmu, jo  tāds
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sviests daudz atrak bojājās nekā cieša, liela  masa ar mazu 
virsu.

Skābumgradam nav tiešas sakarības ar sviesta garžas 
un smaržas pārmaiņām, jo  pēdējās rada v ien īg i atbrīvotās 
g a i s t o š ā s  tauku skābes, galvenā kārtā sviesta un kap
rona skābes.

Ja šīs skābes lielākos vairumos atbrīvotas, sviests pio- 
ņem nepatīkam u, asu smaku un sūrganu garžu, kas var pa
stiprināties tādā mērā, ka sviests kļūst lietošanai nederīgs. 
U zglabājot sviestu zemās m inus tem peratūrās, baktēriolo- 
ģiskas un enzīm ātiskas norises apstājas resp. sviestā nemaz 
nevar sākties.

SVIESTA KĻL’DAS

Par kļūdām  sauc dažādas nevēlam as parādības vai pār
m aiņas sviesta īpašībās — garžā un smaržā, konsistencē un 
apstrādāšanā, izskatā un iesaiņošanā. K ļūdas pazem ina  
sviesta labum u un vērtību, bet dažkārt padara to pavisam  
m azvērtīgu, pat nelietojam u.

N ereti k ļūdas vēro jam as ja u  svaigā sviestā tūdaļ pēc 
izgatavošanas. Tās v a r rasties no: 1) slikta, k ļūda ina  ize j
m ateriā la  — piena un k rē ju m a ; 2) nepiem ērotas k rē jum a 
sagatavošanas, īpaši nepietiekam as paeterizēšanas un slikta 
ie rauga; 3) nepareizas sviesta izgatavošanas techn ikas; 4) ne
k ārtīg as  iesaiņošanas; 5) slik tu  palīgm ateriā lu  (krāsas, 
ūdens, sāls, pergam en ta  u. c.) lietošanas.

Dažas sviesta kļūdas turpretim parādās tikai vēlāk  — 
uzglabāšanas laikā. Tās attīstās pakāpeniski, izturīgā sviestā 
lēni. neizturīgā ātrāk. Pārm aiņu gaitu un virzienu te lielā  
mērā ietekm ē uzglabāšanas apstākļi, ga lvenā kārtā tem pe
ratūra un gaisa mitrums. U zglabājot sviestu tem peratūrās 
ap 0° C, pārm aiņas var radīt kā enzīm i, tā arī ķ īm iski pro
cesi. No enzīm iem  bīstam ākie — lipāzes un proteāzes. Li- 
pāzes h idrolizē resp. šķeļ taukus, proteāzes noārda olbaltum 
vielas, k u fu  saturs labi izgatavotā sviestā mazs. No ķ īm is
kiem  procesiem  bīstam ākie — oleīnskābes oksidācija un  
lecitina pārveidošana trim etilam inā. A tkarībā no sviesta  
plazm as ķ īm iski-baktērioloģiskā sastāva taukos var in ten
sīvāk noritēt hidrolizē vai oksidācija vai arī šie procesi 
var noritēt paralēli. Sakarā ar to sviestam  var rasties da
žādas garžas un smaržas kļūdas, kuras pareizi noteikt un 
apzīm ēt skaitļos diezgan grūti. U zglabājot sviestu vairākus
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grādus zem nulles, no —10 līdz —201* C, enzīm u d arb ība  ap
stā jas un  sviestu v a r b o jā t tika i ķ īm iski procesi.

Sviesta k ļūdu  note ikšana nav vienkārša, tā  p rasa  p a 
m atīgas zināšanas un  ievingrināšanos. L ielā m ērā tā  vēl ir  
su b jek tīv a  lieta, jo  līdz  šim vēl nav a trastas noderīgas ob
jek tīv as  m etodes sviesta k ļūdu  noteikšanai. A grāk sviesta 
k ļūdu  saraksts b ija  stipri gafāks nekā tagad, jo , pateicoties 
piensaim niecības zinātnes un technikas sasniegum iem , ļoi.i 
daudzas sviesta k ļūdas nav vairs sastopam as. Labu pieno
tavu  svaigā sviestā kļūdas tagad  sastopam as ļoti reti.

Tās kļūdas, kas apskatītas zemāk, sviests uzrāda izl tī
rības pārbaudēs pēc 14 dienu ilgas uzglabāšanas sam ēra 
augstā (10° C) tem perātūrā. Laucinieku sviesta k ļūdu  sa
raksts vēl tag ad  ir diezgan garš.

Sviesta garžas un smaržas kļūdas
Laba garža  un t ī r a  sm arža ir vērtīgākās sviesta īp ašī

bas. Šo īpašību  pārm aiņas ir  sevišķi nevēlam as, jo  tās bez 
kādiem  aparā tiem  un reaktīv iem  a r ožu un  garžu v a r  iz
ju s t ikka trs  sviesta patērē tā js . Sviestu a r  stip rām  piegar- 
žām un  slik tu  sm aku neviens negrib  p irk t. Tāpēc šīs kļūdas 
v isvairāk  pazem ina sviesta vērtību  un tirgus cenu.

Netīra garža. Tā ir visbiežāk sastopam ā sviesta k ļūda. 
D ažkārt sviestā v ienlaicīgi iz jū tam as vairākas dažādas pie- 
garžas. Šīs kļūdas galvenais iemesls — slik ta p iena  un  bo
jā ta  k rē ju m a  lietošana. Tāj>ēc nepieciešam s kā pienu, iā 
a r ī k rē ju m u  rūp īg i šķirot. Šī k ļūda v a r a r ī rasties, ja  lie to  
ieraugu, kuyā pienskābes strep tokokki izv irtuši vai ta n ī 
iekļuvušas svešas, galvenā k ā r tā  neīstas p ienskābes b ak tē 
rijas  un torulas — meža rauga sēnītes. N etīra , „veca“ garža 
rodas a rī tad, j a  kuļm ucā tem peratūras pazem ināšanai laiž 
dabisko ledu, iegūtu no ne tīra  ūdens, vai a r ī ja  kuļm uca 
nav k ā rtīg i t ī r ī ta  un  dezinficēta. D ažkārt kuļm ucas dēļi 
resp. galdi stip ri nolietoti, nelīdzeni, sa trunēju ši vai p lū k 
snaini. kas dod iespēju  to šķirbās un  porās savairoties dau
dzām sīkbūtnēm , kas kokā dziļi ieperinās un ir  g rū ti iz
nīcinām as. Visos tam līdzīgos gadījum os n e tīra  garža iz jū 
tam a ja u  tikko saku ltā  sviestā.

N ereti svaigam  sviestam  garža laba, bet uzglabāšanas 
Laikā tā  paslik tinās, pieņem  nenoteik ta rak s tu ra  piegaržas, 
kas pakāpenisk i pastiprinās, kam ēr beidzot sviestam  ja u  
ir veca, sīvi sūra garža. Tādu garžas pasliktināšanos rada 
tauku  oksidācijas un hidrolizēs procesi, kas tad līdztekus
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n orit sviestā. Iz tu rīg ā  sviestā tādas garžas pārm aiņas no
rit lēni, ne iz tu rīg ā  daudz ā trāk . Ilgākā uzglabāšanas la ikā 
tom ēr k a tra  sviesta garža k ļūst netīra , veca.

Metalla garža. To piedod sviestā iekļuvušie metaJli — 
dzelzs, vapš un  tā  kausējum i (bronza, misiņš), cinks. Šie 
m etalli va r iek ļū t sviestā, ja :  1) p ienu un k rē jum u  uzglabā 
un  tran sp o rtē  ie rūsējušās tran sp o rtk aņ n ās ; 2) pienotavas 
m ašīnām  un aparātiem  (sildītājiem , pasterizātoriem , dze
sētājiem , raudzētajiem ) vai a r ī caurulēm  bo jāts un  nolie
tots alvojum s, kādēļ k rē jum s n āk  tiešā sakarā a r m inēta
jiem  m etalliem ; 3) kuļm ucā ielaistas sk rū v ju  galviņas vai 
lūku  m etallu  rām ji; 4) sviesta skalojam ais ūdens sa tu r lie
lākā daudzum ā dzelzi vai ūdens pievedcaurules sarūsējušas. 
Lielākos daudzum os m etallus šķ īd ina karsts, tāpat skābs 
krējum s.

Sviestniecībā, cik  un k u r  tas vien iespējam s, alvotu vaj a 
un dzelzs trau k u , ap arā tu  un cauru ļu  v ietā jā lie to  tī ra  a lu 
m īn ija  vai nerūsējošā tērauda aparā ti un piederum i.

Sviestā iek ļuvušie m etalli p a t gluži niecīgos daudzu
mos darbo jas k ā  ka ta liza to ri un veicina tau k u  oksidēšanos, 
sakarā  ar ko rodas a rī citas (tauku, eļļaina, eļļain i-taukain  i) 
sviesta garžas kļūdas. Skābētā k rē ju m ā m etalli a r p ien 
skābi dod sālis, piem., pienskābo vapu vai p ienskābo dzelzi, 
kas iedarbo jas līdzīg i metalliem .

Pastāv  uzskats, ka  m etallu  garža pārie t e ļļa inā un v ē
lāk  ziv ju  garžā.

Tauku garža, a rī taukaina  garža, pareizāk  speķa garža. 
a tgād ina  vecu, bo jā tu  tauku  vai veca s p e ķ a  garžu. š> 
garžas k ļūdu  rad a  sviesta taukos esošā nep iesā tinā tā  oleīn- 
skābe, kas viegli piesaista gaisa skābekli, oksidējas un 
dod tādus savienojum us, k am  p re tīga  veca speķa garža un 
nepatīkam a smaka.

O leīnskābes oksidēšanos ierosina un veicina gaisma, eii- 
zīms oleīnāze un niecīgi daudzum i m etallu  — dzelzs, vaju  
m angāna, cinka, kas darbo jas k ā  kata lizā to ri resp. skābekļa 
pārnesēji. Reiz ierosināta, oksidācija  tu rp inās tā lāk  un a r 
vien pastiprinās. Pasterizējot k rē ju m u  pie 90° C, enzimi 
o leīnāze un peroksidāze nobeidzas. K ā ja u  aizrādīts, k rē 
jum s un sviests rūp īg i jā sa rg a  no saskaršanās ar dzelzi un 
sevišķi vapu, kaš iedarbo jas 10 reizes s tip rāk  par dzelzi. 
Tāpat k rē jum s un sviests jā sa rg a  no spilgtas gaismas, se

višķi no saules stariem . K rē jum a dzesētājus nav  ieteicams 
novietot logu tuvum ā, kā to bieži mēdz d arīt, lai v ieglāk iz
vadītu  tvaiku. Ja tas tom ēr tā  ierīkots, logos jā ie liek  dzel-
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tensarkani stikli vai k rē ju m a  dzesēšanas la ikā  tie a izk lā
jam i sarkandzelten iein  aizkariem . K rē jum a naudzētāji rū 
pīgi jānosedz a r a lum in ija  platēm . K oka vāki neder, tāpēc 
ka to sastiprināšanai lietotās naglas rūs un rūsa ar ūdens 
pilieniem  iepil k rē ju m ā; bez tam  koka vākus a r ī g rū ti de
zinficēt, uz tiem  m itinās pelējum u sponas. A rī kuļm ucas 
dažreiz mēdz novietot logu tuvum ā, tādā  gad ījum ā sviesta 
apstrādāšanas la ikā  logi tāpat a izk lājam i sarkandzelteniem  
aizkariem .

G atavs sviests tū liņ  rūp īg i un cieši jā iesaiņo, lai p asa r
gātu  to no gaismas un gaisa skābekļa ietekm es. Šai ziņā 
priekšroka dodam a labi parafīnētām  m uciņām , kas labāk 
a ttu r  gaisu, un  speciāli apstrādā tam  pergam enta papīram , 
kas nm aiž cauri gaismas u ltravioletos starus.

Eļļaina garža. Maz atšķiras no taukainas garžas. Pastip 
rin ā tā  pakāpē tā  līdz īga  ziv ju  trān u  vai z iv ju  garžai (skat. 
tālāk).

Svaigā sviestā nav7 manāma, bet rodas un pastiprinās 
uzglabāšanas la ik ā  un to pašu ķīm isko iemeslu dēļ k ā  ta u 
kaina un  z iv ju  garža. P astip rinā tā  pakāpē eļļa inu  garžu 
v ar novērot sviestam, izgatavotam  no stip ri skābēta  vai pār- 
skābēta k rē jum a, kas raudzēts slikti alvotos vapa traukos 
un tādēļ satur pienskābo vāpi. P ienskābais v ā jš  veicina ne 
vien oleīnskābes, bet a r ī lec itīna  oksidēšanos, pie kam  ro 
das vielas, kas reizē atgādina veca speķa un ziv ju  trān a  
garžu. Salda k rē ju m a  sviestam šī garžas k ļūda nav novē
rota.

E ļļaina garža biežāk novērojam a vasaras beigās un ru 
dens sākumā, kad govis ganās uz āboliņa (arī lucernas), 
a tā la  vai a r ī ja u n ā  āboliņa, un sak a īā  ar to piena resp. 
sviesta taukos ļoti augsts oleīnskābes saturs. Šādā laikā, 
neraugoties uz to, ka taukiem  ļoti m īksta konsistence, k rē 
jum s jāpasterizē  vismaz līdz 92° C. Jāattu ras no k rē ju m a 
skābēšanas līdz augstam  skābum gradam . Sviestu m azāk 
sālīt.

Sastopami aizrād ījum i, k a  eļļaina garža sviestam var 
rasties a rī no bo jā tu  eļļas raušu izēdināšanas slaucamām 
govīm.

Zivju garža sviestā rodas no niecīgiem  trim etilam īna 
daudzum iem . Šai v ielai ir  ā rk ārtīg i s tip ra  sm aka un garža, 
kas atgādina siļķu  sālījum u. A tk arīb ā  no trim etilam īna 
daudzum a sviestam piegaržas var būt, sākot no vieglas, 
z iv ju  eļļu atgādinošas, līdz p re tīga i siļķu  sā līju m a garžai.

T rim etilam īns sviestā var rasties no lecitīna, kā  a r ī v a r
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pārie t niecīgos daudzum os 110 lopbarības. P ēdējā  gadījum ā 
sviestam  v a r bū t viegla ziv ju  p iegarža jau  tūdaļ pēc iz
gatavošanas, bet p irm ā gad ījum ā tā  attīstās, sviestu uzgla
b ā jo t zemās tem peratūrās, un var ievērojam i pastiprināties.

Lecitīns ir k a tra  sviesta dabiskā sastāvdaļa. Tā saturs 
sviestā svārstās no 0,05 līdz 0,10%, un tas saistīts ar tau 
kiem. Ja  b lakus oksidācijas procesiem , kas norit taukos, 
v ienlaicīgi iedarbojas p ienskābe vai pienskābes vaya un 
dzelzs salis, kas lecitīnu  a rī hidrolizē, tad nelielos daudzu
mos rodas trim etilam īns un piedod sviestam  zivju  garžu. 
Jo lielāks sviestā p ienskābes un sāls saturs, jo  va irāk  leci
tīn a  (no 2% līdz 20% lec itīna  kopsatura) sadalās un rodas 
vairāk  trim etilam īna, līdz a r ko ziv ju  garža pastiprinās. 
Sāls pavairo  lec itīna  šķīšanas spējas. Bez lecitīna līdzīgā 
k ā rtā  trim etilam īns var rasties no beta īna , kas atrodas cu
kurb iešu  galviņās un  melasē, ja  tās lielākos daudzum os iz
ēdina slaucam ām  govīm.

T rim etilam īns atrodas rudzu vārpu m elnajos graudos. 
Izēdinot govīm sīkos rudzu graudus, kuyos atrodas a r ī mel 
nie graudi, trim etilam īns niecīgos daudzum os var pāriet

f>ienā. Lielākos daudzum os trim etilam īns atrodas siļķu sīi- 
ījum ā.

A r lopbarības ietekm i varē tu  izskaidro t tos gadījum us, 
kad  ziv ju  garža novēro ta  a rī salda k rē ju m a  sviestam, lai 
gan biežāk tā  parādās s tip rāk  skābēta  k rē ju m a sviestā.

Parasti, sviestu uzglabājot, vispirm s tam  parādās eļļaina 
garža, kas pakāpenisk i pārie t z iv ju  garžā.

Šīs k ļūdas m azināšanai vai novēršanai v a r n o d erē i: 
a) k rē ju m a  augsta pasterizācija, vismaz pie 92° C vai aug
stāk, tādēļ ka augstas tem perātūras sam azina lecitīna dau
dzum u sviestā; b) ļoti m ērena k rē ju m a skābēšana; piem.. 
sviestam, kas domāts ilgākai uzglabāšanai, neieteic skābei 
k rē jum u pāri 33—35° T; c) v ieg la sviesta sālīšana.

In teresan ti atzīm ēt, ka laucin ieku  sviestam, kas izgata
vots no nepasterizēta  un pašsarūguša k rējum a, ziv ju  garža 
novērota reti. Šo parād ību  izskaidro tādā  kārtā , k a  svicstfi. 
kas sa tu r daudzas dažādas sīkbūtnes, tauku  oksidācijas 
procesa gaitu  ierobežo vai izbeidz tās aerobās sīkbūtnes. 
kas pa tērē  skābekli vai d a rin a  sviestā reducējošas vielas. 
P asterizāc ija  šīs sīkbūtnes nobeidz, bet sviesta glabāšana 
zemās tem peratū rās ne ļau j sīkbūtnēm  darboties, kādēļ arī 
oksidācijas procesi sviestā var pastiprināties. P ievienojot 
sviestam  nelielos daudzum os stipri reducējošas ķīm iskas 
vielas, oksidācijas norises parasti izbeidzas.
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lo m ē r  nav jādonia, k a  daudz un dažādās sīkbūtnes, kas 
m itinās sviestā, v a r celt sviesta iz tu rību . Ja  tās v a r iero
bežot oksidācijas norises sviestā, līdz ar to tās v a r ra d īt da
žādas bakterio loģiskas sviesta garžas kļūdas, k ā  tas zemāk 
paskaidrots.

Sūrgana un  sū ri rūg ta  garža. U zglabājo t sviestu tem pera
tūrās, kas atļaUj darboties sīkbūtnēm , lipo lītiskās sīkbūtnes 
d a rin a  enzīm u Tipāži, kas sašķeļ sviesta taukus g licerīnā  un 
brīvās tauku skābēs.

A rī pienskābes b ak tē rija s  darbo jas tā lāk  un šķeļ a tli
kušo p iena cuku ru  pienskābē. T āda k ā r tā  no tiek  sviesta 
skābšana, ko rāda  sviesta skābum grada celšanās. S tarp 
atb rīvo tām  tauku  skābēm  daļa  ir gaistošas a r stip ru  īp a t
n ē ju  sm aku un garžu kā, piem., sviesta, kap rona  u. c. skā
bes. Reizē a r to atbrīvošanos m ainās sviesta garža un 
smarža. Sākum ā tā  k ļū st skāba, netīra , a tg ād in a  sviestskā- 
bes garžu un sm aku. A tbrīvoto  g licerīnu  sīkbūtnes sadala 
tā lāk , taukskābes oksidējas. Piem ēram , sviesta arom atv ie la
— diacetils viegli oksidē o leīnskābi un dod oleīnskābes 
peroksīdu, kam  speķa garža un sm aka. Tāpēc a rī s tip ri aro 
mātisks sviests nav izturīgs, ā tri pieņem  sūrgani tauku  
garžu. Šo pārm aiņu tā lāk ā  gaitā  rodas vielas ar asu, p re 
tīgu  garžu un sm aku, galvenā k ā r tā  dažādi ketoni, sakarā  
ar ko sviests ilgākā uzglabāšanas la ikā  pieņem  asu, sīvi sūru  
garžu un p re tīgu  smaku, kas rakstu ro  vecu, bo jā tu  sviestu.

N epasterizēta k rē ju m a  sviestā sūrgan ības process no rit 
daudz ā trā k ā  gaitā k ā  sviestā, kas izgatavots no augsti p a 
sterizēta  un  labi skābēta  k rē jum a, rūp īg i izskalots a r labu  
ūdeni, m ēreni sālīts, labi atspaidīts, cieši iesaiņots un  ze
mās (minus) tem peratūrās uzglabāts.

Sevišķi augsta, līdz 95° C, k rē ju m a  pasterizāc ija  nep ie
ciešam a mēnešos, k ad  daudz vecpiena, kas sa tu r lielākos 
vairum os enzīm u lipāzi. A rī sīkbū tņu  darinā tās  lipāzes no
beigšanai nepieciešam a augsta tem peratū ra.

Pēc pasterizācijas k rē jum s rūp īg i jā sa rg a  no lipolītis- 
kām  sīkbūtnēm , kas labi v a iro jas skābā k rē ju m ā  un en e r
ģiski šķeļ taukus. Tāpēc pelējum i neatlaid īg i jāapkapo. 
Līdz ar pelējum iem  nobeidzas a r ī  m eža rauga  sēnītes.

S iera garža. P aras ti šī k ļū d a  vēro jam a sviestā, kas iz
gatavots no p ārskābēta  k rējum a, kupā daļa  k aze īna  sa
v ilk ta  ciešās pārslās, kas ieslēdzas sviesta graudos. Šīs p ā r
slas nevar labi no sviesta izskalot. Lielāks daudzum s k a 
zeīna paliek  a rī pārku ltos sviesta graudos un visos gad ī
jum os, k ad  graud i nepietiekam i izskaloti. Ja reizē a r to
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sviestā iekļuvušas ga jstab iņu  siera  b ak tērijas, torulas uu 
pelējum a sēnītes, tās sadala kazeīnu  tāp a t k ā  sierā, tādēļ 
a r ī  sviestā rodas siera  garža. Lielāks daudzum s kazeīna  
pārsliņu  var būt sviestā a r ī tad, j a  pasterizē ja u  ieskābušu 
k rē jum u , sevišķi, k ad  k rē ju m ā daudz sīku  tauku  lodīšu 
(vecpiena krējum s) ar palielinātām  kaze īna  segām.

Pienotavās, kas blakus sviestam  gatavo a rī sierus, īpaši 
puscietos vai mīkstos, sierošanas telpas p iln īg i jā a td a la  110 
sviestnīcas telpām . Personāls, kas darbo jas a r  sieriem , n e
d rīk s t p iedalīties sviesta izgatavošanas darbos un otrādi.

Skāba garža a r skarbu, nepareizu  skābum u parasti ir 
sviestam, ja  k rē ju m a  raugs inficēts bak tērijām , kas darina  
e tiķ a  un skudru  skābes. T ad  jām aina  ku ltū ra . A rī s ta rp  
pienskābes bak tēri jām  sastopamas rases, kas dod asu, skarbu  
skābum u. Tādas neder k rē ju m a  ieraugam . D ažkārt svies
tam  stip ri skāba garža, kad  krējum s, raudzē jo t augstākā 
tem perātūrā. pārskābēts, sakults lielos, nepareizos graudos 
un pēdējie  nepietiekam i izskaloti. K rējum u nekad  neskābēt 
pāri 50—60° T a tk a rīb ā  no tauku  satura.

Iesala garža. D ažas pienskābes b ak tē riju  rases piedod 
skābētam  k rē jum am  stip ru  iesala garžu un smaku, kas p ā r 
iet a r ī sviestā. T ad nekavējo ties jām aina k u ltū ra  un  rū 
p īg i jādezinficē visi ie rauga gatavošanai lie to jam ie trau k i 
un piederum i.

R ūg ta  garža rodas 110 piena, kas iegūts lak tāc ijas  perioda 
beigās (vecpiens), vai no govīm, kas slim ojušas a r tesm ens 
iekaisumiem, vai kam  vienpusīgi lielākos vairum os izēdina 
lopbarību, kas sa tu r rūgtas vielas, piem., sinepes, k a rtu p e ļu  
lakstus vai mizas, tim otiņa sienu, v īķus un bojā tus, sape
lē jušus eļļas raušus. V ar rasties a rī no ilgāk zemās tem pe
ra tū rās  uzg labāta  p iena  un k rē jum a, kad  proteolīti, sašķe
ļot kazeīnu, d a rin a  peptonus. Rūgtās vielas g rū ti izn īcinā
mas. N epieciešam i p ienu un k rē ju m u  rūp īgāk  šķ iro t un 
ā trā k  pārstrādā t, bet neglabāt.

P asterizācijas  garža a tgād ina  v ā rīta  vai piedeguša pieua 
garžu. T ā iz jū tam a svaigā sviestā, kad : 1) pasterizē s tip rāk  
ieskābušu k rē ju m u ; 2) k rē jum s ilgāk k ā  va jadzīgs paliek  
pasterizā to rā  (ja k rē ju m a  p a r maz vai tas spārniem  augstu 
jāce ļ); k rē jum s p ārk ars t un piedeg. Ja k rē jum u , pēc pa- 
sterizēšanas dzesējot, labi izvēdina un skābē ar labu  ieraugu, 
šī p iegarža parasti izzūd dažu dienu laikā. N elielu  paste
rizācijas piegaržu daži sviesta p a tē rē tā ji cienī, jo  tā a tgā
dina riekstu  kodola garžu.
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K oka garža. M uciņās iesaiņota sviesta v irsk ā rta  pieņem  
nepatīkam u veca koka garžu. Šai garžas k ļūdai mēdz būt 
d ivē jād i iemesli. P irm kārt, uz sviesta virsas savairo jas lie
los daudzum os rauga  un pelē jum a sēnītes, no pēdējām  gal
venā k ā r tā  O idium  lactis un C ladosporium  bu tyri, kas p a 
rasti tik p a t izp la tīti p ienotavās k ā  pienskābes b ak tē rija s . 
Tās sastopam as visās p iena atliekās, pan iņu  tvertnēs, uz sie
nām, griestiem , g rīdu  bedrītēs vai spraugās, uz k rē ju m a  
raudzē tā ju  koka  vākiem  un sevišķi daudz nolietotās vai 
slikti dezinficētās kuļm ucās. Kā ja u  aizrādīts, nolieto tās 
kuļm ucās tās g rū ti iznīcināt pat a r  dezinfekciju , tāpēc ka 
tās ļoti dziļi iespiežas koka porās, rievās un šķirbās, īpaši, 
kad  m ucu dēļi sa trunējuši, p lūksnaini. Šie pelējum i ir  bez
krāsaini, tāpēc a rī nav  saskatām i tāpa t k ā  m eža raugi. 
Sviesta v irsk ā rtā  tie šķeļ taukus, sadala olbaltum vielas, no
ā rd a  pienskābi, piedod sviestam  īp a tn ē ju  sm aku un  ko
d īgu garžu, pie kam  sviesta v irsa  paras ti pieņem  a r ī tum 
šāku izskatu. Sviesta tirg o tā ji šīs kļūdas kopā apzīm ē a r  
vārdu  „staff“ (vāci) vai „toppiness“ (angļi).

D ažkārt līdz īga  sviesta k ļū d a  var rasties, ja  sviesta 
iesaiņošanai lieto m uciņas no nepiln īg i izkaltē ta  koka, kas 
tom ēr p rasa  ilgāku laiku. Dažas fab rikas m uciņu m ateriā lu  
žāvē m ākslīgi, p ie kam  dēlīšiem  apkalst tikai v irsa, bet 
iekšā paliek  koka sula, kas sa tu r gaistošas un sm aržojošas 
vielas. Muciņas plaucējot, koka poras atvejas, un vēlāk no
tiek  apm aiņas norises starp  koka sulu un sālījum u. Sviesta 
virsai tad  tom ēr trū k s t kodīgas garžas, ko piedod tikai 
stip ri savairojušies pelējum i.

Jāievēro, k a  uz nepiln īg i izkaltē ta  m uciņu m ateriāla, 
kad  to, cieši kopā sasietu, uzglabā m itrās, maz vēdinātās te l
pās, savairo jas pelējum i lielos daudzum os, vēlāk  tos grūti 
iznīcināt, un tie viegli inficē sviesta v irskārtu . T ādā ga
d ījum ā m uciņas k rie tn i jā izp laucē ar karstu  tvaiku , ā tri j ā 
izžāvē un rūp īg i jā p a ra fīn ē  ar kars tu  (150—160° C) p a ra 
fīnu. Vai a rī m uciņu iekšpuse jānoziež ar svaigi pagatavotu, 
karstu  3% -īgu n ā tr i jā  b isulfīta  šķīdum u (skat. 447. lpp.). 
M uciņu apstrādāšana ar koncentrētu  sā lījum u te neder. P a
visam bīstam i tādas m uciņas lie to t bez kādas iepriekšējas 
sagatavošanas, paļau jo ties  v ienīgi uz to, k a  „m uciņas iz
skatās“ tīras, it k ā  bez pelējum iem .

Kūts p iegarža nere ti novēro jam a laucinieku sviestā, kas 
pagatavots no nepasterizēta  un  pašsarūguša k rē jum a, ku rā  
iekļuvušas zarnu-m ēslu b ak tērijas. Šo p iegaržu  novērš k rē 
ju m a  pasterizēšana un  ieraudzēšana a r labu ieraugu, ко л аг
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dabūt k a trā  pienotavā. N epieciešam a ari vislielākās tīr īb a s  
ievērošana visos sviesta izgatavošanas darbos.

Puvum a sm aka un  garža. K rē jum ā iekļuvušas no ilgi 
aukstum ā saglabāta  piena un savairo jušās pūšanas b ak tē ri
jas, kas sadala olbaltum vielas slik ti izskalotā sviestā, īpaši, 
j a  a r ī skalo jam ā ūden ī atrodas pūšanas bak tērijas. Šī k ļūda 
n ovēro jam a galvenā k ā r tā  salda k rē ju m a sviestā. L īdzī
gos apstākļos sviestā no skābēta k rē ju m a drīzāk  p arādās 
s iera  garža.

Konsistences, apstrādāšanas un  izskata  kļūdas
Sviesta konsistence p a  daļai a tk a rīg a  no tauku  dabiskās 

konsistences, pa  daļa i no k rē ju m a  sagatavošanas un sviesta 
apstrādāšanas veida.

V āja  konsistence. Sviestam var b ū t v ā ja , p ā rāk  m īksta 
konsistence tad, kad  taukiem  ir stipri m īksta  dabiskā kon
sistence (augsts joda  skaitlis) un j a  pēc k rē ju m a pasteri- 
zēšanas to ā tri un stip ri neatdzesē, taukus pienācīgi nesa- 
cietina. A tspaidot sviesta g raudus a r  v ā ju  konsistenci, 
sviests k ļū st ziedīgs, slikti izdala ūdeni, sataukojas, t. i., pie
ņem taukiem  līdzīgu  izskatu. V āja  konsistence parasti svies
tam  ganīšanas perioda sākum ā un k ad  govis laiž uz āboliņa 
vai lucernas atāliem  vai jaunā, su līgā āboliņā.

R adikāls līdzeklis šīs k ļūdas novēršanai — tauku  p ie
tiekam a sacietināšana p irm s kulšanas, kas a r ī viegli izda
rām s pienotavām , kūpu rīc īb ā  ir  saldējam ās m ašīnas. A rī 
k rē ju m a  skābēšana un sviesta ku lšana jā iz d a ra  iespējam i 
zemās tem peratūrās, tāp a t skalo jam ā ūdens tem perātū ra i 
jā b ū t zemai (ap 6—7° C).

Cieta, d rupana  konsistence. T ādu konsistenci sviestam 
dod tauk i ar stipri cietu dabisko konsistenci. Tādiem  tau 
kiem  stip ri zems jo d a  skaitlis, kas novērojam s, kad  slau 
cam ām  govīm vienpusīgi izēdina biešu lapas, cukurbiešii 
g raiz ījum us, melasi, kartupeļus, pākšaugu m iltus un sa l
mus, kokosa raušus, rudzu k lijas , sp irta  dedzinātavu šķie- 
deni-brāgu u. c. Izēdināt šādus lopbarības līdzekļus var ti
kai nelielos daudzumos, un reizē ar tiem  govīm  jāpasniedz 
a rī tāda  barība , kas m īkstina  tau k u  konsistenci kā, piem., 
linsēklu  vai saulgriežu rauši, a u z u  m i l t i .  D rupanu  
sviestu lab p rā t necienī, jo  tas slikti ziežas uz maizes.

Sviesta drupanum a m azināšanai resp. novēršanai ieteic: 
1) k rē ju m u  pasterizēt p ie 95° C, atdzesēt līdz 18—20° C, skā
bēt pie 18° C: 2) m ucu p ild īt tika i 35—40% un saku lt sīkos
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graudos: 3) sviesta graudus skalot divas reizes ar stipri 
aukstu  ūdeni, pirm o ūdeni a r 8—10° C un o tru  4—5° C, ņ e 
mot k a tru  reizi tik  ūdens, cik  nolaists paniņu, un pa tu ro t 
g raudus p ēd ē jā  ūden i apm. 20 m inūtes, kam ēr lab i sacietē. 
Pēc tam  sviestu stip ri atspaidā, kam ēr tas pieņem  v ijīg u  
konsistenci un sāk  lip t pie veltņiem . A tspaid īšana jā iz d a ra

ar mazāko ātrum u. D rupans 
sviests (skat. 243. att.) b iežāk 
novērojam s rudens mēnešos 
un ziemas sākumā.

Pienains ūdens resp. sā lī
jum s sviestā novērojam s tad, 
kad  sviesta graudi nep ietie
kam i izskaloti un sviests maz 
atspaidīts. Parasti tam  vēlāk  
rodas siera  garža.

N eizšķīduši sāls graudiņ i 
atrodam i sviestā, k ad  sālīša
nai lieto ru p ju  un g rū ti šķ īs
tošu sāli vai a r ī sviests pirm s 
sālīšanas par daudz atspaidīts; 
ja  sālīti sviesta g raud i un 
p a r maz dots la ika  sāls šķ ī
šanai.

Sviests a r  lieku  ūdeni. T ā
dā sviestā ūdens resp. sālījum s 
nav v ienm ērīg i iestrādāts m ik
roskopiski sīku  p ilīšu  veidā. 
Izvelkot a r u rb i sviesta p a rau 
gu, redzam as lielas ūdens lā-

245. att. D rupans (d) un  norm ālās 
konsistences (n) sviests.

ses (lielākas p a r 100 /*), kas vā ji saistītas a r  sviestu, pie sa
tric inājum iem  pārv ie to jas  un viegli iztek, saslap ina iesa i
ņojum u un rad a  prāvus sviesta svara  zudum us. Tādas lie 
las ūdens lāses (skat. 244. att.) v a r ra d īt neizšķīduši sāls 
graudi, kas ja u  a tspa id ītā  sviestā savelk kopā  sīkās ūdens 
pilītes. D aži sviestnieki sviestu nepietiekam i atspaida, jo  
baidās to pārstrādā t, sataukot, īpaši, kad  sviestam m īksta 
konsistence; citi a tkal a ts tā j nepietiekam i iestrādātu  ūdeni, 
tādā veidā cerēdam i pacelt ūdens procentu  sviestā. Abos 
gadījum os r īc īb a  ir  nepare iza un  rad a  šo nevēlam o k ļūdu. 
D ažkārt lieks, neiestrādāts ūdens paliek  sviestā tā  iem esla 
dēļ. ka  m uca pārp ild īta , daļa sviesta k r ī t  pāri veltņiem  
un netiek  pietiekam i atspaidīta. Sviests ar lieku  ūdeni nav 
izturīgs, ā tri bo jā jas, viegli padodas pelējum iem . Šo sviesta

474



kļudu  k a trs  sviestnieks viegli v a r konsta tē t ar „ūdens p a 
p īr iņ u “ palīdzību .

A ppelējis sviests. Uz pergam en ta  p a p īra  un  sviesta v ir 
smas redzam i melni, brūni, dzelteni vai zaļganpelēki pelē
ju m i (skat. 245. a tt.). Tādu appelē jušu  sviestu neviens n e 
grib  p irk t. Ja  pelējum i m anām i a r ī  sviestā, tāds v ispār n e
der galdam, bet v ien īg i pārkausēšanai. D ažviet sviestu ar 
pelējum iem  uzskata  p a r veselībai k a itīg u  un kā tādu  kon-

244. att. Lieks ūdens sviesta. 245. a tt. A ppelejis sviests.

Ar pelējum iem  pienotavās jā v ed  neatla id īga  cīņa. Telpu 
sienas un griesti bieži jāka ļķo , p iev ieno jo t kaļķ iem  form a
līnu  vai 2%  v a fa  v itrio lu . G rīdas un visi k ak ti k a tru  d iena 
jām azgā a r karstu  ka ļķ a  ūdeni. Telpās jānovērš lieks m it
rums, tādēļ nepieciešam a spēcīga ven tilāc ija . R ūpīgi jā t ī r a  
un a r kars tu  tvaiku  jāp laucē  visi piederum i, kas n āk  tiešā 
sak arā  a r  k rē ju m u  un  sviestu. K rējum s pasterizējam s pie 
90° C. K rējum a raud zē tā ji jānosedz a r a lum in ija  platēm, 
atm etot koka vākus. Kuļm ucas rū p īg i jā t ī r a  un bieži jā d e 
zinficē ar ch lora ūdeni. Sviests lab i jāa tspaida , n ed rīk st 
atstāt tan ī lieku  ūdeni, kas viegli izdalās un  saslapina taru .

Ja  pelē jum i atrodam i a r ī sviesta iekšējos slāņos, tas no
rāda, k a  tie iek ļūst sviestā ja u  pirm s kulšanas. T ādā ga
d ījum ā, darbu  sākot, ieteicam s 5—10 m inūtes cau r visu 
ap a rā tū ru  dzīt cauri s tip ri k a rs tu  ūdeni. Ja tu rp re tim  pe
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lē jum i atrodam i tikai uz iesaiņota sviesta v irskārtas, lie 
lāka v ē rīb a  jāp ieg riež  iesaiņošanas m ateriā liem  (muciņām, 
pergam entam ) un sviesta uzglabāšanas telpām . A rī te v i
sur jānovērš lieks m itrum s. M uciņas labāk  parafīnē t, tādēļ 
k a  pelējum i p arafīn am  nevar izaugt cauri. Pergam entam  
jā b ū t p ietiekam i biezam, ne m azāk par 80 g m2. Tas s te ri
lizējam s stip ri k a rs tā  sālījum ā, bet pirm s ieklāšanas m uci
ņās nosusināms. Sviests m uciņās jā iestam pā rūp īg i un  blīvi, 
k a  nek u r nepa lik tu  tukšum i. Sviests jāu zg lab ā  zem ā tem 
p e ra tū rā  (zem 5° C), sausā (ar gaisa m itrum u augstākais 
75%), tī rā  un  lab i vēdinām ā telpā.

Raibs sviests. A pskatot sā līta  sviesta virsu, ne re ti vē
rojam , k a  ta i ir  nevienāds, raibs, strīpains, m arm orēts iz
skats. Šīs k ļūdas svarīgākais cēlonis ir nepareiza sālīšana 
un nepietiekam a atspaidīšana, pie kam  sāls un ūdens n e 
v ienm ērīg i izda līti sviestā. Tum šākās v ielās sāls koncen
trā c ija  lie lāka  nekā gaišākās, kādēļ šīs vietas dažādi lauž 
un atspoguļo gaismas starus, kas a r ī  sviesta v irsa i piedod 
raibo izskatu. Ja  sviestu galīg i atspaida, k ad  sāls graudiņ i 
vēl nav  p iln īg i izšķīduši vai a r ī  sā lījum u  nep iln īg i un ne
vienm ērīgi iestrādā sviestā, tam  neizbēgam i būs raibs vai 
m arm orēts izskats. Tāpēc galīgi sviestu var atspaid īt tikai 
pēc visas sāls izšķīšanas. Jālieto laba. viegli šķīstoša sāls 
a r vienāda lielum a graudiņiem . Sālot a r  sāls šķīdum u, 
sviests nekad  neiznāk raibs.

D ažkārt sviests strīpains tādēļ, k a  m uciņās iestam pā da
žādu kūlum u sviestu, kam  dažādas k rāsu  pakāpes. N evie
nādi nokrāsoti p lankum i sviestā v a r rasties a r ī  gadījum os, 
kad lieto vecu, bo jā tu  sviesta krāsu, k u rā  ja u  radušās n o 
gulsnes.

P asterizē jo t ieskābušu krējum u, daļa kaze īna  izpārslo. 
T āpat kaze īna  pārslas var rasties pārskābētā  krējum ā. 
Sviesta krāsu  nenokrāso kazeīna pārslas, un tās k ā  baltas 
punkiiņas m anām as s ta rp  nokrāsotiem  sviesta graudiem . 
Tādēļ gatavam  sviestam  rodas nevienāds „sierains“ izskats.

Sviesta v irskārtas  dzeltēšana. To rada v irskārtas iežū- 
šana un k rāsv ielu  oksidēšanās. V irskārta  stip ri iežūst ne
sālītam  un nepietiekam i atspaid ītam  sviestam  ar lielākām  
ūdens pilītēm , j a  to pergam enta p ap īrā  iesaiņo neparafīnē- 
tās muciņās vai kastēs. Sviestam ar ļoti sīkām  (1—2 ,<*) 
ūdens pilītēm  v irsk ā rta  maz iedzeltē.

Iesaiņojum u k ļūdas ir  ļoti nevēlamas, jo  tās visvieglāk 
saskatām as.

476



N etīras m uciņas un stīpas bieži redzam as, k ad  transporta  
la ikā  tās nav k ā rtīg i nosegtas, apputējušas, salijušas vai 
viena gar o tru  berzējušās.

S lapjas muciņas. Ja, sviestu iestam pājot, muciņas stāv uz 
m itras p ienotavas grīdas, to apakšgals k ļūst m itrs. Muciņas 
sviesta ņo lik tavā neizbēgam i būs slapjas, ja  sviests sa tu r 
lieku, neiestrādātu  ūdeni resp. sālījum u, kas 110 sviesta 
viegli izdalās.

A ppelējušas muciņas. S lap jas m uciņas ā tri un viegli ap
pel, j a  tās uzglabā netīrā , slik ti v ēd inā tā  te lpā  un ja  tās no 
vietotas cieši v iena pie o tras vai a r ī  cieši pie sienas.

N ekārtīg i iestam pāts sviests. K ļūdas un paviršības, k ā 
das pielaistas sviesta iesaiņošanā, lab i top redzam as, kad 
m uciņai noņem augšējās stīpas, vāku  un sviestu izgāž ar 
visu pergam entu, kā to mēdz darīt, pārbaudo t sviesta svaru.

JAUNAS SVIESTOŠANAS METODES

A. Sviestošana n ep ā rtra u k tā  gaitā
Ar līdzšinējiem  sviestošanas paņēm ieniem  nav  iespējam s 

izdarīt sviesiošanu n ep ārtrau k tā  gaitā, k ā  tas būtu vēlams 
lielās pienotavās, k u r daudz k rē ju m a. V ienā reizē v a r sa
ku lt sviestā tika i tādu  k rē ju m a  daudzum u, kādu  p ie ļau j 
kuļm ucas tilpum s. S akarā a r  to lielās pienotavās vienā 
d ienā sviestu nākas k u lt vairākas reizes pēc kārtas, kas sa
v u k ārt p rasa  uzstādīt vairākus sviesta gatavotājus. Tādēļ 
saprotam a teclm ikas un zinātnes cenšanās a trast tādas m e
todes, kas dotu iespēju  izd arīt k rē ju m a  ku lšanu  sviestā bez 
pārtraukum iem  tāpat kā  separēšanu. Jau  1889. g. Johan- 
sons nāca a tk lā tībā  a r savu izgudroto sviesta ekstrak toru . 
kas reizē pienu n o k re jo ja  un k rē ju m u  k ū la  sviestā. A rī 
Lavals ap to la iku  konstruē ja  īpašu sviesta separātoru . Vē
lāk  (1891. g.) p a rād ījās  sviesta akum ulātors, radiātors 
(1895. g.), bu tirā to rs (1906. g.) u. c. Bet nev iena no minētām 
m ašīnām  nev arē ja  dažādu trūkum u dēļ ieviesties sviesto
šanas praksē.

Pēdējos gados atkal publicēti v a irāk i paņēm ieni sviesta 
darināšanai n ep ārtrau k tā  gaitā. Piem., ārzem ēs izdarīti p la
šāki m ēģinājum i ar divām tam līdzīgām  m etodēm : 1) D r. 
W. F ritz a  un 2) ,.A lfa“ sviestošana. PSRS ir  p lašāk  pazīs
tam a M elešina sviestošanas metode.

1. F ritza  sviesta k ū lē ja  iekārtu  griezum ā rāda 246. att. 
D ubultsienu  cilindrā — dzesētājā  (1 un  11) griežas veltnis
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(2) ar iestiprinātiem  šķērsstabiņiem , ku j u b riv ie  gali iešķelti
(3 ........ 8). Šinī iešķēlum ā ievietotas lāpstiņas (3 a ..........8a),
kas, veltnim  griežoties, zem centrbēdzes spēka ietekm es cieši 
un elastīgi piespiežas c ilindra sienām. C ilind ra  galā pa

labi p ierīko ta  p iltuve (9) k rē ju m a  ievadīšanai cilindrā. Te 
k rē ju m u  griež, kuļ, jauc, sviež un  spiež p re t c ilindra sie
nām  lāpstiņas, kam ēr tas dod 2—3 mm lielus sviesia g rau 
dus, k u fi kopā ar paniņām  atstā j c ilindru  o trā  galā pa slīpi 
p ie rīko tu  p la ti (0). N ostādot lāpstiņas dažādos virzienos un 
m ainot ve ltņa  griešanās ātrum u, v a r saīsināt vai pagarina! 
sviesta kulšanās ilgum u un saku ltā  k rē ju m a  daudzum u. 
Piem., a r  30 cm pla tu  un 60 cm garu  cilindru  var stundas 
la ikā  saku lt no 100 līdz 1000 1 k rē jum a. Izm ēģinājum os 
lietots salds k rē ju m s ar 45% tauku  saturu, kas iepriekš 
pasterizēts, tad  stip ri atdzesēts un beidzot novests līdz k u l
šanas tem perātū ra i (11—12° C). No c ilind ra  ā rā  nākošo 
sviesta g raudu  un  paniņu m aisījum u laiž p riekša tspa id ītā jā , 
kas a tgād ina gaļas maļamo m ašīnu. Tā veltnis sviesta g rau 
dus b īda  uz priekšu  un spiež caur sietam  līdzīgu  plāksni, 
bet paniņas te notek un aizplūst pa reni. Sietam cauri 
ejošās sviesta stīgas apskalo t ī r a  ūdens šaltis, kas tās sadru
pina atsevišķos graudos un noskalo no iiem  paniņu  a tlie 
kas (skat. 247. att). A pskalotie sviesta g raud i nonāk beigu 
a tspaid ītā jā , kas tos sastrādā gatavā sviestā. Tā k ā  paniņās 
paliek  apm. tikpat daudz tauku  k ā  pilnpienā, tad  paniņas 
p ie jauc atkal pilnpienam , m aisījum u separē, pasterizē, a t
dzesē un p ā rs trād ā  tālāk . Tādā k ā rtā  nelie la  ap a rā tū ra , kas 
aizņem  apm. 2 m 2 grīdas laukum a un k u ru  var apkalpot 
viens cilvēks, spēj sakult sviestā lielus k rē ju m a daudzum us.

2. „A lfa“ sviestošanas m etode ir daudz v ienkāršāka. Te 
k rējum u, kas nāk  no pirm ā separato ra un sa tu r 25% tanku, 
laiž caur pasterizātoru , uzkarsē līdz 85° C un tūliņ karstu
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zem sp iediena dzen caur otru — lierm etiski slēgtu separa
toru . No tā  nākošo pārtau k o  krē jum u, kas satur ap 80% 
tauku , ievada sp iedējdzesētā jā  (kādus parasti lieto  m arga
r īn a  rūpniecībā), k u r  to atdzesē līdz 15° C. No dzesētā ja  
n āk  ā rā  gatavs sviests, ko v a r tū liņ  iesaiņot m uciņās vai 
kastēs. Īsten ībā tas nav  sviests, bet pārtauks k rē jum s a r 
cieši kopā saspiestām, bet ne  grandos sasistām tauku  lodītēm . 
Sviestošanas process sākas un beidzas reizē ar p iena sepa- 
rēšanu.

3. M elešina sviestošanas metode. Pienam  jā b ū t tīram , 
labam , svaigam, bez piegaržām . To uzsilda līdz 45—50° C 
un  noseparē. Iegūto k rē ju m u  atšķaida ar līdzīgu  daudzum u 
laba, t ī r a  ūdens (1 : 1) un laiž pasterizātorā, k u r  uzkarsē 
līdz 85—90° C, tad  atdzesē līdz 65—70° C un laiž o trā  sepa
ra to rā , kas sakārto ts tā, k a  no tā  nāk  ā rā  pārtau k s krējum s- 
resp. sviests ar vēlam o tauku  saturu. To atdzesē apm. līdz

247. att. Sviesta k u le js  darbā.

~30°C u n  iep ilda alvo ta  skārda  veidņos: p latum s 19 cm. ga
rum s 26 cm, augstum s 12,5 cm, tilpum s 6 kg. T ad  sviestu 
veidņos atdzesē līdz 4° C, sacietējušos sviesta gabalus izņem 
no veidņiem , nolīdzina tiem  virsm u, nosver, rū p īg i ie tin  p e r
gam enta p ap īrā  un pa 4 gab. ievieto parastās sv iesta kastēs.
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Sviests jāg lab ā  aukstum ā pie 4° C. Pirm s darbu  sākum a ie
teicams caur visu a p a ra tū ru  6—8 min. dzīt k a rs tu  (80° C) 
ūdeni, lai to iz tīrītu , dezinficētu un sasildītu. Pēc beigša
nas caur visu a p a rā tū ru  dzen siltu  vājp ienu , la i uztvertu  a t
likušās tau k u  daļas; šo vā jp ienu  pievieno pilnpienam . Tad 
ap arā ti rūp īg i jām azgā un jā iz tīra .

No m inētā īsā apraksta  redzams, ka  M elešina sviesto- 
šanas m etode pēc bū tības ir  līdz īga  „A lfa“ metodei. M ele
šina sviestam ir  īp a tn ē ja  s truk tū ra , un tas nav izturīgs. Me
lešina sviests kūst ūdenī. K ausējot to vājp ienā, dabū atkal 
k rē jum u . Tāpēc M elešina sviesis viegli sadrūp  gabalos. To 
nevar dzesēt zem āk par 2° C. A ugstākās tem perātū rās šis 
sviests līdzīg i k rējum am  ā tri saskābst. T āpat sviests ā tri 
izžūst, j a  to cieši neiesaiņo. M ēneša laikā, piem., sviests var 
zaudēt līdz  40% no sava ūdens sa tu ra. Sviests a r ī  ā tr i  ap
pel. Tādēļ pie šī sviesta izgatavošanas jā ievēro  vislielākā 
tīr īb a . Ja  M elešina sviestu k ā rtīg i atspaida, tas ir  daudz 
izturīgāks.

B. Sviesta ku lšana m etalla kuļm ucās
Parastās sviesta kuļm ucās līdz šim gatavo ja  tikai no 

koka. Tās ir  g rū ti tīrām as un dezinficējam as, tās ap lip ina 
sviestu a r nevēlam ām  sīkbūtnēm  un  tāpēc s tip ri m azina 
sviesta labum u un izturību . Šo iemeslu dēļ D ān ijā  izveidota 
ja u n a  m etalla kuļm uoa bez veltņiem . To gatavo p iln īg i no 
m etalla — v islabākā nerūsējošā tē rauda. Izstrādāta  a rī 
ja u n a  sviest ošanas metode.

T ērauda  kuļm uoai ir  k u b a  veids (skat. 248. att.). Tā ir 
bez veltijiem . K uba sānu garum s 1,3 m; koptilpum s 2000 1 
(var izku lt apm. 350 kg sviesta). Iekšsienas ir p iln īg i g lu
das a r noapaļotiem  stūriem  un šķautnēm . Vienos sānos 
iebūvēts stik la  logs, caur k u ru  var sekot kulšanas gaitai. 
Četros stūros ierīko ti vārstuļi, caur kuriem  var notecināt 
paniņas, lieko ūdeni u. c. Virs kuba  p ie rīk o ta  cauru le ar 
sīkiem  caurum iņiem , kas pieslēgta tvaika, tāp a t kars ta  un 
auksta ūdens vadiem, tā  k a  darba  gaitā, kubam  griežoties, 
to pēc va jadz ības v a r ap rasināt ar vajadzīgās tem peratū 
ras ūdeni. K uba zobratu  mechanisms p ie ļau j 8 dažādus 
ātrum us: kulšanas la ikā  4 ātrum us (no 16—36 apgriez, m i
nūtē) un aispaidīšanas la ikā  a rī 4 (no 4—12 apgriez, m i
nūtē). K ubā iepilda k rē jum u  a r 26—28% tauku  un tem pe
ra tū ru  9—10° C līdz 35—40% mucas koptilpum a. K ubu h e r
m ētiski noslēdz un sāk griezt ar 3. ātrum u. t. i., 27 apgriez.
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min. Pēc 10 min. ilgas griešanas ieslēdz 4. ā trum u — 36 apgr. 
min. — un kulšanu  turp ina, kam ēr izveidojas 3—5 mm lieli 
sviesta graudi. Tad ku lšanu  p ārtrau c  un nolaiž paniņas, 
pēc kam  stājas pie sviesta sastrādāšanas. Ieslēdz 1. atspai- 
dīšanas ātrum u (ap 4,3 apgr./min.) un ļau j kubam  griezties 
apm . 10 min. Šinī la ik ā  visiem ventiļiem  jā b ū t vaļā, la i pa
n iņas v a rē tu  b rīv i notecēt. Kubu dažas reizes a p tu r a r ven
tiļiem  uz le ju , la i paniņas labāk notecētu. K ad paniņas

248. att. M etala sviesta gatavo ta js „K ubus“.

vairs netek, sviestu vēl atspaida 10—15 minūtes. Lai p a 
n āk tu  labāku  sviesta sastrādāšanu, iedarb ina ap rasin ā tā ju  
un kubu  ap rasina  a r  18—20° C ūdeni. Tagad sviests ja u  tik 
tā l sastrādāts, ka tam, gatavojo t sālītu  sviestu, var p ie jau k t 
vajadzīgo  sāls daudzum u. Tad sāk sviesta galīgo sastrādā
šanu. Ieslēdz 3. a tspaidīšanas ātrum u (9 apgriez./min.) un  
kubu  aprasina ar aizvien siltāku  ūdeni, līdz ar ko lēni ce
ļas sviesta tem peratūra. Ziemas mēnešos ūdens tem perā- 
tū ru  var pacelt līdz 33° C, va jadzības gadījum os pat līdz 
40—42° C. Sastrādāšanu tādā k ā rtā  tu rp ina, kam ēr sviesta 
tem perā tū ra  pacēlusies līdz 18—20° C un sviests pieņēm is 
vēlam o m īksto konsistenci. G atavu  sviestu no kuba izspiež
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a r saspiestu gaisu (skat. 249. att.) tieši sagatavotās muciņās, 
kas novietotas uz svariem . Tādā k ā r tā  a tk rīt  sviesta izņem 
šana, stam pāšana u. c. darbi, kuļ?u la ikā  sviestā v a r iek ļū t 
sīkbūtnes, pelē jum u sporas u. c. netīrum i, kas m azina 
sviesta iz tu rību . A r sviestu p iep ild ītās m uciņas tū liņ  no
vieto aukstā, sausā telpā, la i sviests ā trāk  sacietē.

249. att. Sviesta iep ild īšana m uciņas.

DAŽAS ĪPATNĒJAS SVIESTA ŠĶIRNES

L atv ijas PSR sviesta rūpn iec ība  līdz šim izgatavoja ti
kai vienu sviesta šķirni, tā  saukto pienotavu jeb  eksporta 
sviestu no augsti pasterizēta  un ilglaicīgi skābēta k rē jum a. 
Šo sviestu ag rāk  a r ī sā līja , bet pēdējos gados vairs gandrīz  
nem az nesālīja .

T āpat atsevišķās lauku  saim niecībās tā  saukto m ā jas  
sviestu izgatavoja no skābēta, be t nepasterizēta  k rē jum a.

Ir  zemes, k u r izgatavo a rī citas sviesta šķirnes, no ku fām  
dažas der īsum ā atzīm ēt.
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Šī sviesta šķ irne iecien īta  dažās PSRS pilsētās. Volog
das sviestam vēlam a spilg ti iz te ik ta  pasterizācijas piegarža, 
kas atgādina riekstu  kodola garžu. To panāk, pasterizējo t 
svaigu, saldu k rē ju m u  augstās tem perātū rās dažas m inūtes. 
Vologdas sviesta izgatavošanai der v ien īg i pirm ās šķ iras 
k rējum s a r tau k u  sa tu ru  25—28%. K rējum u v a r pasterizē t 
toverīšos vai parastos spārnu  pasterizātoros. Pasterizējo t 
toverīšos, k rē jum s jāuzkarsē , rūp īg i apm aisot, līdz 94— 
95° C, bet pasterizātoros tas jāu zk arsē  līdz 96—98° C. Pas
terizācijas resp. riekstu  piegaržu labi uz tu r k rē ju m a 
plazma.

Tādēļ sakultos sviesta graudus neskalo  a r  ūdeni, bet a r  
vājp ienu , kas a r ī pasterizēts augstās tem perātū rās un  pēc 
tam  atdzesēts. Šāds vājp iens savukārt pastip rina  sviesta 
īpa tnē jo  pasterizācijas p iegaržu. T ālākā sviesta izgatavo
šanas technika ne a r ko neatšķ iras no parastās.

Vologdas sviests tom ēr nav  iz turīgs, jo  sa tu r v a irāk  ol
baltum vielu, ko sīkbūtnes sadala un tādā  k ā r tā  veicina 
sviesta bojāšanos.

Salda krējuma sviests

Sviestu no salda k rē ju m a  Eiropas vidus- un ziemeļzemēs 
gatavo reti. Tam  nolūkam  der tika i p iln īg i svaigs, labs un 
tīrs  piens, kam  nevaino jam a garža un sm arža. S eparato ra 
spoli sakārto  tā, la i iegūtā k rē ju m ā bū tu  30—40% tauku. 
K rējum u tū liņ  pasterizē pie 90° C, pēc kam  a r dzesētāju  
atdzesē līdz 2—4° C un ielaiž gatav inātā jā , kas novietots 
aukstā telpā. Te k rē jum am  ļau j apm. 6 stundas gatav inā
ties, to 2—3 reizes izmaisot. Pēc tam  k rē ju m a  tem perātū ru  
norēgulē uz 6—8° C un k rē ju m u  ielaiž sviesta mucā, ko 
iepriekš labi izskalo a r aukstu  ūdeni. K ad parādās sīkie 
sviesta graudiņi, mucu aptur, attaisa lūku, mucas sienas ap
skalo a r tīru , aukstu ūdeni, tad  to atkal noslēdz un  kulšanu, 
tu rp ina, kam ēr izveidojas sīki sviesta graudi, nolaiž paniņas 
un ļ a u j  tām  lab i notecēt. Ja  ir tīrs, auksts ūdens, tad  ie tei
cams sviesta graudus skalot, p re tē jā  gad ījum ā to labāk  ne
darīt. G atavais sviests tū liņ  jānovieto  aukstā  telpā. Ja  p ie
notavā nav  labas aukstum u ražo tā jas m ašīnas, tad  salda 
k rē ju m a sviesta izgatavošana v a r nest zaudējum us. K uļot 
saldu k rē jum u , paniņās paliek  sam ērā daudz tauku. Tādēļ 
saldās paniņas tū liņ  laiž caur separa to ru  un  iegūto k re 
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jum u  sakuļ sviestā. Ja  iespējam s, labāk saldās paniņas p ie 
ja u k t separējam am  pilnpienam  un nok re jo t reizē ar to.

U zglabājot salda k rē jum a sviestu pie rninus tem perātū- 
rām  saldētavās, tas p ie rād ījis  sam ērā labu izturību . No sal
dētavas izņemts sviests ā tr i  jā sada la  patērē tā jiem , jo  citādi 
ta s  sāk bojāties.

Sviests ar pildījumiem
Sviestu gatavo jo t pēc M elešina metodes, tam var p ie

ja u k t dažādas piedevas, piem., cukuru, medu, šokolādi u. c. 
Šādas piedevas var labāk  p ie jau k t tad, kad  pārtaukais k rē 
jum s resp. sviests nāk  ā rā  no o tra  separato ra  šķ idrā s tā 
voklī. Ar piedevu sa jauk to  masu pēc tam  v a r pasterizēt, 
la i nobeigtu  sīkbūtnes, un tad  veidņos atdzesēt.

G atavojot, piem ēram , š o k o l ā d e s  s v i e s t u ,  no se- 
p arā to ra  ā rā  nākošam  pārtaukam  k rē ju m am  p ie jauc  ie
p riekš sagatavotu m aisījum u no kakao ņn, cukura, bet la i 
gatavā sviestā bū tu : tauku  ne m azāk pat#JB5,0%, ūdens ne 
va irāk  par 16,0%, kakao  ne m azāk par^U,5% un cuku ra  ne 
m azāk par'%6%. K rējum u labi sajauc a r piedevām , paste
rizē, atdzesē līdz 35° C, p ie jauc  vajadzīgo  daudzum u van i
līn a  un tā lāk  rīk o jas  kā parasti. Augstais cuku ra  saturs 
sviestā uzlabo tā īpašības: sviests ir iz turīgāks, tik  ā tri ne
pel un neiežūst.

G atavojo t s v i e s t u  a r  m e d u ,  p ā r laukam  k rējum am  
p ie jauc  svaigu dabisko m edu tādā daudzum ā, lai gatavā 
sviestā bū tu : tau k u  ne m azāk par 52%, ūdens ne va irāk  p a r 
18%, medus cuku ra  ne m azāk p a r 25%. C itādi r īk o jas  tāpat 
k ā  pie šokolādes sviesta izgatavošanas.

SVIESTA ANALIZĒ

Sviesta analizēs uzdevum i var bū t dažādi. G alvenie bū tu  
sekojošie: a) no te ik t sviesta ķīm isko sastāvu: cik tas sa tu r 
ūdens, tauku, vārām ās sāls un citu vielu, jo  daudzās zemēs 
dažu sastāvdaļu, piem., ūdens, sāls un tauku  satu rs norm ēts 
a r likum iem  un obligātiem  noteikum iem ; b) p ārb au d īt 
sviesta tauku  fiziskās un ķīm iskās īpašības, la i v a rē tu  kon
statēt vai šie tauk i ir  tikai dabiski govs p iena tauk i un vai 
tiem  nav p ie jau k ti kādi citi, piem., dzīvnieku tauk i vai 
augu eļļas; c) p ārb au d īt dažas sviesta īpašības, ku ļ’ām zi
nām a nozīm e sviesta kā  uztu rlīdzek ļa  novērtēšanā, piem.,
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skābum gradu, pasterizāciju , an ilīn a  krāsas, konservē tā ju  
un citu  v ie lu  piejaukum s.

V isvairāk  sviestniecības p raksē  iznāk  sastapties a r  
sviesta ķ īm iskā sastāva noteikšanu, tādēļ a r ī te p irm ā v ie tā  
apskatīsim  ūdens, tau k u  un  sāls no te ikšanu sviestā.

Sviesta paraugu noņem šana
P araug i analizei jānoņem  tādā k ārtā , la i to sastāvs p a

reiz i a tb ilstu  pārbaudām ā sviesta cau rm ēra  sastāvam . Ja  
sviests atsevišķos gabalos, tad  attiecīgās daļas jāņem  no ga
bala  virsas, vidus un apakšas. No sviesta, kas iestam pāts 
m uciņās, ar īpašu nerūsējoša  tē rau d a  u rb i (skat. 250. att.) 
paraugs jāņem  tā, k a  tīru  u rb i iebāž sviestā, apgriež pus
riņ ķ ī ap k ārt un lēni velk  ā rā  līdz ar sviesta cilindru , no 
kupa dažādām  daļām  izgriež pēc vajadzības īsākus vai ga
rākus cilindriņus un  ievieto tos uzm anīgi tī rā  un sausā pa
rauga  pudelītē .

250. att. Sviesta urbis. 251. att. Pudelītes sviesta paraugiem .

Sviesta p araugu  pudelītes jā izvēlas ar p la tāk iem  k ak li
ņiem  (skat. 251. att.) un  labi slēdzošiem stik la  vai gum ijas 
aizbāžņiem . Pudelīšu  lielum s a tkarīgs no p arau g u  lielum a. 
Ja  jāno te ic  tika i ūdens, sāls un tau k u  saturs, ta d  p ie tiek  
a r 100 g sviesta, bet, ja  jānosaka a rī kas cits, paraugam  jā 
ņem  vismaz 200 g sviesta. P araugu  pudelītēm  jā b ū t num u
rētām , sevišķi ja  analizē jam i va irāk i paraug i.

Noņemtos sviesta paraugus sagatavo analizei šādā k ā rtā : 
p araugu  pudelītes ievieto 40—44° C siltā ūden ī un nogaida, 
kam ēr gandrīz  viss sviests izkusis, tad  pudelītes stip ri k ra ta  
un  dzesina aukstā ūdenī, la i sviesta sastāvdaļas v ienlīdzīgi
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sajaucas hom ogena masā, no kiiļ-as tad  pēc sacietēšanas 
ņem  attiecīgas daļas analīzei. P araug i jāuzg lab ā  tum šā un 
vēsā vietā.

Ja  jāuzzina sviesta skābum grads, tas jāno teic  vispirm s, 
citādi analizi parasti sāk a r  ūdens % noteikšanu.

to jo t svēršanu, žave, kam ēr

Ūdens satura noteikšana sviesta
Ūdens sa tu ru  sviestā noteic tādā  k ārtā , k a  4—5 g sviesta 

ies veļ- nelielās stikla, porcelāna vai n iķe ļa  bļodiņās, kas līdz 
pusei p ild ītas  a r  tīru , p ā rk arsē tu  sm ilti un nosvērtas kopā 
a r  nelielu  stik la  sp ieķ īti uz p ietiekam i ju tīg iem  analitisk iem  
svariem . T ad bļodiņas a r  sviestu ievieto žāvējam ā skap ī 
un žāvē pie 102—105° C, bieži a r  sp ieķ īti apm aisot. A tkār-

svars vairs nem ainās. Sva
ra  zudums rāda  izgaisušā 
ūdens svaru, ku^u p ā rrē 
ķ ina  procentos.

Ūdens sa tu ra  noteikšana 
pēc šīs svaru analītiskās 
metodes aizņem  daudz la i
k a  un izdarām a tikai labo
rato rijās. P raksē to parasti 
izdara  pēc t. s. ātrm etodēm , 
kas ā tri un v ienkārši izpil
dāmas, bet iznākum i p ra k 
tiskiem  nolūkiem  p ie tieka
mi pareizi. Tādas ātrm e- 
todes ir  vairākas. P raksē 
sevišķi parocīga iz rā d īju 
sies ūdens sa tu ra  noteikša

n a  sviestā ar speciāliem  svariņiem . D ažādās zemēs lieto da
žādus svariņus. Pie mums pienotavās v isvairāk  lieto „P er
p le x “ un  „Superior“ svariņus.

1. „ P e r p l e x “ s v a r i ņ i  (skat. 252. att.) ir  ļoti v ien 
k ārši un labi piem ēroti ā tra i ūdens sa tu ra  note ikšanai 
sviestā. Tie nostip rināti uz kastītes vai dēļa. A p arā ta  sa
stāvā bez svariņiem  ie tilp st: a lum in ija  sildām ais trauciņš, 
tu rē tā js , sp irta  lam piņa, sviesta lāpstiņa, viens lielais sviesta 
a tsvars (10 g) a r  kāsīti un  3 m azāki a tsvari jeb  jā tn iek i. 
L abāk  iegādāties 2—3 a lum in ija  trauciņus a r  v ienādu svaru, 
jo  darbs ta d  ie t daudz ā trāk , kas svarīg i tad, j a  jā izd a ra  
vairākas analizēs no vietas. T ādā g ad ījum ā a r ī sp irta  lam 
piņas v ie tā  ūdens iztvaicēšanai parocīgāk  lie to t speciālu

252. att. Svariņ i „P erp lex “ ude 'is 
% no te ikšanai sviestā.
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elek trisko  karsētāju, (skat. 253. att.) 4 vai 8 sviesta p a ra u 
giem.

T īru  un sausu a lum in ija  trauc iņu  novieto uz svariņu  
šķīvīša, v irs tā  pieāķē lielo (10 g) a tsvaru  un  svariņus no
s tād a  līdzsvarā, pagriežot, ja  vajadzīgs, uz v ienu  vai o tra

253. att. E lek triska is  254. att. Ū dens iztvaicešana.
ūdens iztvaicētājs .

pusi svaru  k ārts  tievajam, galam  (laba jā  pusē) uzskrūvēto 
uzgriezni — līdzsvaro tā ju . K ad līdzsvars sasniegts, noņem  
lielo (10 g) a tsvaru  un trauc iņā  a r lāpstiņas pa līdz ību  ie liek  
ta isn i 10 g sviesta, la i a tka l bū tu  līdzsvars. Sviestu tra u 
ciņā ē rtā k  ieliet, j a  to iepriekš izkausē un pirm s ielieša
n a s  rū p īg i saskalo, b e t te  jā ievēro , la i trau c iņ ā  neiekļūst 
tik a i tau k i vien, kas izkausē tā  sviestā ā tri nostājas virsū, 
b e t ūdens nogulsnējas apakšā, tādēļ p ie  neuzm anīgas r īc ī
bas v a r rasties ru p ja  k ļū d a  — p a r  daudz mazs ūdens pro
cents sviestā. Ja  gadās ie lie t p a r  daudz, tad  lieko sviestu 
izņem  a r k aro tīti vai lāpstiņu.

A lum in ija  trauc iņu  saņem  a r tu rē tā ju  un karsē, tu ro t 
v irs  sp irta  lam piņas nelielas liesm as (skat. 254. att.), tra u 
ciņu pastāv īg i kustinot, kam ēr viss ūdens izgaist, kas tu rp i
nās apm. 3—5 m inūtes.

K a sviesta ūdens ja u  izgaisis un  karsēšana jāp ā rtrau c , 
to no rāda  sekojošas pazīm es: trauc iņā  virs taukiem  izzūd 
lielās putas, beidzas sviesta čurkstēšana, apakškārta  sāk 
k ļū t b rūngana un  no trauciņa sāk  izgarot rak s tu rīg a  cepta 
sv iesta smarža. Tad trauc iņu  novieto uz k ād a  porcelāna 
šķ īv īša  vai ievieto eksikātorā, la i tas 3—4 m inūtes padziest. 
A tdzisušam  a lum in ija  trauc iņam  a r  m īkstu  p a p īru  apslauka 
no  sp irta  lam piņas d rusku  apkvēpušo apakšu, novieto uz
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sviaru šķ īv īša  un a r  abu jā tn iek u  palīdzību  noved svaru  
k ā r ti  a tkal līdzsvarā. V ispirms uz svaru  k ārts  kādas ieda
ļas (apm. 12 līdz 15) uzliek  lielo jā tn iek u  un pārc ilā  to, 
kam ēr ja u  gandrīz  sasniegts līdzsvars, ko p iln īg i panāk  a r 
mazā jā tn ie k a  pa līdzību , p ā rc ilā jo t to no 1. līdz 9. iedaļai.

Tā iedaļa, uz kupa s atrodais lielākais jā tn ieks, rāda  
sviesta ūdens sa tu ra  veselos procentus, bet mazā jā tn ie k a  
iedaļas rād a  p rocen ta  desm itās daļas.

Piem ēram , lielais jā tn iek s  stāv uz 15. iedaļas, bet m a
zais uz 4. iedaļas, tiad ūdens saturs sviestā būs 15,4%,

Ja  sviests sa tu r v a irāk  p a r 19' < ūdens, tad  līdzsvara sa
sniegšanai jāņem  palīg ā  otrs jā tn ieks, pie kam  skaitļi, pie 
k u p e m  novietoti abi lielākie jā tn iek i, jā saskaita  kopā, un  
tie  tad  dos ūdens sa tu ra  veselos procentus.

Pēc ūdens sa tu ra  no
teikšanas trauciņu  pasil
da uz lampiņas, kam ēr 
tauk i izkūst, u n  trauciņu  
k rie tn i izslauka a r m īk 
stu pudeļu  pap īru , pēc 
kam  tas atkal derīgs n ā
kam ai analīzei.

Aluminij a  trauciņus 
ned rīk st m azgāt sodas 
vai sārm a ūdenī, kas tos 
drīz  saēd.

Pie svariņu iegādes 
der nop irk t a r ī siera a t

svaru — 5 g smagu lai ar šiem pašiem svariņiem  varētu  
noteik t ūdens saturu  sierā.

2. ,,S u p e r i o r “ s v a r i ņ i  (skat, 255. att.) novietoti uz 
kastītes. Svaru skā la  sadalīta  20 iedaļās un k a tra  no tām  
sav u k ārt 10 m azākās daļās. L ab a jā  pusē, svaru  k ārts  galā, 
atrodas uzgrieznis — līdzsvaro tā js  un p iekarināts šķīvītis,, 
uz k u ra  novieto n iķe ļa  vai a lum in ij a  sildāmo trauciņu . Sva
riņus regulē ar uzgriezni. T ad  k re isa jā  pusē uz prizm as no
vieto lielāko jā tn ieku , kas sver 2 g, bet mazāko (0,5 g smagu) 
noliek  uz skālais nulles iedaļas. Pēc tam  trauc iņā  ieliek lik -  
daudz sviesta, kam ēr a tka l panāk ts pilnīgs līdzsvars. T rau 
ciņu saņem  a r tu rē tā ju  un  karsē  v irs sp irta  lam piņas lies
mas gluži tādā  pašā kārtā , k ā  augstāk  aizrādīts. Pēc ūdens 
iztvaicēšanas trauciņam  ļau j atdzist, apslauka  to a r pap īru , 
novieto uz svariņu šķ īv īša un  tad  b īd a  mazo jā tn ieku  p a  
skālu uz labo pusi, kam ēr a tk a l sasniegts līdzsvars. K ad
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tas sasniegts, nolasa ūdens procentu sviestā, pie kam  skalas 
lielās iedaļas rāda  veselos procentus, bet mazās iedaļas p ro 
centa desmitās daļas. Piem ēram , ja  jā tn ieks stāv uz 15,6, 
tad  sviests sa tu r 15,6% ūdens.

Šo svariņus, p iepērko t dažus jā tn iekus, v a r  izlietot 
sviesta, siera, k rē ju m a  un citu produktu  iesvēršanai pie 
tau k u  sa tu ra  noteikšanas m inētos produktos.

Tauku satura noteikšana sviestā
T auku sa tu ra  noteikšanai sviestā vajadzīg i speciāli bu- 

tirom etri (skat. 256. att.). Šo butirom etru  abus galus slēdz 
gum ijas aizbāžņi. L ielajā  apakšgala  aizbāznī iesprausts ne
liels s tik la  trauciņš — b iķerītis, k u ļā  icsvep 5 g sviesta.

R eaktīv i v a jadz īg i šā;di: 1) tīrs  am ilspirts;
2) sērskābe a r īpa tnē jo  svaru  1,52. Šādu sērskābi 
pagatavo no parastās, piena analīzei lietojam ās 
sērskābes (ar īpa tnē jo  svaru 1,820), atšķaidot to 
apm ēram  uz pusi a r  tīru  ūdeni. A tšķaidīšana j ā 
izdara ļoti uzm anīgi šādā k ā rtā : stik la  kolbā, aprn.
1 litra  tilpum a, ielej 180—190 cm3 tīra  ūdens un 
pam azām gar sienu, uzm anīgi apmaisot, pielej 
200 em! sērskābes.

B utirom etra b iķ e rītī pareizi iesvep 5 g sviesta, 
iespiežot to a r naža galu tā, k a  ūdens neizšķaidās.
K orķi ar b iķe rīti iebāž bu tirom etra  kakliņā. B u
tirom etru  ievieto koka sta tīvā  a r tievo galu uz 
augšu. P a  tievo augšgalu ielaiž bu tirom etrā  
17,5 cm3 sērskābes, noslēdz to a r mazo gum ijas 
aizbāzni un  ievieto vannā, pie 80° C. B utirom etru 
vairākas reizes sak ra ta  un pāris reizes lēnām  ap
griež, lai saturs labi sajaucas. Kad šķidrum s b u 
tirom etrā  k ļūst dzidrs, pa  tievo galu iepilda 1 cm3 
am ilspirta, a tka l sak ra ta  un aplūko, vai šķidrum a 
līm enis atrodas pie 70. iedaļas. Ja tas zemāks, j ā 
p ie le j silts ūdens, tādēļ k a  tauku kārta i vienm ēr 
jāatrodas bu tirom etra skālā.

Pēc tam butirom etrus ievieto centrifūgā ar tie
vo galu uz cen tra  pusi un 10 minūtes spēcīgi 
centrifugē. Pa to la iku ūdeni trau k ā  atdzesina 
līdz 65° C, ievieto butirom etrus ūdenī un pēc 10 
m inūtēm  nolasa tauku  procentus. D er bu tiro 
m etrus vēlreiz 3—4 min. pasildīt ūdenī un nolasīt otrreiz. 
N olasot jā ievēro  m eniska zem ākā vieta.

T auku saturs sviestā ned rīk st būt zem āks par 80%.

256. att. 
B atiro- 

m etrs 
tauku  % 
no te ik 
šanai 

sviestā.

489



Sāls sa tu ru  sviestā v a r no te ik t dažādi: ti trē jo t sāli kopā 
a r  taukiem  vai pēc sā lījum a atšķ iršanas no taukiem .

Pienotavu p raksē  mēdz ti trē t sāli kopā a r taukiem .
V ajadzīg i šādi reak tīv i: 1) pareizs decinorm āls sud raba 

n itrā ta  (0,1 u. A g N 0 3) šķīdum s, kas jāg lab ā  tum šā stik la  
pudelē a r  p ieslīpētu  stik la  aizbāzni, jā sa rg a  no gaismas un 
putekļiem , jo  citād i tas ā tri bo jā jas , k ļū st m elns; 2) 10%-īgs 
ch ro m k a lija  (K2C r 0 4) šķīdum s k ā  indikators, kas a r  sud
rab a  n itrā tu  dod sa rkanb rūnu  nokrāsu. Sudraba šķīdum am  
v a jad z īg a  b ire te  a r p ieslīpētu  s tik la  k rānu .

D arb a  gaita : s tik la  g lāzītē iesver 5 g sviesta, p ie le j 
50 cm3 verdoša ūdens un ļau j 8—10 m inūtes stāvēt. Šai 
la ikā  šķidrum u a r stik la  sp ieķ īti 4—5 reizes lab i izjauc. 
T ad p iep ilina  4—5 pilienus cb rom kalija  šķ īdum a un, p a
stāv īg i m aisot a r spieķīti, no b iretes a r stik la  k rān u  p ilina  
k lā t sudraba n itrā ta  šķīdum u līdz sarkanbrūnai nokrāsai. 
Uz biretes tū liņ  nolasa, cik  cm3 sudraba  šķ īdum a p a tē rē ti 
titrēšanai. Ja  tos apzīm ēsim  a r b u rtu  A, tad  m eklēto sāls 
sa tu ru  sviestā dabūsim  pēc šāda aplēsum a:

0_, 0,00585 .100 . A oals % sviesta = ----------^---------- .

Ā trāk  to v a r a tra s t pēc II tabulas, skat. grām atas beigās.
Sāls % noteikšanai sviestā var lietot a r ī šādu ā  t  r  - 

m e t o d i :  nosver 25 g sviesta paraugpude lītē  un ievieto uz 
5 m inūtēm  ūdens vannā pie 50° C. T ad p u d e līti lab i saskalo, 
kam ēr iznāk v ienveid īga em ulsija, no ku ras  a r š ļirc īti ā tr i 
iesūc 5,85 g sviesta un  iešļircina to erlenm eiera kolbiņā, 
100 cm3 tilpum a. K olbiņā ie lej 5 pilienus 10%-īga cbrom 
k a lija  šķīdum a un 30 cm3 destilēta ūdens. T ad titrē  ar
0,1 n. sud raba n itrā ta  šķīdum u. Patērētos sudraba  n itrā ta  
cm3 dala uz 10 un  dabū sāls saturu  procentos. Piem ēram , 
j a  titrē jo t pa tērē ti 8 cm3 0,1 n. sud raba n itrā ta  šķīdum a, tad  
sāls saturs sviestā būs 0,80%.

Pēc noteikum iem  pienotavu sviestā n ed rīk s t b ū t v a irā k  
p a r  2% sāls.

A nilinkrāsas atk lāšana sviestā
Sviesta krāsošanai, k ā  ja u  aizrādīts, d rīk s t lie to t v ie

n īg i nekaitīgas, dabiskas augu krāsas. Tom ēr nere ti a tga
dās, k a  šim nolūkam  lieto dažādas an ilinkrāsas, kas ir  daudz 
lē tākas p a r  augu krāsām . A nilina k rāsu  lietošana aizliegta,

Sals satura noteikšana sviesta
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tādē ļ sviestu, nokrāsotu  a r  anilīna krāsu , uzskata  p a r v il
to tu  un  neizlaiž apgrozībā.

A nilina krāsas sviestā a tk lā j šādā k ā rtā : s tik la  stob riņā  
ie le j apm. 5 cm3 siltā  ūden ī izkausēta  sviesta, p ie le j līdzīgu  
daudzum u sālsskābes a r īpa tnē jo  svaru  1,124 un k rie tn i sa
skalo. Ja  sviests krāsots a r  an ilina  krāsu , skābe, kas drīz  
vien  nostājas apakšā, būs nokrāso ta  sārtā  vai sarkanā  krāsā. 
Ja  an ilina  krāsas sviestā nav, sālsskābe savu k rāsu  ne
m aina.

D zelzs un vapa noteikšana sviestā
Sviests, kas ilgāku  la iku  jāu zg lab ā  saldētavās, ned rīk st 

sa tu rē t lielākos daudzum os ne  dzelzi, ne vapu, jo  šie me
tā li i s tip ri veicina tau k u  un  lecitina oksidāciju .

Dzelzs saturu sviestā ā tri v a r no te ik t šādā k ā rtā : alu
m īn ija  trau c iņ ā  iesvef 10 g sviesta, izkausē un ie le j stik la 
stobriņā. Te šķidram  sviestam  p ie le j 5 cm3 25%-īgas sāls
skābes, kas nesa tu r dzelzi, tad  5 cm3 ro d an k a lija  šķīdum u 
un  3 pilienus 3% -īga ūdeņraža  peroksida, stip ri sakrata  
un, k ad  tan k i a td a līju šies  no ūdens kārtas, nosaka ūdens 
k ā rta s  krāsas pakāpi. Ja dzelzs sa tu rs mazs (mazāks par
2 mg/kg), k rāsa  būs dzeltena. V āji rožaina k rāsa  ir  aug
stākā p ielaižam ā robeža dzelzs saturam  sviestā (līdz 3—•
4 mg/kg). S arkan īga  un  sa rk an a  k rāsa  no rāda  uz augstāku 
dzelzs sa tu ru  sviestā (5—7 un v a irā k  mg/kg). Tāds sviests 
n ed er ilgai uzglabāšanai.

Vaj-a saturu sviestā v a r no te ik t šādā k ā r tā : a lu m in ija  
trau c iņ ā  ies veļ- 10 g sviesta un karsē, kam ēr sviesta ūdens 
sāk  vārīties. Tad p ā r le j stik la  stobriņā, p ie le j 5 cm3 
10%-īga ro d an k a lija  šķīdum a un 10 pilienus svaigi sagata
vota Šcbrēdera g vajaka  reak tīva , pēc tam stip ri sakrata. 
Pēc dažām  m inūtēm  noteic ūdens kārtas  krāsu . A tk arīb ā  
no  vapa sa tu ra  krāsas toņi m ainās no bezk rāsa ina  un  zaļ
gana līdz zilai krāsai. V āji zila nokrāsa atb ilst vaya satu
ram  1 mg/kg. Ja  v a fa  sa tu rs  augstāks, sviests neder ilgai 
uzglabāšanai.

Sviesta skābumgrada noteikšana
N elielā glāzē iesvep 10 g sviesta, izkausē siltā  ūdenī, p ie

le j 50 cm3 n e itrā la  m aisījum a no līdzīgām  daļām  sp irta  un 
ēteļ’a, apm aisa, p iep ilina  dažus pilienus feno lfta le īna  (kādu 
lie to  a r ī  skābum grada note ikšanai pienā) un  titrē  a r deci- 
no rm ālu  n ā tr i ju  sārm u (0,1 n NaOH), pastāv īg i apm aisot
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a r stikla spieķīti, kam ēr šķidrum s pieņem  paliekošu sārtu  
nokrāsu. Nolasa, cik cm3 sārm a patērē ti titrē jo t. K atrs 
viens cm3 sārm a nozīm ē vienu skābum gradu. Piem ēram , ja  
ti trē jo t p a tē rē ti 2,4 cm3 sprma, tad sviesta skābum grads 
būs 2,4.

Svaiga un  laba  sviesta skābum grads svārstās starp  1—2 
un parasti nepārsn iedz 4. T urpretim  veca, sūrgana, saskā
buša vai slik ti skalo ta un b o jā ta  sviesta skābum grads ir 
augstāks par 6°.

Pasterizācijas noteikšana
Pēc likum a L atvijas p ienotavas d rīk s t la ist apgrozībā 

tikai tādu  sviestu, kas pagatavots no pasterizēta, pāri 82° C 
k arsē ta  k rē jum a.

Lai pārliecinātos, vai sviests ir pagatavots no pietiekam i 
pasterizēta  krējum a, rīko jas  šādi: sviestu glāzē vai p a rauga  
p udelītē  izkausē 45° C siltā ūdenī un n e tauku  vielām  ļau j 
nogulsnēties apakšā. P ipetē iesūc 2—3 cm3 apakšējā, pie- 
n a in ā  šķidrum a, ielaiž stik la  stobriņā un pielej tik p a t daudz 
tīra , iepriekš n ovārīta  un līdz 40“ C atdzesēta ūdens un sa
skalo. Pēc tam  šķidrum am  stobriņā p iep ilina 2 pilienus 
3% -īga ūdeņraža peroksida, saskalo un vēl p iep ilina 3 p i
lienus R otenfusera reak tīva , pēc kam  a tka l saskalo un  no
vēro šķ idrum a krāsu  stobriņā.

Ja  sviests gatavots no nepasterizē ta  k rē jum a, šķidrum s 
tūliņ pieņem spilgti violetu krāsu , bet no pienācīgi pasteri
zēta k rē ju m a tas savu bālgano krāsu  nem aina. Ja k rē jum s 
pasterizēts nepietiekam i, tad  šķidrum am  stobriņā var no
vērot šādas krāsas m aiņas: pasterizēts pie 65° C dod zilu 
krāsu , pie 70° C — pelēki zilu, pie 75° C vā ji pelēkzilu  un 
pie 78° C pasterizēts dod v ā ji iezilganu krāsu.

P a s t e r i z ā c i j u  ā i r i  v a r noteikt, ja  bu tirom etrā  
ieliek  10 g pārbaudām ā sviesta, p ie lej 10 cm3 silta ūdens 
(45° C), p iep ilina 2—3 pilienus ūdeņraža peroksida un 2—3 
pilienus Rotenfusera reak tīva , tad  k ra ta , kam ēr sviests iz
kūst, un kādas 2 m inūtes centrifugē. Sviests no nepasteri
zēta k rē ju m a  dod spilgti v i o l e t u  krāsu.

SVIESTA IZNĀKUMS

N osverot iesaiņošanai gatavu  sviestu,, var aplēst faktisko 
sviesta iznākum u.

P ar sv iesta  iznākum u sauc skaitli, kas rāda, cik kg  
sviesta iegūst no 100 kg pārs trād ā tā  piena.
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Piem., pieņem ti un p ā rs trād ā ti sviestā 3750 kg p iena ar 
*3,5% tauku  un gatava sviesta nosvērti 150 kg. No katriem  
100 kg p iena tad  iegūti:

150. 100 15 000 
3750 =  ”3756” =  t l -  4 kg Svl6Sta-

Lai pārliecinātos, vai šāds faktiskais sviesta iznākum s ir 
labs vai slikts, tas jāsa līdzina  a r teorētisko sviesta iznākumu, 
kas aplēsts pēc kādas zinām ā zemē vispār pieņem tas form u
las. A pskatoties zem āk redzam ā tabu lā  „sviesta iznākum s 
no p iena“, atrodam , k a  no 100 kg p iena a r 3,5% lauku  tie
šām  vajag  iznākt 4,0 kg sviesta. Faktiskais sviesta iznā
kum s dotā gad ījum ā tādēļ jā a tz īs t p a r labu, jo  tas p iln īg i 
s a k r īt  a r  teorētisk i aplēsto sviesta iznākum u pēc L atv ijā  
p ieņem tās form ulas.

Sviesta iznākum a apiešanai no p iena L a tv ijā  pieņem ta 
šāda  form ula (ja  augstākais ūdens saturs sviestā a tļau ts 
16%):

S =  t. 1,2 — 0,2.
Šinī form ulā S nozīm ē sviesta iznākum u kg no 100 kg 

p iena  un t nozīm ē tauku  % pilnpienā.
Zemāk novietotā sviesla iznākum u tabu la  a r ī aplēsta, pa

m ato jo ties uz šīs form ulas.
Ja augstākais ūdens saturs sviestā a tļau ts 18%, tad  aug

stāk  novietotā sviesta iznākum a form ula pārveido jam a šādi.
S =  t .  1,2 — 0,1.

Sviesta iznākum s no p iena
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2,5 2,80 35,71 3,6 4,12 24,27 4,7 5,44 18,38
2,6 2,92 34,25 3,7 4,24 23,S6 4,8 5,56 17,99
2,7 3,04 32,89 3,8 4,36 22,94 4,9 5,68 17,61
2,8 3,16 31,65 3,9 4,48 22,32 5,0 5,80 17,24
2,9 3,28 30, t9 4,0 4,60 21,74 5,1 5,92 16,89
3,0 3,40 29,41 4,1 4’,72 21,19 5,2 6,04 16,56
3,1 3,52 28,41 4,2 4,84 20,P6 5,3 6,16 16,23
312 3,64 27,47 4,3 4,96 20,1b 5,4 6,28 15,92
3,3 3,76 26,59 4,4 5,08 19,69 5,5 6,40 15,63
5,4 3,88 25,77 4,5 5,20 19,23 5,6 6,52 15,34
3,5 4,00 25,00 4,6 5,32 18,80 5,7 6,64 15,06

493



Faktiskais sviesta iznākum s ne ik reiz  p iln īg i sak rīt a r  
teorētisko iznākum u, kas aplēsts pēc m inētās form ulas. 
Tom ēr norm ālos apstākļos un p ie pareizas rīc ības s tarp ība  
nevar b ū t liela. Ja  fak tiskais sviesta iznākum s ir  zem āks 
p a r  teorē tisk i aplēsto jeb , k ā  praksē mēdz te ik t, sviests ra 
žots „zem form ulas“, tad  šīs parād ības cēloņi jāuzm eklē un 
jānovērš.

Sviesta iznākum a apiešanai no k rē ju m a  L a tv ijā  p ieņem ta 
šāda form ula:

S = t  X  1,155.
Šinī form ulā S =  sviesta iznākum s k g  no 100 kg  k rē ju m a  

un  t =  tau k u  % krējum ā.
Pam atojoties uz šīs form ulas, varam  sastādīt zem āk ievie

toto sviesta iznākum u tabu lu  no 100 kg k rējum a.

Sviesta iznākum s no k rē ju m a

T auku % 
k rē ju m ā

No 100 kg k rē ju m a  
iznāk  kg sviesta

T auku % 
k rē ju m ā

No 100 kg k rē ju m a  
iznāk kg sviesta

20 23,10 31 35,80
21 24,25 32 36,96
22 25,41 33 38,11
23 26,56 34 39,27
24 27,72 35 40,42
25 28,87 36 41,58
26 30,03 37 42,73
27 31,18 38 43,89
28 32,34 39 45,04
29 33,49 40 46,20
30 34,65 41 47,35

K ādēļ faktiskais sviesta iznākum s p iln īg i n esak rīt a r  
teorētisko, pēc form ulām  aplēsto, izskaidrojam s a r to, ka  
faktisko iznākum u ietekm ē v a irāk i apstākļi, kas viens no 
o tra  no a tk arīg i un  m ainās ne  vien dažādās pienotavās, bet 
a r ī v ienā pienotavā k a tru  d ienu var m ainīties. G alvenie 
no tiem  ir  sekojošie:

1. T auku  sa tu rs  pilnpienā,
2. T auku  sa tu rs  vājp ienā,
3. T auku  sa tu rs  k rē jum ā,
4. T auku  sa tu rs  paniņās,
5. T auku sa tu rs  sviestā,
6. Ūdens un  sāls sa tu rs sviestā.

D aži no šiem fak toriem  sviesta iznākum u ietekm ē lab 
vēlīgi, tu rp re tim  eiti — nelabvēlīgi.
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T auku satu rs p ilnp ienā labvēlīg i ietekm ē sviesta iznā
kum u tādējād i, k a  pilnpiens a r augstāku tauku  satu ru  dod 
lielāku  sviesta iznākum u. Piem ēram , no 100 kg p iena a r  
dažādu tauku  satu ru  iznāk zināms daudzum s procentos, kas 
pārsniedz p iena tauku procentu  šādos apm ēros:

T auku % Sviesta iznā Sviesta izn
p ilnp ienā kum s %% pārsn iedz ta

2,5 2,8 0,3
3,0 3,4 0,4
3,5 4,0 0,5
4,0 4,6 0,6
4,5 5,2 0,7
5,0 5,8 0,8
5,5 6,4 0,9
6,0 7,0 1,0

Tādēļ taukāku  pienu izdevīgāk p ā rs trād ā t sviestā nekā 
liesāku. L ielāku sviesta iznākum u dod a rī k rē jum s ar aug
stāku tauku saturu.

Sviesta iznākum u nelabvēlīg i ietekm ē tie tauku  dau
dzumi, kas nepārie t sviestā, bet paliek  sviestniecības a tlie 
kās — v ā jp ien ā  un paniņās. T auku  zudum i a r atliekām  ir 
a tkarīg i no a tlieku  daudzum a un to tauku  satura.

Mazāks tauku saturs atliekās dod m azākus tauku  zudu
mus un lielāku  sviesta iznākum u. Tāpēc ir svarīgi pienu 
p iln īgāk  nok re jo t un k rē ju m u  p iln īgāk  izkult sviestā.

N okrejošanas p iln ība. Labi spēka separātori tagad dod 
iespēju pienu tā  nok re jo t, ka  vā jp ien ā  paliek  ne va irāk  par
0,05—0,06% tauku. Ja  tauku  saturs v ā jp ienā  palielinās vai

fiainazinās par 0,01%, sviesta iznākum s pam azinās vai palie- 
inās apm. par 10 g no 100 kg  piena vai p a r  1 kg sviesta 

no katriem  10.000 kg piena.
Izkulšanas p iln ība. Parasti to v ērtē  pēc tau k u  sa tu ra  p a

niņās un, ja  tas nepārsniedz 0,5%, izkulšanas p iln ību  uz
skata  par apm ierinošu.

P areizāk  tom ēr vērtē t izkulšanas p iln ību  pēc tā, cik 
grami! (g) tau k u  zūd ar paniņām  no 100 kg  p ā rs trād ā tā  p iln 
piena. Normālos kulšanas apstākļos a r  paniņām  zūd ap 
30—40 g tauku, bet ne v a irāk  par 50 g tauku  no 100 kg 
p ilnpiena (skat. zem āk novietoto tabulu).

Izkulšanas p iln ības noteikšanai ir jāz in a  paniņu  dau
dzums (kg) un to tauku  saturs (%). Paniņu daudzum u a t
rod, atņem ot no k rē ju m a  p rocen ta (Kr) sviesta iznākum u S.
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Reizinot to a r  tauku % paniņās (t2) un dalot ar 100, dabū 
tauku g paniņās jeb  izkulšanas p iln ības skaitlī.

T ādējādi tauku zudum u (Tz) ar paniņām  no 100 kg  p iln 
piena var aplēst pēc šādas form ulas:

Tz =  (Kr — S) . t2.10.

Izkulšanas pilnības skaitļi

K rējum a
procents 0,3

C ik

1

0,4

a u k

0,5

u p r o c e n t s  p a n i  

0.6 0,7 j 0,8 ļ  0,9

1,1 u s

1,0 1,1 1,2

100 kg piena

K rējum a
procents

gram u tauku  zu 1 a r  paniņam  no

10 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 10
11 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 11
12 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 12
13 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 13
14 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 14
15 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 15
16 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 16

Ja k rē jum am  pievienots no vājp iena gatavots ieraugs un
paniņas atšķaidītas ar sviesta graudu  atvēsināšanai lieto tu
ūdeni, tad  izkulšanas p iln ības skaitli (Izk.) var aplēSt pēc
šādas form ulas:

T (K ”u R -I- U — S) . t „ . Kr .  10  J z k _  K •

Form ulā burti nozīm ē: K — k rē ju m a daudzum u kg; R — 
pievienotā ierauga kg; U — pie lietā ūdens kg; S — sviesta 
iznākum u kg; t2 — tauku  procentu  paniņās; K r — k rē ju iņa  
procentu.

Ja  tauku  zudums a r paniņām  palielinās vai pam azinās 
par 10 g no 100 kg  pilnpiena, tad  sviesta iznākum s pam a
zinās vai palielinās apm. p a r 11 g vai par 1,1 kg  sviesta 
no ka triem  10.000 kg  piena.

Izkulšanas p iln ību  dāņi parasti noteic a r īpašu „tīrku l- 
šanas sk a itli“ — Tks, ko aplēš pēc šādas form ulas:

Tks =  l00j=ļ-'/-- ' t  • U.

Form ulā burti nozīm ē: t — tauku sa tu ru  k rē ju m ā; t2 — 
tauku  % paniņās.
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Normālos kulšanas apstākļos tīrk u lšan as  skaitlis (Tks) 
ap 0,7—1,0, bet nevar bū t augstāks p a r  1,3 (skat. zem āk no
vietoto tabulu).

T īrku lšanas ska itļi

K
rē

ju
m

a
pr

oc
en

ts
K

rē
ju

m
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ta
uk

u 
sa

tu
rs

 
1

0,2

T a u k  u

0,5

T ī r k

p r o c e n t s  p a n i ņ ā s

0,3 0,4 0,6 ; 0,7 |

u 1 š a n a s

0,8 0,9 

s k a i t ļ i

1,0 _±*L 1,2

8 40,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5
9 36,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 i 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9

10 32,7 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 i 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
11 29,7 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 i 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
12 27,3 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 I 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0
13 25,2 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 ļ 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4
14 23,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,9 1 2,2 ! 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7
15 21,9 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 ! 2,4 2,7 3,1 3,4 3,8 4,1
16 20,5 0,7 1,1 1,5 1,9 2,2 ļ 2,6 1 3,0 3,3 3,7 4,1 4,5

Sviesta sastavs, galvena k a r ta  tauku  un  ūdens saturs 
sviestā, a r ī ietekm ē sviesta iznākum u.

Jo augstāks tau k u  saturs sviestā, jo  m azāks būs sviesta 
iznākums, k ā  to paskaidro  sekojošie skaitļi:

T auku sa tu rs s v i e s t ā .................... 82% 83% 84% 85% 86% 87%
No 100 kg tauku  iznāk  kg  sviesta 122 120 119 117,6 116,3 115

T urpretim  augstāks ūdens un sāls satu rs sviestā labvēlīg i 
ietekm ē sviesta iznākum u, tādēļ k a  līdz a r  ūdens % celšanos 
sviestā samazinās tauku  % un  palielinās sviesta iznā
kums.

Ja ūdens satu rs sviestā palielinās p a r 1%, tad  sviesta iz
nākum s paaugstinās apm. p a r  50 g no 100 kg  p ilnp iena vai 
par 5 kg no ka triem  10.000 kg piena.

Ja tauku saturs p ilnpienā 3,5%, tad  p ie dažāda ūdens 
satura sviestā būs šāds sviesta iznākum s kg  no 100 kg 
p ien a :

Ūdens % sviestā . . .  12 13 14 15 
Sviesta k g ..........................3,94 4,00 4,05 4,10

1 K rējum s no 3,5% ta u k a  piena, skābēts a r  5% ie rau g a  vājp iena .
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SVIESTA TIRGI

Sviesta tirgi. Latvijas PSR sviestam  var but d ivējādi 
tirgi — iekšzem ē un ārzemēs.

I e k š z e m e s  s v i e s t a  t i r g u s  spēj uzņemt prāvus 
sviesta daudzumus. Iekšzem es patēriņu sedz galvenā kārtā 
atsevišķās lauku saim niecībās ražotais „mājas sviests“. No 
pienotavās ražotā sviesta iekšzem es vajadzībām  paliek v is
vairāk tāda sviesta, kas neatbilst lielo  tirgu prasībām.

Pienotavās ražoto sviestu ja u  no 1922.g. pavasara  gal
venā k ā r tā  izveda uz ārzemēm.

Ā r z e m j u  s v i e s t a  t i r g i .  S tarp tautiskos sviesta 
tirgos 1913. g. apgrozījās  ap 300 m iljon i kg sviesta. Pēc tam  
sviesta apgrozījum i šajos tirgos ievērojam i pieauguši: 
1926. g. 413 m iljon i kg, 1928. g. 472 m ilj. kg, 1932. g. 572 m ilj. 
kg  un 1936. g. 612 m ilj. kg sviesta. A pgrozījum s tā tad  ja u  
divas reizes lie lā k s  k ā  agrāk.

V islielākais sviesta tirgus pasaulē ir  A nglija, kas noņem  
v a irā k  par 80% no visa pasaules sviesta eksporta. O trā  
v ie tā  s tāv ē ja  V ācija ar 12—15%. N elielais atlikum s sada
lī jā s  starp  vairākām  jū tām  zemēm: B eļģiju, Šveici, Čecho- 
slovakiju , F ranciju , Ēģipti, Palestīnu, A lžīru , Javu, Ame
rikas Sav. valstīm  un citām zemēm. 1937. gadā A nglija  
un  V ācija ievedušas 94,44% no visa pasaules sviesta 
im porta.

Sviesta im ports tonnās

G adi Kopimports A nglija Vāci ja B e]ģija Čecho-
s lovak ija

1931. 602 443 409 468 100 221 18 852 1 863
1932. 571 776 424 927 69 519 21 286 1 226
1933. 567 481 448 667 59 144 12 432 608
1934. 609 576 492 545 61 763 9 368 1011
1935. 616 091 488 106 71 000 6 038 1328
1936. 612 089 496 975 75 407 3 692 225
1937. 598 027 477 941 86835 2 254 —

Sviesta eksports. G alvenās sv iesta  ražotājas zemes Ei
ropā, ar kuļām  mums nācās sacensties A nglijas un citos 
sviesta tirgos, ir D ān ija  un H olande, kufās piensaim niecība  
nostādīta uz ļoti augstas pakāpes.
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Sviesta eksports tonnās (no 1931.—193?. g.)
1937. 1936. 1935. 1934. 1933. 1932. 1931.

K opeksports 603 708 606 675 620 490 605 843 573 120 575 506 604 665

D ān ija  . . . 152 971 146 205 138 356 149 826 150 714 157 798 171 652
Jaunzēlande 151 193 142 050 141 702 132 823 133 876 111 030 101 023
A ustrā lijā 82 969 84 219 116468 111938 95 948 103 899 86 643
H olande . . 53 817 60185 46 787 36 886 28 373 20 377 32 958
Īrija  . . . 19 301 26 323 26975 25 803 20 517 16 752 19 190
Z viedrija . . 23 535 19108 20 262 23 220 17127 13 547 19 525
L a tv ija » . . 19 220 17 291 16816 15 701 15 646 18 598 18 739
Lietuva . . 15 058 14 629 12 155 9 671 9 580 9 926 8 705
Somija . . . 13 940 13 987 10 243 11 098 11885 14 524 17 403
Igaun ija  . . 13 180 10 957 10 838 10 118 9 225 12 632 14 444
P olija  . . . 8 109 10 907 5 686 4 437 1 609 1 228 12 460
A rgentīna 8 781 10 269 6 780 8 322 13 907 25 363 23 209

SVIESTA ATSVAIDZINAŠANA

Sviesta atsvaidzināšanu resp. a tjaunošanu  mēdz lietot 
šādos gadījum os: 1) k ad  no dažāda sviesta, kas k rasi a tšķ i
ras ar savu sastāvu u n  īpašībām  — garžu, sm aržu, konsis
tenci, krāsas un sāls pakāpi, vēlas iegūt v ienveidīgu sviesta 
p a r ti ju  a r  izlīdzinātām , v iduvējām  īpašībām ; 2) kad  ilgāk 
uzglabātā sviestā p arād īju šās  dažas nevēlam as pārm aiņas, 
īpaši garžas un sm aržas kļūdas, ku fas nepieciešam i jā m a
zina un jānovērš.

Sviesta atsvaidzināšanu bieži lieto lielas sviesta tirdz
niecības firm as, kas apgādā a r sviestu lie lu  pilsētu  iedzī
votājus. P iem ēram , A ng lijā  v a irāk  k ā  pusi ievestā sviesta 
atsvaidzina. No dažādām  zemēm ievestais sviests uzrāda  
lielas a tšķ irības un svārstības tik lab  sastāvā, k ā  īpašībās, 
Ar tādu  nevienādu sviestu g rū ti tirgoties, jo  p a tē rē tā ji

Ērasa cau ru  gadu v ienāda izskata  un  labum a sviestu, pie 
āda tie p ieraduši. T āpat g rū ti pārdo t ilgāk saldētavās uz
glabātu sviestu, kam  ja u  veca garža vai dažādas piegaržas. 

jauco t kopā sviestu a r  dažādām  piegaržām , tās v a r v iena 
otru zinām ā m ērā aizsegt, m azināt, sevišķi, ja  m aisījum u 
tu rpm ākā apstrādāšanā labi izskalo a r tīru  ūdeni vai svaigu, 
pasterizētu  vā jp ienu  vai sastrādā a r labu k rē ju m a ieraugu, 
vai m aisījum am  p ie jau c  daļu  laba, svaiga sviesta.

1 U zsakot sviesta eksportu , 1922. gada izvestas 1052 tonnas, b e t 193S. 
gadā ja u  23.463 tonnas sviesta.
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Sviesta atsvaidzināšanai lieto īpašas m ašīnas. D ažādu 
m aisījum am  iz lasītu  sviestu atb rīvo  vispirm s no iesaiņojum a 
un  sagriež gabalos, ku fu s  laiž īpašā m īcām ā m ašīnā (skat. 
257. att.), kas sviestu pam atīg i sa jauc un  izmīca. V ajadz ī
bas gad ījum ā sviestu apstrādā a r tī ru  ūdeni vai svaigu, pas
te rizē tu  vā jp ienu . Pēc tam  m aisījum u laiž o trā  m ašīnā, 
kas atgād ina  sv iesta  a tspa id ītā ju . Šī m ašīna sviestu vēl 
izm īca un  atspaida, pēc tam  sviests nonāk  veidošanas un  
iesaiņošanas m ašīnā, kas to izveido v a jad z īg ā  lielum a ga
balos un  pēdējos iesaiņo pārdošanai. T em perātū ra i sviesta 
pārstrādāšanas te lp ā  jā b ū t ap  10—12° C.

257. att. Sviesta m īcītājs.

Tādu ja u k tu  sviestu ārzem ēs p a rasti sauc p a r  „blendu“. 
Tam  izlīdzināta , v id ē ji laba  garža  un smarža, ziedei l ī 
dzīga konsistence, tādēļ tāds sviests viegli ziežas uz maizes. 
Sviestu a r cietu, d rupanu  konsistenci p a tē rē tā ji necienī un  
tāpēc tādu  k a trā  ziņā p ā rs trād ā  blendā. Blends nav  iz turīgs 
un der tika i ā tra i p a tē rē ša n a i

Pienotavās d ažk ārt b o jā tu  un a r nevēlam ām  p iegaržām  
sviestu mēdz atsvaidzināt resp. uzlabot tā  īpašības šādā
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veidā; gabalos sagrieztu sviestu ievieto sviesta ga tavo tā ja  
mucā un pam atīg i izskalo a r 40° C siltu tī ru  ūdeni, sākum ā 
mucu griežot lēni, pēc tam  a r  lielo ātrum u. Tad ūdeni no
laiž, m ucā iep ilda lie lā k u  daudzum u svaiga, laba  ierauga, 
a r  ku fu  sviestu lab i izm īca un  tā lāk  apstrādā k ā  parasts. 
Šādā veidā diezgan jū tam i v a r  uzlabot tādu  sviestu, kam  
bo jā ta  plazm a, bet m azākā m ērā  sviestu, kam  bo jā ti tauki.

S tip rāk  bo jā tu  sviestu, kas neder k ā  galda sviests, a tliek  
vienīgi pārkausēt.

SVIESTA KAUSĒŠANA

Kausē v isvairāk  tādu  sviestu, kas pēc savām  īpašībām  
vairs neder tiešai lietošanai. P arasti tāds ir  zem āko šķ iru  
k rē ju m a sviests, kam  nevēlam as piegaržas vai kas citādi 
bojāts, tāp a t a r ī sūkalu  sviests (skat. zemāk).

T īri, no ūdens, o lbaltum a un citām  organiskām  vielām  
atbrīvoti sviesta tauk i ir  daudz iz tu rīg āk i p a t p a r labāko 
sviestu. Cieši noslēgtā trau k ā , vēsā un  tum šā v ie tā  tos bez 
bojāšanās v a r  uzg labāt mēnešiem ilgi. Tādēļ, j a  sviests uz
glabājam s ilgāku la iku  m ājas vajadzībām , labāk  to uzgla
bāt kausētā  veidā.

K ausējot nelielus sviesta daudzum us, parasti rīk o jas  
šādi: a lum in ija  vai lab i alvota sk ārd a  to v e rītī ie le j tī ru  
ūdeni, apm ēram  10—15% tilpum a, un šo tove rīti ievieto lie
lākā tra u k ā  a r  stip ri k a rs tu  ūdeni. K ausējam o sviestu liek  
toverītī pa  daļām  un  nogaida, kam ēr sviests sak a rs t līdz 
85—90° C; šādā tem pera tū rā  to tu r  apm. v ienu stundu, k a
m ēr p iln īg i atdalās un apakšā nogulsnējas ūdens un citas 
sviesta beztauku  vielas. Putas no tauku  virsas jānosm eļ. 
Ja  kausē vecu, s tip rāk  bo jā tu  sviestu, tam  pēc izkušanas 
mēdz p ie lik t 3—5% sm alkas sāls, kas caur sietiņu vienlīdzīgi 
jāp ārk a isa  visai sviesta v irsai pēc p u tu  nosmelšanas.

Vecam sviestam  a r asu, sīvi sū ru  garžu mēdz pievienot 
a rī 0,3—0,5% tīr ītā s  sodas. P iedevas rūp īg i jā iz jau c , pēc 
tam ļau j sviesta taukiem  m ierīg i nošķirties no ūdens un 
citām vielām, kas tu rp inās 2—3 stundas.

Tīros, bez nogulsnēm , taukus uzm anīgi nolej a r verdošu 
ūdeni izplaucētā trau k ā . Tam nolūkam  vislabāk  noder t. s. 
akm ens podi un  sausa ozola koka toverīši vai m uciņas. 
Koka trau k u s ieteicam s iepriekš em aljē t ar k aze īna  šķ ī
dumu (skat. 326. lpp.). Pēc tam  taukiem  vēsā te lpā  ļa u j 
sacietēt.

Ilgāk glabājam am  kausētam  sviestam  der uzliet k ā rtiņ u
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izkausētu aitu tauku vai parafīna, kas to pasarga no gaisa, 
mitruma un sīkbūtnēm . Trauku pēc tam nosien ar perga
m enta papīru un glabā vēsā, tumšā, sausā vietā.

K ausējo t sviestu vairum ā, nepieciešam s p iem ērota lie
lum a katls vai vanna a r d ivkāršām  sienām, starp  ku fām  a t
rodas ūdens, ko karsē  a r tvaiku. Iek šē jā  tra u k a  sienām  jā -  
bū t no nerūsē jo ša  tē rau d a  vai alum inija, ne no vapa vai 
dzelzs, jo  tie veicina tauku  oksidāciju. K atlā iepilda 10— 
15 % ūdens, bet, kausē jo t s tip rāk  b o jā tu  vai sapelējušu 
sviestu, ūdens jā iep ild a  līdz 20% k a tla  tilpum a. Ūdeni sa
silda līdz 40° C un  tan ī liek sviestu, sagrieztu apm. 5 kg  
smagos gabalos. T em perātū ru  k a tlā  paceļ līdz 50° C un 
uz tu r tādu, kam ēr sviests p iln īg i izkūst un tīr ie  tau k i labi 
a tdalās no ap ak šē jā  ūdens slāņa, kas no tiek  pēc 5—6 stun
dām. Putas no tau k u  virsas rūp īg i jānoņem .

Pēc tam  ūdeni v a r  nolaist caur k rānu  vai a r ī taukus 
nosūkt a r sifonu. Ja  Kausējamais sviests stip ri bo jāts, ar 
vecu, sūrganu garžu un slik tu  smaku, tam  p ie jau c  5—10% 
sāls un 0,5—0,7% sodas un labi izjauc. Pēc tau k u  a tda līša
nās tad  labāk  ūdeni a r nogulsnēm  izlaist cau r k rān u , bet 
taukus uzkarsēt līdz 85° C un tādu  tem perātū ru  uz tu rē t d i
vas stundas. K arstum s nobeidz taukus ska ld ītā ju s  enzīmus, 
pie kam  izgaist a r ī dažādi gaistoši savienojum i, kas piedod 
taukiem  asu sm aku un nepatīkam u garžu. T īru s taukus, 
atdzesētus līdz 35° C, iep ilda ozola koka mucās, kupas ie
priekš em aljē ar k aze īna  šķīdum u, vai lab i a lvo ta  skārda  
kastēs un bundžās, ko pēc tam aizlodē.

Labā kausētā  sviestā ūdens un citu vielu satursi kopā ne
d rīk st bū t augstāks p a r 0,5%. Tam ir  s īk g rau d ain a  s tru k 
tū ra  un zelta dzeltens izskats.

K ausēta sviesta iznākum s ir  a tkarīgs no kausēšanai lie
to tā  sviesta tau k u  satura. P arasti no 100 kg k rē ju m a sviesta 
iznāk lielās kausētavās 75—80 kg  kausēta  sviesta.

K ausēta sviesta k a lo riju  v ē rtīb a  ļoti augsta: 1 kg tīru  
sviesta tauku  dod apm ēram  9200 k a lo riju . Tas ir  visai no
derīgs lietošanai v irtuves vajadzībām .

Lielos daudzumos kausētu sviestu gatavo un patērē  
PSRS, arī Šveieē. A ustrijā u. c. zemēs.

SŪKALU SVIESTS

Sūkalu sviestu iegūst no sierniecības atliekām  — sūka
lām. G atavojot pilntaukos sierus, sūkalās paliek  diezgan  
daudz tauku — no 0,3—0,8%. Šos taukus cenšas izmantot
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tādējādi, ka sūkalas vispirm s filtrē, lai atdalītu no tām sīkos  
sierekļa graudiņus jeb  t. s. „sierekļa putekļus“, pēc tam  
sūkalas laiž caur separātoru. iegūto sūkalu krējum u sakuļ 
sviestā vai nu tādu, kāds tas ir, vai arī kopā ar kādu daļu 
parastā krējum a.

D ažkārt sūkalām  ļauj nostādināties un pēc tam nosm al
sta virsū nostājušos krējum u. Tāds paņēm iens nav teicams 
un pielaižam s v ien īg i tad, ja  sierotavai nav separātora. Sū
kalas nostādināšanas la ikā stipri saskābst un bojājas, kā
dēļ arī no tāda nosm alstīta sūkalu krējum a sviests iznāk  
m azvērtīgs un der tikai kausēšanai.

Sūkalu krējum u sakuļ sviestā tāpat kā parasto krējum u. 
Sūkalu sviests satur vairāk olbaltum vielu  nekā parastais 
krējum a sviests, un tāpēc tas m azāk izturīgs. Eksportam  
sūkalu sviests neder. Sūkalu krējum u nedrīkst arī 
piejaukt eksporta sviesta izgatavošanai domātam krēju
mam.

Laba sūkalu sviesta cena v ietējos tirgos parasti ir l ī 
dzīga  m āju sviesta cenai.

Sūkalu sviesta iznākum s ir stipri svārstīgs atkarībā no 
tauku satura sūkalās. Parasti 1 kg sūkalu sviesta iznāk no 
100—250 kg sūkalu, v id ēji ap 0,5 kg no 100 kg sieros pār
strādāta piena.

MĀKSLĪGAIS SVIESTS

D abiska k rē ju m a sviesta aizstāšanai ja u  1870. gadā 
franču ķīm iķis M ēž-M urijē izgatavo ja m ākslīgu  sviestu no 
dažādu tauku  un eļļu m aisījum a, kas vēl tagad  plaši pazīs
tams a r nosaukum u m argarīns.

Labi pagatavots m ākslīgais sviests resp. m a r g a r ī n s  
pēc izskata, garžas, kaloriju  vērtības un citām īpašībām  
stipri līd zīgs dabiskam sviestam. Piena tauki m ākslīgā  
sviestā aizvietoti ar dzīvnieku vai augu taukiem  un eļļām , 
parasti dažādiem  tauku un eļļu  m aisījum iem . Tagad par 
izejv ielu  m ākslīgā sviesta  izgatavošanai v isvairāk  lieto  
augu taukus, piem., zem es riekstu, kokvilnas sēklu, sojas, 
saulgriežu, sezama, kokosa u. c. eļļas. Daudz lieto arī zivju  
trānu. Šķidrās eļļas pirms tam hidrē augstās tem peratūrās 
(180—250° C) ar katalizātoriem , galvenā kārtā niķeli, p ie  
tam nepiesātināto tauku skābju (oleīnskābes u. c.) šķidrie  
glicerīd i pārvēršas piesātinātu taukskābju (stearīnskābes
u. c.) cietos glicerīdos. Līdz ar to bojāti tauki un zivju  
eļļas resp. trāni zaudē savu pretīgo garžu un smaku.
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Ar hidrētiem  taukiem  m ākslīgam , piem., augu sviestam  
var dot tādu pašu konsistenci, kāda m ēdz būt dabiskam  
sviestam .

Izkausētu tauku m aisījum u sakuļ ar svaigu, pasterizētu  
vājpienu , p iev ienojot sāli, sviesta krāsu, diacetilu, pēe tam  
masu ātri atdzesē, vē lāk  to labi izm īea, izveido gabalos un  
iesaiņo kā  īstu sviestu.

Labi pagatavotu m ākslīgo sviestu bez tauku ķīm iskās  
analizēs nav iespējam s atšķirt no dabiskā sviesta. Lai tādu  
atšķiršanu atvieglotu , daudzās va lstīs m ākslīgam  sviestam  
obligāti jāp iejauc 10% sezam eļļas vai kāds cits piem ērots 
indikātors.

M ākslīgo sviestu lie los vairum os gatavo A nglijā , A m e
rikā, Francijā, H olandē, D ān ijā  un daudzās citās zemēs. Rak
sturīgi, ka pat tādās piensaim niecības zem ēs kā H olandē  
un D ān ijā  arī lauku ied zīvotāji patērē vairāk  m argarīna  
nekā dabiskā sviesta; pēdējo dāņi un holandieši cenšas pēc  
iespējas visu  izvest uz ārzemēm, jo  m ākslīgais sviests ir 
daudz lētāks par dabisko sviestu. Tāpēc arī pasaules tirgos 
m ākslīgais sviests apgrozās daudz vairāk nekā īstais sviests.

M ākslīgais sviests stipri konkurē dabisko sviestu un tādā 
mērā nospiež p ēdējā  cenas, ka daudzas zem es spiestas sa
šaurināt īstā sviesta  ražošanu.

SVIESTNIECĪBAS ATLIEKAS

Sviestniecības uzdevum s — visp iln īgāk  izm antot piena  
taukus. Sakarā ar to visas pārējās p iena sausnas sastāvda
ļas paliek  a tliek ās: pēc separēšanas v ā j p i e n ā  un pēc  
sviesta sakulšanas p a n i ņ ā s .

No katriem  100 kg  v id ē ji ta u k a  (3,5—3,8%-īga) p iena 
iegūst 4,0—4,4 kg  sviesta, bet ap 95 kg  pa liek  atliekās, no  
tām  vā jp ien ā  ap 88—89 kg  un paniņu  ap 6—8 kg.

No visas p iena sausnas sviestā pārie t ap  30%, bet 70%

fialiek m inētās atliekās. Tāpēc sv iestn iecība  izvērtē pienu  
oti v ienpusīgi.

V ājpiens, svaigs, k ā  no separāto ra iznācis, izskatās m az
liet iezilgans. Tas nedaudz smagāks par p ilnp ienu : pie 15° C 
tā  īpa tnēja is  svars grozās no 1,035 līdz 1,038. Tam  a rī m a
zāka viskozitāte. Pēc ķ īm iskā sastāva vājp iens a tšķ iras no  
pilnpiena v ienīgi a r niecīgo tauku  saturu , jo  m odernie se
paratori a tstā j vā jp ien ā  tikai ap 0,03—0,08%, v idē ji ap 0,05% 
tauku. Šie tauk i v ā jp ien ā  ir  sīkāko lodīšu veidā.

Sakarā ar zemo tauku saturu vājp ienā kaloriju  vēr-
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tib a  ir  apm ēram  uz pusi zem aka ka  p ilnpienam . 1 kg v a j- 
' —  dod ap 350 k a lo riju , b e t 1 kg p ilnp iena ap 680 ka-

ūņas je b  ķērnespiens a r ķ īm isko sastāvu daudz n e
atšķiras no vājp iena, bet sa tu r apm ēram  10 reizes v a irāk  
tauku.

T auku satu rs paniņās v a r  stip ri svārstīties a tk a r īb ā  no 
k rē jum a sastāva un īpašībām , tāp a t a r ī no sviesta kulšanas 
apstākļiem . Ie tu ro t pareizu  d arb a  gaitu, paniņās no skā
bēta k rē ju m a pa liek  ap 0,3—0,5% tauku , bet no salda k rē 
jum a ap 0,5—0,8% tauku. S akarā a r to salda k rē ju m a  pa
niņas mēdz laist caur separātoru , un iegūto paniņu k rējum u, 
sa jauk tu  a r  parasto  k rē jum u , v a r saku lt sviestā v ie tē jam  
patēriņam .

Paniņu k a lo riju  v ē rtīb a : v id ē ji 1 kg  pan iņu  dod ap 360 
kaloriju .

Paniņas no labi skābēta k rē ju m a  sa tu r a r ī p ienskābi 
kā  dabisku sastāvdaļu un  ir  ļoti vērtīgs dzēriens, kas sevišķi 
ieteicams cilvēkiem  a r v ā ju  kuņģa darb ību . Bieži paniņas 
atšķaida a r  pirm o sviesta g raudu  skalošanai lietoto ūdeni, 
kas pam azina to vērtību .

Zemāk m inētie skaitļi rakstu ro  vā jp ien a  un paniņu  vi
dējo ķīm isko sastāvu.

Paniņās pie kulšanas pārie t a r ī daļa  (0,10—0,15%) leci- 
tina un cholesterīna. Tāpēc skābas, neatšķa id ītas paniņas ir 
vērtīgāks dzēriens p a r  saraudzētu  vājp ienu , rūgušpienu  un 
kultūrp ienu .

izvērtēšanai ir  lie la  saim nieciska nozīm e v isur tur, k u r  
pienu galvenā k ā r tā  p ā rs trād ā  sviestā.

Ir v a irāk i a tlieku  izvērtēšanas veidi.

piem — cūkām , sivēniem, teļiem  un m ājputniem . A tliekas 
var izēdināt tieši — šķ id rā  veidā vai sa jauk tas  kopā a r ci
tiem piem ērotiem  lopbarības līdzekļiem . To atlieku  daļu, 
kas paliek  pāri, v a r  p ārs trād ā t citos p iena p roduktos: ēdam ā

V a j p i e n sj p i e n s  P a n i ņ a s
skābas saldas

T auku  sa tu rs . 
O lbaltum vielas 
P iena  cuku rs . 
P ienskābe . . 
M inerālv ielas . 
Sausnas sa tu rs

0,05% 0,30% 5,50% 
3,50% 3,30% 3,20% 
4,70% 4,30% 4,80%

0,50%
0,75% 0,80% 0,70% 
9,00% 9,20% 9,20%

A tlieku izm antošana. L ietderīgai sviestniecības atlieku

G alvenais a tlieku  izvērtēšanas veids ir to izedinašana lo-
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vai techniskā biezpienā, sieros, dažādos skābpiena dzērie
nos u. c. produktos. Svaigu v ā jp ienu  lab i v a r izvērtē t a r ī 
maizes cepšanā.

Ja vā jp iens nav pasterizēts p ienotavā vai k re jo tavā , tas 
pirm s izēdināšanas saim niecībā uzvārām s, la i nobeigtu v a r
bū tē jos slim ību dīgļus un pasargātu  cūkas un jaun lopus no 
saslim šanas. Paniņas nav jākarsē , jo  k rē ju m u  pienotavas 
obligāti pasterizē, un  tādēļ a r ī paniņās slim ību dīgļu vairs 
nevar būt.

D ān ijā  daudzas pienotavas pasterizētu  v ā jp ienu  s a 
r a u d z ē  a r skābām  paniņām  vai k rē ju m a  ie raugu  un  tad  
to atdod p iena vedējiem  rūgušpiena veidā. Labs rūgušpiens 
ir  daudz veselīgāks p a r  ieskābušu vājp ienu , kādu  paras ti 
a tved  saim niecībās no pienotavām  un krejo tavām .

Izēdinot m ājlopiem  piensaim niecības atliekas, jā ievēro  
v islie lākā tīr īb a . R ūpīgi jā t īr a  visi trau k i, kupos atliekas 
uzglabā, un  a r ī siles. K atru  dienu tās jā izp laucē a r  v e r
došu ūdeni. Reiz nedēļā jānoziež a r k a ļķ a  p ienu  un  pēc 
tam  jāizm azgā.

Izēdinot lopiem  sviestniecības atliekas, 1 kg  dzīvsvara 
p ieaugum u dod: cūkas no 25 kg, bet teļi no 18 kg vā jp ien ā  
vai paniņu.

P ā rs trād ā t vā jp ienu  citos produktos labāk  un p iln īgāk  
v a r  pienotavas nekā atsevišķas saim niecības. P ienotavas 
tad  parasti izm anto p iena olbaltum vielas, izgatavo jo t tecii- 
nisko un ēdamo biezpienu. D aļu  vā jp ien ā  izlieto a r ī p iln 
p iena atšķaid īšanai, izgatavojot sierus. Tādos gadījum os 
p iena ved ē ji saņem  atpakaļ sūkalas.

V ājp ienā pārstrādāšanu  pienotavās nepieciešam i noor
ganizēt īpaši tādos rajonos, k u r  cūkkopība v ā ji a ttīs tīta . 
P lašāk a  nozīm e tagad  ir  ēdam ā un techniskā b iezpiena iz
gatavošanai.

P ā rs trād ā jo t vā jp ien u  dažādos produktos, v idē ji no 
100 kg  v ā jp ienā  var iegūt: 1) ēdam ā biezpiena ap 10—12 kg 
a tk a rīb ā  no ūdens sa tu ra  biezpienā; 2) techniskā biezpiena 
ap 9—10 kg; 3) sausa techniskā k aze īna  ap 3,2—3,7 kg;
4) vājp ienā  sieru  ap 8 kg svaigu vai 5,8—6,5 kg nogata
vinātu.

B iezpiena un v ā jp ien ā  sieru  izgatavošanas techniku  a p 
skatīsim  tu rp m āk ā  daļā p a r sierniecību, bet techniskā k a 
zeīna izgatavošanu īpašā  nodaļā.

No pasterizēta vai uzvārīta un atdzesēta vājp ienā, sa
raudzējot to ar attiecīgām  kultūrām, var pagatavot v e se lī
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gus dzērienus: ku ltū rp ienu , rūgušpienu, kefīru , acidofilu 
pienu un skābu pu tru .

Dažās zemēs lielus v ā jp ien a  daudzum us i z ž ā v ē  un 
iegūst v ā jp ien a  pulveri, ko plašos apm ēros izlieto pārtikas 
vielu rūpniecībā. V ājp iena pu lveris  var noderēt a r ī  k ā  eks
p o rta  prece.

SIERNIECĪBA

Sierniecības nozīme. Siers ir  otrs vērtīgākais produkts, 
ko gatavo no piena. S iern iecībā parasti izm anto gov ju  un 
aitu  pienu. P ie mums, Padom ju  L atv ijā , p a r izejv ielu  sieru 
ražošanā v a r bū t tika i gov ju  piens.

S ieru masas galvenā sastāvdaļa ir  p iena olbaltum viela — 
k a z e ī n s .  Lai iegūtu siferu, piens jāsarecina, pie tam k a
zeīna  daļiņas — u ltram ikron i sabiezinās un dod r e c e k l i ,  
kas ietve^ sevī a r ī tau k u  lodītes un citas vielas, kas nav 
izšķīdušas ūdenī. Jo v a irā k  p ienā nešķīstošas sausnas (ka
zeīna, tauku, k a lc ija  fosfāta u. c.) un jo  p iln īgāk  izdodas 
šīs sausnas sīkās daļiņas sakopot sieru  masā, toties v ē r tī
gāks būs siers un lielāks siera iznākum s. Recekli sagriežot, 
izdalās s ū k a l a s ,  kas sa tu r ūden ī izšķīdušās piena sa
stāvdaļas (cukuru, album īnu u. c. vielas). L ielāka vai m a
zāka daļa  sūkalu  arv ien  pa liek  ieslēgta recek lī resp. siera 
masā.

D ažādas p iena  sausnas sastāvdaļas p ā rie t sierā  v idē ji 
šādos daudzum os:

olbaltum vielas tau k i p iena cuku rs m inerālv ie las fosfāti 
75% 88% 5% 45% 85%

No p iena kopsausnas siern iecībā izvērtē 50—58%. No 
p iena  olbaltum vielām  sieros p ā rie t 70—80%, no taukiem  
85—90%, no beztauku sausnas ap 33%. T ātad  s i e r n i e -  
e ī b a  i z m a n t o  p i e n a  s a u s n u  d a u d z  p i l n ī g ā k  
nekā sviestniecība.

No 100 kg v id ē ji ta u k a  piena, k ā  ja u  aizrādīts, iznāk 
4,0—4,4 kg sviesta, bet siera  iznāk 8,4—15 kg, tā tad  2—3 re i
zes vairāk .

S ierniecībā v a r izm antot liesāku pienu a r  tauku  saturu, 
sāko t no 0,3 līdz 3,0%. T ikai nedaudzām  sieru  šķirnēm  vē
lams augstāks p a r  3% tauku  saturs pienā. Tāpēc mūsu 
govju  pienam , kas v id ē ji sa tu r 3,5—3,8% tauku , a r ī  gata
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vojo t taukas sierus, parasti nākas p ie liet daļu vājp ienā. Jo  
liesākus sierus gatavo, toties v a irāk  v ā jp ien ā  var p ieliet 
pilnpienam . No šī viedokļa pienotavām , kas ražo sviestu, 
ir izdevīgi ražo t a r ī  liesākus sierus, jo  tad  iespējam s lie t
derīg i izvērtē t daļu  vājp ienā. H olandē k a tra  p ieno tava ražo 
sierus. D ān ijā  no 1600 pienotavām , kas ražo sviestu, 900 ga
tavo a r ī  sierus, bet no L atv ijas 260 pienotavām  sierus ga
tavo tika i kādas 100 pienotavas.

Labus, nelielus sierus var gatavot a r ī  atsevišķas saim 
niecības, kuļ-ām ir  tās priekšrocības, k a  sieru  izgatavošanai 
v a r lieto t no sava ganām pulka iegūtu svaigu, nebojātu , no
te ik ta  labum a pienu, kas lie lā  m ērā  garan tē  sieru  labu  iz
došanos. M azum ā sierus gatavojot, tos v a r rū p īg āk  apkopt, 
labāk  nogatavināt, kādēļ tie  parasti a r ī  iznāk  v ē rtīg āk i n ekā  
vairum ā gatavoti sieri. V airum ā gatavoti sieri p iem ērotāk i 
izvešanai, k ad  vajadzīgas lielas p a rtija s  vienādu, k au t a r ī 
v id ē ja  labum a sieru  ar iz līdzinātu  sastāvu un  īpašībām . 
Tādēļ H olandē, k u r lielas pienotavas ražo eksportam  sie
rus, sviestu, kondensētu  pienu un p iena pulveri, a r ī  6500 
atsevišķu lauku  saim niecību gatavo ļoti labus sierus gal
venā k ā r tā  iekšzemes tirgiem , bet L a tv ijā  tik a i kādas 50 
saim niecības ražo ja  sierus. H olandē k a trs  iedzīvotājs gadā 
pa tērē  5 kg siera, D ān ijā  5,6 kg  un  Šveicē p a t 10 kg, b e t 
L a tv ijā  tika i 0,5 kg, la i gan siers ir  ļoti v ē rtīg a  uzturv iela , 
kas sa tu r 20—40% p iln v ērtīg a  olbaltum a. Sieros o lbaltum a 
v ien ība izm aksā lē tāk  nekā  citos produktos (desās, olās u. c.).

S tarptautiskos sieru tirgos gadā apgrozās v a irāk  par 
300 m ilj. kg siera, bet mūsu siera  izvedum s uz ārzem ēm  
1937. g. b ija  tik a i 90.383 kg un  1938. g. 139.246 kg. Salīdzi
nāšanai m inētie skaitļi liecina, ka  siern iecība L atv ijā  vēl 
ļoti maz a ttīs tīta . Tas izskaidrojam s a r to, k a  mums trū k s t 
labi izg līto tu  un prak tisk iem  piedzīvojum iem  bagātu  sier- 
n ieku un šī svarīgā piensaim niecības nozare vēl nav  p ie
nācīgi noorganizēta.

S ierniecība v islabāk  var izveidoties tādās vietās, k u r  go
vis cauru  vasaru  v a r ganīties labās, ku ltivētās ganībās, bet 
ziemā to ēdināšanai p ie tiek  laba  siena un  tāpēc maz vai 
nemaz nav jā lie to  p ie p irk ta  lopbarība, piem., eļļas rauši 
un  citi rūpniecības atkritum i. Laba, dabiska lopbarība  un  
laba lopu veselība ir  galvenie faktori, kas nodrošina sie
riem  piem ērota p iena ražošanu. Bez tam  ir  svarīgi, la i saim 
niecības, kas piegādā p ienu sierotavai, a trastos p ēdēja i ie
spējam i tuvu, la i piens nav tā lu  jāved , daudz jā k ra ta , jo  
siera piens nepanes tā lāku  transportu . T āpat ļoti vēlam s,
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la i pienu sieriem  varētu piegādāt divas reizes dienā, kamēr 
tas vēl gluži svaigs. Tad atkrīt daudz tādu p iena sagata
vošanas darbu un paņēm ienu, kādi nepieciešam i m azāk iz
d ev īgos apstākļos ražotam  un tālāk transportētam  pienam, 
lai nodrošinātu kaut v id ēja  labum a sieru izdošanos.

No dažādiem  piena sarecināšanas paņēm ieniem  plašākā  
sierniecības praksē visvairāk  p ielieto  divus paņēm ienus: 
a) salda piena sarecināšanu ar enzim u c h i m o z i n u ,  kas 
atrodas siera raugā, un b) p iena sarecināšanu ar p i e n 
s k ā b i ,  ko pienskābes baktērijas darina no p iena cukura.

Sarecinot pienu ar siera raugu, iegūst s a l d p i e n a  jeb  
chim ozīna sierus. Šiem sieriem  tagad tirdzniecībā ir v is
lielākā nozīm e. Pēc sastāva tiem  ir arī augstāka barības 
vērtība.

Sarecinot pienu ar pienskābi, iegūst s a l d p i e n a  jeb  
biezp iena sierus, kam  sieru tirdzniecībā daudz šaurāka no
zīm e. Tagad tos parasti gatavo no vājp iena vai stipri liesa  
piena.

SALDPIENA SIERI 

S i e r a  r a u g s  — c h i m o z i u s  

Chimozina iegūšana un lietošana
G atavo jo t saldpiena sierus, p iena  sarecināšanai nep ie

ciešams siera  raugs. Šī rau g a  d arb īg ā  daļa  ir e n z i m s  
c h i m o z i n s ,  kas sašķeļ k aze īna  daļiņas parakazeīnā , 
kam  ir  skābes īpašības. N oteiktos apstākļos (galvenā no
zīme te tem pera tū ra i un  ūdeņraža  ionu koncentrācija i) pa- 
rakazeīns viegli savienojas ar šķīstošām  k a lc ija  sālīm  un 
dod ūden ī nešķīstošu p arakaze īnka lc iju , kas sabiezē par 
galertveid īgu  recekli (skat. 46. lpp.). Šis receklis ie tver sevī 
a r ī  citas p iena nešķīstošās sausnas sastāvdaļas, sīkbūtnes, 
enzimus. Recekli sagriežot un apstrādājo t, tas izdala 80— 
90% sūkalu, dod siera  graudus, no kubiem izveido sieru 
resp. jēlsierus.

Šo jē ls ie ru  sastāvdaļas pārveido sierek lī ieslēgtas s īk 
būtnes un  enzim i kopā a r chim ozinu un  vārām o sāli, līdz 
beidzot jē ls ie rs  k ļū st p a r  lietošanai gatavu sieru. G ataviem  
sieriem  v a r bū t ļoti dažāds izskats, konsistence, sm arža un 
garža a tk a rīb ā  no siera  šķirnes un gatavības pakāpes.

Chim ozina spējas sarecināt pienu ir ļoti lielas. Šis en- 
zims ķ īm iski tīrā  veidā vēl nav iegūts, tomēr ir jau  iegūti
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tād i chim ozina p rep arā ti, k a ļ’u 1 g spēj »arecināt līdz  
9.000.000 g piena. Chim ozins šķ īst ūden ī un glicerīnā.

L ielākā daudzum ā chimozins atrodam s jaunu , v ien īg i a r  
p ienu  dz ird ītu  te ļu  ce tu rtā  kuņģa daļā — glum eniekā. Šo 
enzimu darina  īpaši dziedzerīši, kas atrodas glum enieka 
k ro k u  (tādu ir  apm. 14) gļotādā. P a r  labākiem  uzskata  vi
dē ji lielus 1—3 nedēļu  vecu teļu  kuņģus. V isvairāk  en- 
zim a kuņģos tad, k ad  teļus n o kau j izsalkušus. Tūliņ  pēc 
nokaušanas glum enieku (skat. 258. att.) izgriež (līn ijas 
a —a), lab i izspiež no tā  gļotas un  barības atliekas, aizsien 
galus, izpūš k ā  cūkas pūsli un  p ak arin a  tumšā, v ē ja in ā  
vietā, la i tas lēnām  izkalst, kas tu rp inās apm ēram  p āris  
mēnešus.

258. att. Glumenieka atgriešana: 
a—a pirms žāvēšanas, c—c pirms lietošanas.

Piena recināšanai nav ieteicams tos lieto t ā trā k  p a r 3 m ē
nešiem, jo  tad gļotādiņa ūdenī a tkal var uzbriest un  tra u 
cēt enzim a izvilkšanu.

Labi izkaltē ti un  derīg i glum enieki izskatās gaiši dzel
teni, g ludi un  caursp īd īg i. To vidējais svars ap 50—60 g. 
Tie n ed rīk s t bū t appelējuši, a r melniem, ziliem  vai sarka
niem plankum iem . Tum ša k rāsa  norāda, k a  teļš ja u  b ijis  
vecs, tāds glum enieks sa tu r maz enzima.

Pirm s lietošanas izžāvētiem  glum eniekiem  apgriež abus 
galus. Š au rāk a jā  galā, kas p ievienojas zarnām , enzim a ir  
maz un  tāpēc to v a r apgriezt va irāk  (skat. līn ija s  c—cK 
V isvairāk chim ozina atrodas p la tāk a jā  daļā. Pēc tam  no
kasa taukus un  dzīslas, kuņģus rokām  labi saspaida, sa
liek  vairākus kopā un  sagriež šaurās sloksnītēs. Tās lab i 
sajauc, iebej* t ī r ā  koka  kastītē  un  uzglabā vēsā, sausā v ietā. 
No sagrieztiem  glum eniekiem  dažādām  sieru  šķirnēm  lie
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tojam o raugu  gatavo dažādi, izvelkot no tiem  chim ozinu 
a r  sāls ūdeni vai skābām  (70° T) sūkalām . Tāds pašu gata
vots izvilkum s jeb  ekstrak ts  nav  iz tu rīgs un k a tru  dienu p a
gatavojam s svaigs.

Iztu rīgu  chim ozina ek s trak tu  ilgākai lietošanai v a r p a 
gatavot šādā veidā: 100 g mazos gabaliņos sagriezta glu
m enieka ieliek tīrā , labi vāpētā  m āla podā, p ieber 50 g sāls 
un 40 g borskābes, uzle j 1 1 t ī r a  ūdens un šo m aisījum u 
5 dienas tu r  istabas tem perātū rā , bieži apm aisot. T ad p ie
ber vel 50 g sāls, la i nogulsnētu  gļotvielas, un filtrē  caur 
audekla drēbi. No 1 1 šķ idrum a iegūst ap 800 cm3 filtrā ta , 
kam  līdz 1 1 tilpum am  uzpilda ar borskābi p iesātinātu 
10%-īgu sāls šķīdum u. Šo šķidro raugu iepilda tīrās pude
lēs, cieši aiztaisa un uzglabā tumšā, vēsā vietā. 1 daļa šāda 
rauga sarecina apm ēram  10.000 d. p iena resp. katrs 1 cm3 
rauga sarecina 10 1 piena.

Vecie Šveices s iern iek i em entāles sieriem  raugu  gatavo 
kopā a r  pienskābes garstab iņu  (Bact. casei epsilon resp. 
Therm obacterium  helveticum ) k u ltū ru .

M inētās b ak tē rija s  vairo  vārītās  vai augsti (90—95° C) 
pasterizētās un  līdz 45° C atdzesētās sūkalās, ar kurām  arī 
izvelk chim ozinu no sagrieztiem  glum eniekiem . Te tiešām  
iznāk „raugs“, kas satur ne vien enzim u chimozinu, bet a rī 
sieru nogatav ināšanai derīgās pienskābes b ak tē rija s .

Tom ēr bieži vien šāds dabīgs pašpagatavots raugs dod 
neapm ierinošus rezultātus, tādēļ k a  kuņģi, īpaši, j a  tie ja u  
bojāti, var sa tu rē t daudz sieram  k aitīgu  sīkbū tņu , kas vē
lāk, sieru nogatavinašanas la ika, rad a  dažadas sieru  kļūdas.

Tagad m odernie siern ieki atzinuši p a r  labāku  lieto t a t
sevišķi derīgo b ak tē riju  tīrk u ltū ra s  un p irk to  siera raugu 
š ķ i d r a  ek s trak ta  vai s a u s a  p u lv e ra  veidā, kas paga
tavoti speciālās fabrikās vai labo ra to rijās . Tāds gatavs 
p irk ts raugs ir tīrāks, un a r ī tā  stiprum s, t. i., darb īgā  en- 
zima saturs pastāvīgāks.

Fabrikās gatavota siera  rauga  ekstrak tam  jā b ū t skaid 
ram, dzidram , ar svaigu sm aku, bez nogulsnēm . Enzimu 
chimozinu v ā jin a  gaisma, bet saules stari to nobeidz. Tāpēc 
ekstrak tu  p ilda  dzeltensarkana stik la  pudelēs, tom ēr ie tei
cams to g labāt tum šā un  vēsā vietā. Pirm o pāris  m ēnešu 
la ikā  pēc izgatavošanas ek s trak ta  stiprum s pam azinās, pēc 
tam  tas ilgāku  la iku  ir  diezgan pastāvīgs. S iera rauga  
ekstrak ta  stiprum s p a rasti 1 : 10.000.

Fabrikās gatavots siera rauga p u l v e r i s  ir daudz iz
turīgāks par ekstraktu, v ieg lāk  transportējam s, ērtāk uz
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glabājam s. T ā stiprum s parasti 1 : 100.000. Pulverim  n e
d rīk s t bū t s lik ta  puvum a vai pe lē jum a sm aka. Tas paras ti 
ievietots alvota skārd a  bundžās kopā a r m azu m etalla  k a 
ro tīti p u lve ra  nom ērīšanai. P irm s lietošanas pu lveri izšķ ī
dina pasterizētās, skābās (65—70° T) sūkalās un  ļa u j stāvēt 
2—3 stundas, kam ēr pulveris p iln īg i izšķīst un enzims chi- 
mozins iegūst labu ak tiv itāti. A rī pu lve jveid īgais siera  
raugs jā g lab ā  tum šā, vēsā un sausā vietā.

D ažas fab rikas laiž pārdošanā siera  raugu, saspiestu 
tabletēs. T a b l e t e s  ir  dažāda lielum a. M azākās dom ā
tas 50 1, lielākās 100 1 p iena sarecināšanai. S ierniecības 
p raksē  tab letes tom ēr maz lieto.

Ilgākā uzglabāšanas la ikā  k a tra  s ie ra  rau g a  stiprum s 
resp. darb īgā  enzīm a daudzum s pam azinās. Tādēļ pa  la i
kam  jāno teic  resp. jāp ā rb au d a  rauga stiprum s. Jauniegā- 
dāta rauga stiprum s pirm s lietošanas k a trre iz  jāpārbauda .

S iera rauga  stip rum a noteikšana. P a r s ie ra  rauga  stip 
rum u sauc skaitli, kas rāda, cik daļas p iena, uzsild īta  līdz 
35° C, sarecina 1 daļa rauga  40 m inūtēs.

Ja  šķ id rā  rau g a  stiprum s atzīm ēts k ā  1 : 10.000, tad  1 cm3 
ek s trak ta  40 m inūtēs pie 35° C sarecina 10.000 cm8 je b  10 1 
piena.

Ja  pu lverve id īga  rauga  stiprum s 1 : 100.000, tad  1 g pu l
v era  40 min. p ie 35° C jā sarec in a  100.000 g jeb  100 1 piena.

Lai sarecinātu  500 1 p iena norādītos apstākļos, v a jag  
5 g pu lvera  vai 50 cm3 šķ idrā rauga, tādēļ k a  piena un siera 
rau g a  daudzum i ir  tieši proporcionāli.

Ja  šķ id rā  rau g a  stiprum s būtu sam azinājies līdz 1 : 7500, 
tad  500 1 p iena sarecināšanai līdzīgos apstākļos vajadzēs
v a irāk  rauga, p ro ti: =  66,6 je b  noapaļo jo t 67 cm"
šķ id rā  rauga.

Ja  piens jā sa rec in a  zem ākās p a r 35° C tem perātū rās, a r ī 
ta d  vajadzēs v a irā k  rauga. Piem., 500 1 p iena jā sa rec in a  
40 min. pie 28° C a r  šķidro  raugu, kupa stiprum s ir 1 : 7500.

T ādā gad ījum ā rau g a  vajadzēs: =  ^3,2 je b  noapa

ļo jo t 84 cm8 rauga.
Ja  līdzīgos apstākļos piens jā sa rec in a  īsākā  p a r 40 m inū

tēm  laikā, piem., 25 m inūtēs, tad  rauga vajadzēs vairāk , un
, 1 * v_, .  83,2 X 4 0  . , , .l a  daudzum u apies sadi: -----=  133,1 jeb  noapaļo jo t

134 cm3.
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N oteicot siera  rau g a  ek s trak ta  stiprum u, parasti rīk o jas  
sādi: ar p ipeti pareizi nom ēra 1 cm3 rauga un p ie le j 1 1 
piena, kas uzsildīts līdz 35° C, ā tri sa jauc p ienu a r  raugu 
nn, tu ro t rokā pulksteni, pare iz i atzīm ē la iku  sekundēs no 
rauga p ie jaukšanas m om enta līdz p iena sarecēšanai. P a
reizi nom ērīt a r  p ipeti 1 cm3 vai 0,5 cm3 rauga ir grūti, tā 
dēļ parasti nom ēra 10 cm3 rauga  ek strak ta  un  100 cm8 til
pum a m ērkolbā atšķaida  a r destillē tu  vai novārītu  un  a t
dzesētu t ī ru  ūdeni līdz  100 cm3. Šāda a tšķa id ījum a 10 cm8 
=  1 cm8 ekstrak ta , bet 5 cm3 =  0,5 cm3 rauga  ekstrak ta .

Piens recināšanai jāņem  svaigs, norm āls, ja u k ts  kopā no 
vairākiem  ganām pulkiem . 500 cm8 tāda p iena ie le j porce
lāna bļodiņā, uzsilda līdz 35° C u n  ieliek siltā ūden ī a r tādu 
pašu tem peratūru , la i piens pārbaudes la ikā  nevarētu  atdzist. 
Ar pipeti nom ērī 5 cm 3 a tšķaid īta  rauga ( =  0,5 cm3 ekstrak 
ta) un to uzreiz iepūš pienā, ā tri a r  term om etru  izm aisa un 
tūliņ  atzīm ē la iku  — recināšanas sākumu.

U zm anīgi vēro, cik m inūtes u n  sekundes paies līdz piena 
sarecēšanai, ko vēro  pēc pārslām  bļodiņas malā, ceļot ar 
term om etru p ienu  uz augšu. Kad parādās pārslas, atzīm ē 
laiku. Pieņemsim, k a  piens sarecējis  4 m inūtēs un 40 se
kundēs je b  280 sekundēs; tad  rauga  ek s trak ta  stiprum u ap
lēš šādi:

500 cm3 sarecināti ar 0,5 crn.3 rauga 280 sekundes 
x  1 .. 2 4002 400 (=  40 min.)

x =  _500.1_.2 400 ^  8571.
0,5 . 280

P ārbaud ītā  šķ id rā rauga stiprum s ir 1 : 8571 jeb noapa
ļo jo t 1 : 8570.

L īdzīgi rīko jas  arī, noteicot pu lverveid īgā  siera rauga 
stiprum u. Pareizi nosver 1 g rauga  pulvera , ieber 100 cm* 
m erkolba, p iep ilda  to līdz zīm ei a r tīru , rem denu ūdeni 
un bieži saskalo, la i 20—30 m inūtēs pulveris pilnīgi izšķīstu. 
Uz 500 cm3 piena, sasild īta  līdz  35° C, ņem  ar p ipeti 5 cm11 
pu lvera  atšķaid ījum a, kas sa tu r 0,05 g pulvera, un  tā lāk  
r īk o ja s  kā  p iem ērā ar šķidro  raugu. A rī rauga stiprum u 
aplēš tāpat.

N oteicot v ienā reizē rauga  stiprum u ar dažādu pienu, 
parasti iegūst dažādus skaitļus tā  iemesla dēļ, k a  daudz un 
dažadi fak to ri va r ie tekm ēt cliim ozina darb ību .
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Chim ozina darbību ietekm etaji apstakļi

Enzim a chim ozina darb īb a  ir a tk a rīg a  no vairāk iem  ap
stākļiem , kas var tā  recināšanas spējas kā  pastip rināt, tā 
a r ī pam azināt vai pavisam  paralizēt.

Šie apstāk ļi sierniekiem  jāņem  vērā un  jāno k ārto  tā, k a  
neciestu siera  iznākum s un īpašības.

1. P i e n a  t e m p e r ā t ū r a .  O ptim ālā tem pera tū ra  
chim ozina darb ība i ir  40—42° C. Zemākās un  augstākās tem
p eratū rās chim ozina recināšanas spējas pakāpeniski sam azi
nās. Zem ākās p a r 10" C tem peratūrās piens ar chimozinu 
vairs nesarec, tom ēr enzims nenobeidzas, tas šķeļ kazeīnu  
parakazeīnā, tikai pēdējais nesavienojas ar kalciju  un  re 
cekli nedod. P ie 15—22° C piens ar chimozinu sarec sīku 
pārslu  veidā. Pie 22—25° C receklis iznāk irdens, maz saka
rīgs. Labu, sieru izgatavošanai derīgu  recekli v a r iegūt tikai 
tem peratū rās starp  27—45° C. Starp 45—50° C receklis a tkal 
irdens, starp  50—60° C sīku pārslu  veidā, bet starp 60—70° C 
chimozins pavisam  nobeidzas..

S ierniecības praksē pienu recina 27—35° C tem peratū 
rās. Šinīs robežās jo  augstāka recināšanas tem perātū ra , to
ties b līvāks un sausāks iznāk siereklis no p iena a r v ienādu 
tauku  saturu . T em peratūrai pazem inoties, recēšanas la iks 
pagarinās resp. pam azinās rauga stiprum s. Piem ēram , 
100 kg p iena recināti a r 20 g rauga: pie 35° C — 26 m inū
tes, pie 30° C — 39 m inūtes, pie 25° C — 82 m inūtes. Jo 
aukstāks piens, toties va irāk  jāp iedod  rauga, lai tas sare
cētu no te ik tā  laikā. M īkstiem  sieriem  p ienu  rccina zem ā
kās tem perātū rās un ilgāku laiku, tu rp re tim  cietiem  sie
riem  pienu recina augstākās tem perātūrās, bet īsāku  la iku .

2. š ķ ī s t o š o  k a l c i j a  s ā ļ u  s a t u r s  p i e n ā .  P a
stāv uzskats, k a  p iena sarecēšanā ar siera raugu  v ē ro ja 
mas divas dažādas norises: 1) e n z i  m ā t i š ķ ā ,  k ad  chi
mozins sašķeļ kaze īnu  parakazeīnā , un 2) ķ ī m i s k ā ,  kad  
parakazeīns saistās a r šķīstošām  k a lc ija  sālīm  un dod re 
cekli. Tāpēc, ja  p ienā šķīstošo ka lc ija  sāļu nem az nav un 
viss kalcijs atrodas nešķīstošu savienojum u veidā, tad 
p iena sarecināšana nem az nevar notikt. Ja  šķīstošu k a lc ija  
sāļu p ienā maz, sarecēšanas laiks pagarinās, dažkārt piens 
sarec tikai pārslu  veidā, kas tika i ļoti lēni un nepiln īg i sa
v ienojas un izveido maz sakarīgu  recekli. Tādā gad ījum ā 
siereklim  ir maz sakarīga, vāja , p ā rāk  m īksta  konsistence, 
tas a r ī pēc ilgāka la ik a  vēl sa tu r nesarecējušu  parakazeīnu , 
va irāk  sūkalp ro te īna  un v ā ji izdala sūkalas.

514



šķ īstošu ka lc ija  sāļu trūkum s p ienā visbiežāk novēro
jam s: a) tesmens slim ību gadījum os (piena dziedzeru k a 
tars, iekaisumi) un a rī tad, kad  traucēta  vielu m aiņa govs 
organism ā (meklēšanās, n epare iza  ēdināšana u tt.); b) lak- 
tācijas perioda beigās — vecpienā, k ad  pienam  zems skā- 
bum grads, bet augsts n ā tr i jā  ch lorida (sāls) sa tu rs; c) k ad  
govīm izēdina barību , kas sa tu r maz k a lc ija  (skābbarību, 
graizījum us, iz lijušu  sienu u tt.); d) v ā r ītā  vai līdz augstām  
tem perātūrām  k a rsē tā  pienā, k ad  daļa šķīstošu k a lc ija  sāļu 
pārie t nešķīstošās.

P arasii šādos gadījum os p iena Tecēšanas spējas ar clii- 
mozinu v a r uzlabot: 1) p iev ienojo t pienam  ūdenī viegli šķīs
tošu k a lc ija  chloridu (CaCl2) apm. 40—50 g vai p a t līdz 
100 g uz 100 kg sieru  p iena; 2) pavairo jo t b rīvo  ūdeņraža 
ionu daudzum u pienā, ko panāk, p ievienojot pienam  sāls
skābi, etiķskābi vai lielāku  daudzum u pienskābes b ak tē riju  
ierauga resp. tīrku ltū ras . V ar a rī kom binēt p iena paskābi
nāšanu ar C aC l2 piedevu.

K alcija  chlorida piedevas pienam  v ispārīg i saīsina Te
cināšanas la iku  un p ad ara  sierekli b līvāku, e lastīgāku. Pa- 
rakazeīns p iln īgāk  sarec un labāk  izgulsnējas, kas paceļ 
a rī siera  iznākum u.

K alcija  chlorids labvēlīg i ietekm ē p iena sarecēšanas spē
jas, kam ēr tā saturs p ienā pieaug līdz 0,5%, k ā  to liecina 
šādi skaitļi:

Kalcija chlorida Piena sarecēšanas 
saturs pienā % laiks minūtēs

0,00 nesarec
0,01 nesaree
0,02 510
0,05 46
0,10 4
1.50 1
1,00 3

Lielāks par 0,5% k a lc ija  ch lorida saturs piena parasti 
jau  p agarina  sarecēšanas laiku.

3. P i e n a  s k  ā b u m g r ā d s .  Cliimozins labāk  darbo
jas v ā ji un  m ē r e n i  s k ā b ā  pienā, ja  p i l  =  5,6—6,2. K ad 
piena reak c ija  tuvo jas alkaliskai, chim ozina d arb īb a  stip ri 
samazinās. Kādā m ēģinājum ā piens sarecējis:

pie pH  =  6,3 — 40 minūtēs 
pH  =  6,6 — 75 

„ pH  =  6,9 — 150
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Tāpēc vecpiens un  slim u govju  piens, k u fu  rea k c ija  tu 
vojas alkaliskai (pH ap 7,0), ļoti slik ti sarec a r s ie ra  raugu. 
T u rp re tim  jaunp iens  ar skābu reak c iju  sarec daudz ā trāk . 
Svaigs, tikko  izslaukts piens slik tāk  sarec ar chim ozinu n ekā  
ja u  līdz zinām ai pakāpei ieskābis piens, kas jāņem  v ērā  pie 
siera  rauga stip rum a noteikšanas.

Jo augstāks p iena skābum grads, jo  ā trā k ā  la ik ā  piens 
sarec. Šinī ziņā nav nekādas starpības, vai skābum grads p ie
audzis, p ienam  dabīg i skābstot, vai piens paskābināts, piem., 
a r stip ri a tšķaid ītu  sālsskābi, jo  no rād ītās pH  robežās lie 
lāks skābes daudzum s stip ri ak tīvē chimozinu.

Skābum gradu ietekm i uz p iena sarecēšanas la iku  rāda  
šādi skaitļi:

Skābum grads Sarecēšanas la iks S kābum grads S arecēšanas la iks
16» T 7 min. 30 sek. 22» T 2 min. 00 se l
17° „ 5 „ 30 „ 23» „ 1 „ 40 „
18» 5 25 „ 24» „ 1 „ 35 „
19» „ 3 „ 10 „ 25» „ 1 „ 25 „
20» 2 „ 50 „ 26» „ 0 „ 55 „
21» „ 2 „ 20 „ 27» „ 0 „ 45 „

A ugstāka p iena skābum a pakāpe ietekm ē lie lā  m ērā  a rī 
recekļa īpašības. No skābāka p iena sierek lis arv ien  iznāk 
blīvāks, cietāks, v a irāk  v a r izdalīt sūkalu, tādēļ a r ī  sau
sāks. Tāpēc no p ārāk  skāba p iena sieri iznāk sausi, d rupani, 
slik ti nogatavojas, bieži saplaisā.

A tkarībā  no siera šķirnes Tecināšanai labāk  noder piens 
ar 19 līdz 21° T, tika i nedaudzām  sieru  šķirnēm  recina skā
bāku  p ienu ar 22 līdz 24° T. Piens ar 23° T un augstāku skā
bum a pakāp i sarec p ā rā k  ātri, dod stip ri b līvu  un  sausu 
sierekli, no kāda  ja u  vairs neiznāk labs siers. Tādu pienu 
ieteicam s ne itrā lizē t (skat. turpm āk). Skābāku p ienu  a r
vien recina zem ākās tem perātūrās.

Līdz ar skābum grada celšanos p ienā palielinās ūdeņraža  
ionu koncen trācija , kas nevien ak tīvē  enzim u chimozinu, 
b e t a r ī rad a  pārm aiņas m inerālvielās, pie kam  daļa  nešķ īs
tošu ka lc ija  sāļu pārie t šķīstošā veidā, kas savukārt pastip
rin a  p iena sarecēšanu a r  chimozinu.

L ielāki skābes un  sārm u daudzum i a p tu r  chim ozina d a r
b ību  vai pavisam  to nobeidz. K ad pH  =  9, chimozins no
beidzas.

4. P i e n a  k a r s ē š a n a .  A ugstāka un  ilgāka k a rsē 
šana m a z i n a  p iena recēšanas spējas. V ārīts piens a r chi- 
mozinu vairs nesarec, k ā  to rāda  sekojošie skaitļi:
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temperatūra
Karsēšanas Sarecešanas laiks Karsēšanas

temperatūra Sarecešanas laiks

nekarsets 
50» C . . 
60» C . .
70» C . .

16 ” 00 ", 
17 „ 00 „ 
22 „ 00 „

15 min. 30 sek.
16 „ 00 „

77,5» C 
80» C 
90» C 

100» C

31 min. 
60 „
80
nesarec.

75» C . .

Piens, karsē ts p ā ri 80—85° C, a r  chim ozinu sarec gausi 
un slikti, receklis iznāk pārslains, nesakarīgs, slikti a tdala  
sūkalas. To izskaidro  a r va irāk iem  iem esliem : 1) daļa šķ īs
tošo k a lc ija  sāļu p ā rie t nešķīstošā veidā; 2) m azinās p iena 
skābum grads sak arā  a r  ogļskābes izgaišanu; 3) pārm ainās 
kazeīna īpašības un m olekulu  uzbūve, kādēļ tas g rū tāk  p a
dodas siera  rau g a  iedarb ībai.

Tāpēc sierniecības praksē re ti p ielieto  p iena augstpaste- 
rizāciju . Uz īsu b rīd i pienu v a r uzkarsēt līdz 75° C. Izde
v īgāk  siern iecībā p ie lie to t i l g p a s t e r i z ā c i j u  (skat. 
turpm āk), jo  līdz 63—65° C karsēts piens a r  chim ozinu sa
rec apm. tik p a t lab i k ā  nekarsēts.

Pēc pasterizācijas, la i uzlabotu p iena  recēšanas spējas 
un iegūtu sieram  piem ērotu  recekli, jāp iev ieno  sieru pienam  
palie lināta  k a lc ija  ch lorida deva un v a irā k  pienskābes b ak 
tē riju  ie rauga  resp. ku ltū ras. K om binējot pasterizē ta  piena 
paskābināšanu reizē ar k a lc ija  chlorida piedevu, var iegūt 
a rī no augstāk (līdz 80° C) k arsē ta  p iena labu, sieriem  de
rīgu  recekli. A ugstāk  pasterizētu  p ienu parasti recina aug
stākā tem p era tū rā  un p ie liek  v a irāk  s ie ra  rauga.

5. T a u k u  s a t u r s  p i e n ā .  A ugstāks tauku  saturs 
p a m a z i n a  p iena recēšanas spējas.

Receklis no ta u k āk a  p iena iznāk m īkstāks nekā no liesa 
piena. Tādēļ tau k āk a  p iena recināšanai jāņem  vairāk  siera 
rauga un augstāka tem peratū ra.

V ājp ienu  recina zem ākās tem peratū rās un ilgāku laiku, 
citādi siers iznāk ciets, sauss, ilgi nenogatavojas u n  sa
plaisā.

6. P i e n a m  p i e j a u k t s  ū d e n s  stip ri m a z i n a  
recēšanas spējas. Ja  p ienu uz pusi atšķaida a r ūdeni, ias 
ar siera  raugu  vairs nesarec, ko apstip rina  šādi skaitļi:

Pieliets ūdens Sarecešanas laiks P ieliets ūdens Sarecešanas laiks
0,0% . . . .  5 min. 10 sek. 30,0% . . 9 min. 10 sek.

10,0% . . . .  5 M 35 M 40,0% . . .  35 „ pārslas
20,0% . . . .  b „ 20 „ 50,0% . . . nesarec.
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Jau  20% p ie ja u k ta  ūdens jū tam i pagarina  recēšanas 
laiku, pie kam  receklis iznāk irdens, bet piens, atšķaidīts 
a r  40% ūdens, dod tikai pārslas. Tādam  pienam  jāp ie liek  
v a irā k  rauga  un jā izvēlas augstāka Tecināšanas tem pera
tū ra . L īdzīgā k ā r tā  norm āla p iena recēšanas spējas paze
m ina a r ī vecpiena piejaukum s.

7. P i e n a m  p i e j a u k t i  m e t a l l i :  kalci j s, m agnijs, 
bārijs , stroncijs  (galvenā k ā r tā  šo m etallu  ūdenī šķ īsto
šās sālis) — ievērojam i a k t ī v ē  chim ozina darb ību . Mē
reni to ak tīvē  dzelzs, alum inijs, svins.

T urp retim  vaj-š, cinks, niķelis, sudrabs un dzīvsudrabs 
stip ri p a r a l i z ē  chim ozina darb ību .

A rī daudzas organiskas vielas, piem., alkohols, form a
līns, an ilīns u. c. paralizē chim ozina darb ību .

8. P i e n a  i l g ā k a  u z g l a b ā š a n a  aukstum ā, kad  
tas atdzesēts zem 10°C, tāpat p iena sasalšana un atkausē- 
šana paslik tina  recēšanas spējas. Receklis iznāk m īksts 
un v ā ji a tdala  sūkalas. Tāpēc siera  p ienu n ed rīk s t g labāt 
ilgāk p a r 15 stundām  un dzesēt zem āk p a r 12ftC.

9. S t i p r ā k  k r a t ī t s  p i e n s ,  kas garāku  ceļa ga
balu  vests vienkāršos ratos, tāpat ar sūkņiem  pa garākām  
cau rulēm  ar asiem leņķiem  dzīts piens slik ti sarec a r  siera 
raugu un dod vāju , nesakarīgu  recekli. S ieru p iena p ā r
vadāšanai var lieto t tika i a tsperu  ratus uz gum ijas riepām .

10. P i e n a  r e c ē š a n a s  i l g u m s  a tkarīgs no rauga 
stiprum a un tā  daudzum a: stiprāks raugs, tāpa t lielāks p ie
lik tā  rauga daudzum s sarecina pienu īsākā laikā. Recēšanas 
ilgums ir  p re tē ji proporcionāls rauga  daudzum am . Piem., 
j a  1 daļa  rauga sarecina 1000 d. p iena 6 m inūtēs, tad  3 da
ļas rau g a  to pašu p iena daudzum u sarecinās 2 m inūtēs.

Īsākā la ikā  sarecējis piens dod sting rāku  resp. b līvāku  
recekli. Ilgākā recēšanas la ikā  piens izveido m īkstāku  re 
cekli.

11. S p i l g t a  g a i s m a  sam azina chim ozina Tecināša
nas spējas. Piem., 5 dienas dažādā apgaism ojum ā tu rē ts  chi
m ozina šķīdum s sarecinājis vienādus p iena daudzum us:

Raugs glabāts Sarecēšanas laiks
Mēģinājuma sākumā . . .  6 min. 30 sek.
5 dienas tumšā vietā . . . .  8 00 „
5 „ istabas gaismā . . 12 „ 25 ,.
5 „ saules „ . . 21 „ 00 ,,

Tāpēc siera raugs jāuzg labā  tika i tumšā, vēsā vietā.
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Saldpiena sieru īpašības un a rī to iznākum u lie lā  m ērā 
ietekm ē p iena ķīm iskais sastāvs, fizikālās un baktērioloģis- 
kās īpašības. Par noderīgu  sieriem  uzskatām s v ienīgi tāds 
piens, kam :

1) norm āla garža, sm arža, k rāsa  un konsistence; 2) no r
māls ķīm iskais sastāvs; 3) norm ālas olbaltum vielu, galvenā 
k ā r tā  kaze īna  īpašības; 4) norm āls m inerālvielu  sastāvs;
5) norm āls skābum grads un 6) norm āla m ikroflora.

S i e r u  i z g a t a v o š a n a i  n e d e r :
1. P irm piens un a r ī jaunp iens 14 dienu la ikā pēc govs 

atnešanās.
2. Vecpiens no eietejošām  govīm 3—4 nedēļas pirm s aiz

laišanas; j a  v ienā slaukšanas reizē izslauc m azāk p a r 0,5 kg 
piena. Em entāles un gaudas sieriem  piens neder, j a  izslau
kum s m azāks par 2 kg  reizē.

3. Slimu govju  piens. P at viegli tesm ens iekaisum i ja u  
tā  pārm aina p iena (galvenā k ā r tā  m inerālvielu) sastāvu un 
īpašības, ka tas vairs sierošanai neder.

4. Piens no govīm, kas ēdināts ar bo jā tu  un nepiem ē
rotu  lopbarību : brāgu, cukurb iešu  graizījum iem , slik tu  
skābbarību , m eža vai pu rv a  p ļavu sienu, s tip rā k  iz lijušu  
sienu, turnepšiem , biešu lapām, k artu p e ļu  lakstiem , iesilušu 
v īķauzu  zaļbarību  utt.

5. Piens no govīm m eklēšanās laikā.
6. leskābis piens, kam  skābum grads pārsn iedz 20—21aT.
7. Piens, kas uzrāda  slik tus rezu ltātus rflgšanas-recinā- 

šanas un  kaialāzes pārbaudēs.
8. Viltots piens, kam  pieliets ūdens vai p ie jauk tas kon

servē tā jas vielas.
9. Piens, kas karsēts p ā ri 80° C.

10. Piens, kas m ājās glabāts ilgāk  p a r 15 stundām .
11. A r m ašīnām  slaukts piens. Tāpat stipri k ra tīts  vai 

ku lts  piens.
12. Piens ar garžas, sm aržas un konsistences kļūdām .

Pieņem ot siera  p ienu no saim niecībām , rūp īg i jā p ā r 
bauda  tā  īpašības un svaigums. K atru  dienu un  k a tram  
pienam  vispirm s pārb au d a  garžu  un smaržu, tīr īb u  un kon
sistenci. P iena svaigum u parocīgi kontro lēt a r  decinorm ālu 
sārm u un fenolftaleīnu. A tk arīb ā  no sieru  šķirnes un ci
tiem  apstākļiem  p a r augstāko pielaižam o skābum gradu var

SIERU PIENA ĪPAŠĪBAS
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pieņem t 19 vai 20° T. S akarā a r to stik la  stobriņos ja u  
pirm s p iena pieņem šanas iem ēra 1,9 vai 2,0 cm5 sārm a 
(skat. p iena analizi). Jānovēro nevien tas, vai piens ja u  
nav p a r daudz ieskābis, bet a r ī tas, vai pienam  nav alka- 
liska reak c ija  (vecpiens, slimu lopu piens, sodas p ie jau 
kums). Šaubīgos gadījum os p iena skābum grads jāno te ic  a r  
titrēšanu  un pārbaude jāp ap ild in a  a r citām  reakcijām .

Liela nozīm e ir  sieru  p iena n o r m ā l a i  m i k r o f l o -  
r a i. Vēlams, la i p ienā norm ālā daudzum ā b ū tu  derīgās 
sīkbūtnes, bet kaitīgo  sīkbū tņu  lai nebū tu  nemaz. Parastie  
aizrād ījum i, k a  sieru  pienam  jā b ū t baktērio loģ isk i tīram , 
patiesībā  nenozīm ē to, k a  pienam  jā b ū t a r  iespējam i m azu 
b a k tē riju  skaitu  — aseptiskam , jo  tāds piens sierošanai ne
der tādēļ, ka  sieri bez b ak tē rijām  un to enzimiem nevai; 
pareizi nogatavoties. B aktērioloģiski tīrs  piens siern iecībā 
nozīm ē vienīgi to, ka  p ienā n ed rīk st bū t sieriem  kaitīgu  
sīkbūtņu. T urp retim  k a irā  sieru p ienā ja u  pirm s recinā- 
šanas jā b ū t p ie tiekam ā daudzum ā pienskābes bak tērijām , 
galvenā k ā rtā  streptokokkiem , bet dažām  sieru  šķirnēm  
nepieciešam i a r ī gafstabiņi (Bact. casei).

L ielākā m ērā sieriem  kaitīgas g ā z e s  r a d ī t ā j a s  
s ī k b ū t n e s  — galvenā k ā r tā  zarnu-m ēslu (koli-aeroge- 
nes) b ak tērijas, a r ī dažas rauga sēnītes, kupu rad ītās  gāzes 
sierus uzpūš, pat pārplēš, b o jā  sieru s truk tū ru , sm aržu un 
garžu. Šīs kaitīgās b ak tē rija s  p ienā vislabāk var konstatēt 
a r rūgšanas (skat. 76. att.) vai kom binētās rūgšanas-Tecinā
šanas (skat. 77. att.) pārbaudi. P ēdējā  rakstu ro  a rī p ā rb au 
dām ā p iena attiecības p re t siera  raugu. Tom ēr abām  m i
nētām  pārbaudes m etodēm  ir  tād a  neērtība, k a  to rezu ltāti 
redzam i agrākais pēc 12 stundām , kad piens ja u  pārstrādā ts. 
Redzot sliktus pārbaudes rezultātus, siernieks vairs maz ko 
v a r līdzēt no tāda  p iena izgatavotiem  sieriem. A tliek tos 
tik a i s tip rāk  sā līt un tu rē t vēsākos pagrabos, lai k au t cik 
m azinātu kaitīgo  b a k tē riju  darb ību . P ārbaudes rezultātus 
gan var ņem t vērā  tu rpm ākā darbā. Ja sierotavai nav laba 
e lek triskā  rūgšanas aparā ta , šīs pārbaudes aizņem daudz 
laika un tādēļ izdarām as reizi nedēļā šaubīgāko p iena ve
dēju pienam, bet p ā re jas  la ikā  no kūts uz ganībām  a r ī 
biežāk.

G ā z e s  ra d ītā ju  sīkbū tņu  stip rāku  savairošanos pienā 
ā trāk  un v ienkāršāk  var konstatēt a r t .  s. s k ā b e s  p ā r 
b a u d i .  To izdara  šādā k ā rtā : p lāna stik la stobriņā (ga- 
fums 15 cm, platum s 1,8 cm) ielej 10 cm3 pārbaudām ā piena, 
pielej 1,5 cm3 atšķaid ītas etiķskābes, ā tri sajauc un stob
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riņu  ieliek k a rs tā  ūden ī pie 80° C, k u r to a tstā j taisni 3 m i
nūtes. Jāievēro, la i p iena līm enis stobriņā būtu  zem āks p a r  
kars tā  ūdens līm eni. Pēc 3 m inūtēm  v ērtē  pārbaudes re 
zu ltātus: a) labs, svaigs piens dod vienlīdzīgu, stingru re
cekli, bez sūkalām ; b) j a  p ienā savairo jušās gāzes rad ītā 
ja s  sīkbfltnes, receklis sacēlies uz augšu un iz ird ināts gā
zes pūslīšiem ; c) j a  receklis nogulsnējies stobriņa dibenā, 
piens ja u  s tip rāk  ieskābis; b) j a  da ļa  recekļa uzpeldējusi 
virsū, bet daļa  nogulsnējusies d ibenā — pienā sava iro ju 
šās neīstās pienskābes un gāzes rad ītā ja s  b ak tērijas. Piens, 
k u fā  savairo jušās neīstās pienskābes un gāzes rad ītā ja s  sīk- 
būtnes (b un d gadījum os), jā le j  īpašā tra u k ā  un jāp aste 
rizē, bet skābais piens (c gadījum ā) jān o titrē , la i pareizāk  
izzinātu tā  skābum a pakāpi. E tiķskābei jā b ū t 0,81%-īgai 
a r skābum a pakāp i 135° T, t. i., t i trē jo t 100 cm3 tādas e tiķ 
skābes, jā izlie to  135 cm3 decinorm āla sārm a (0,1 n NaOH).

Tesm ens slim u un cietejošu govju  pienu siernieks var 
konstatēt ar ind ikātora pap īriņ iem  „Tesmins“ (skat. 80. att.), 
tāp a t a r katalāzes pārbaudi. T āda pārbaude  jā  izdara v i
sos gadījum os, k ad  pienam  uzkrītoši zems skābum grads. 
P iens a r augstu katalāzes skaitli siern iecībai neder, jo  a r ī

f>asterizācija šajos gadījum os p iena īpašības var maz uz- 
abot.

V ispusīgāka p iena pārbaude dod sierniekam  iespēju  iz
lasīt labāku, sieriem  noderīgāku  pienu un dod a rī vērtīgus 
norādījum us, kā  jā rīk o ja s  sieru  izgatavošanā un kād i aiz
sargu līdzekļi p ie lieto jam i dažādos gadījum os, k ad  piena 
īpašības rada šaubas par sieru  labu izdošanos.

Saim niecībām , kas ražo pienu sieriem , v islielākā vērība  
jāp iegriež lopu veselīb a i un to kārtīgai ēdināšanai ar da
b īgu, nebojātu, pašu saim niecībā ražotu lopbarību. Vasa
rās govis ganāmas aplokos uz kultivētām  ganībām. A plo
kus nedrīkst daudz m ēslot ar vircu vai citiem  slāpekļa m ēs
liem , turpretim  jāpalie lina  tom asm iltu devas, lai augos būtu 
vairāk kaļķa un fosforskābes. Ganot govis krūm ājos, mežos 
vai purvainās ganībās, nevar iegūt sieriem  noderīgu pienu. 
Ņem ot vērā to, ka daudzas mūsu saim niecības tomēr pa 
vasaru govis m itina nederīgās ganībās, sieru pienam  k a l
cija  chlorida un fosforskābes piedevas visos šādos gadījum os  
būs noderīgas. Ganot govis kultivētos aplokos, atkrīt to 
ēdināšana ar dažādu zaļbarību, piem., v īķauzu  mistru, kas 
iesilstot ievērojam i bojā  p iena sastāvu un īpašības.

Ziemā govis v islabāk ēd ināt a r labu ku ltivē tu  p ļavu 
sienu. N edrīkst izēdināt skābbarību , sevišķi ja  no p iena
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izgatavo lielus, cietus, acainus sierus (piem., em entāles). L a
bus, nebojātus eļļas raušus var izēdināt ne v a irāk  p a r V2 kg 
dienā. T āpat nav vēlam s izēdināt sakņaugus un to lapas.

K atrā  ziņā jāsargās no s trau jām  b arības maiņām, īpaši 
p āre jas  la ik ā  k ā  pavasaros, tā  rudeņos. Ja govīm radusies 
cau re ja , p ienu uz sierotavu nevar vest. Govis jāslauc divi 
reizes d ienā — vakaros un rītos. Pēc r īta  slaukšanas piens 
nekavējo ties nogādājam s sierotavai. V akara  p ienu neva
jag  dzesēt zem āk p a r 12° C.

PIENA SAGATAVOŠANA RECINĀŠANAI 

T auku  sa tu ra  norm ēšana sieru  pienā
Sierus var gatavot k ā  no p ilnp iena un vājp iena, tā  a r ī 

no dažādās attiecībās ja u k ta  p ilnp iena a r vājp ienu . Tādēļ 
sieru sastāvs un barības v ē rtīn a  var stip ri m ainīties a tk a 
r īb ā  no tauku  sa tu ra  sieru pienā.

Lai ievestu no te ik tību  sieru ražošanā un tirdzniecībā, 
la i a r ī p a tērē tā jiem  dotu g a ran tiju  par sieru  īsto barības 
vērtību , visās zemēs izdoti noteikum i, k a  sieri gatavojam i 
un  laižam i apgrozībā tikai a r no te ik tu  t a u k u  s a t u r u  
s i e r a  s a u s n ā ,  kas atzīm ējam s uz k a tra  siera gabala.

Pēc tauku  sa tu ra  sausnā dažādās zemēs sierus iedala vai
rākās šķirās.

PSRS sierus pēc tauku  sa tu ra  sausnā iedala šādās četrās 
pam atgrupās: ar 50%, 45%, 40% un 50% tauku  siera sausnā.

T auku  saturs sieru  sausnā ir  a tkarīgs galvenā k ā rtā  no 
tauku  un kazeīna sa tu ra  sieru  pienā. T auku saturs sieru 
p ienā norm ējam s, ņem ot v ērā  p ilnp iena tauku  saturu , tā 
dēļ k a  no tau k āk a  p iena iznāk siers a r augstāku  tauku  sa
tu ru . T aukākā p ienā uz vienas daļas kaze īna  iznāk vai
rāk  tauku  nekā liesākā pienā. Tādēļ, la i iegūtu sieru  ar 
no te ik ta  tau k u  saturu  sausnā, sieru p iena m aisījum ā ar lie 
sāku pilnpienu  jā b ū t m azākam  tauku  satu ram  k ā  m aisī
jum ā a r taukāku  pilnpienu. Piem ēram , izgatavojo t sierus 
a r  45, 40 un 50% tauku  sausnā no pilnp iena ar dažādu tauku  
procentu, pēc izm ēģinājum iem  sieru p ienā nepieciešam s šāds 
tauku  saturs, kas jāņem  vērā, sastādot m aisījum us no p iln 
piena un vā jp iena (skat. tabulu  524. lpp.).

Ņemot vērā, k a  m ūsu govju piena v idējais tauku  sa
turs ap 5,5—5,8%, no tabu lā  pievestiem  skaitļiem  redzams, 
k a  pilnpiens ar tādu  tau k u  sa tu ru  jāa tšķ a id a  a r zinām u dau
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dzum u v ā jp ien a  a rī tad, j a  gatavo taukos sierus, kād i iz
nāk  ja u  no 3% -īga sieru  piena.

P ilnp iena un vā jp ien a  m aisījum u sastād īšana sieru p ie
nam , lai iegūtu sieru ar no te ik tu  tauku  % sausnā (t/s):

Tauku °/o 
pilnpienā

Mieram ar
45°/o t/s

Sieram ar
40 °/o t/s

Sieram ar
30°/o t/s

m© e
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4,0 3,10 77 2,50 63 1,65 40
3,9 3,05 78 2,50 64 1,65 41
3,8 3,05 80 2,50 65 1,60 41
3,7 3.00 81 2,45 66 1,60 42
3,6 2,95 82 2,40 67 1,55 42
3,5 2,95 84 2,40 68 1,55 43
3,4 2,90 85 2,35 69 1,50 43
3,3 2,85 86 2.30 70 1,45 43
3,2 2,85 89 2,30 71 1,45 44

T auku  sa tu ru  sieru  sa;usnā ietekm ē a r ī techniskie sieru 
izgatavošanas paņēm ieni, kādos var rasties a tk arīb ā  no 
sie ru  šķirnes un sierošanas apstākļiem  lielāk i vai ma
zāki tauku  zudumi. Tāpēc, izgatavojo t dažādas sieru šķ ir
nes, jāņem  v ērā  a r ī sierošanas technika, la i pare izāk  va
rē tu  norēgulēt tauku  satu ru  sieru  p ienā tādējād i, ka izgata
votiem  sieriem  tiešām būtu  vēlam ais tauku  saturs sausnā.

Tauku saturam  sieru pienā apm. jāb ū t, izgatavojot:
Sieru šķiras- T auku  % _ a) cietos b) puscietos c) m īkstos 

' s ie ru  sausna sierus sierus sierus
t a u k i e .................... ...45 3,15 3,05 2,85
3/4 tauk ie  . . . .  35 2,20 2,10 1,90
Va „ . . . .  25 1,40 1,30 1,10
1/4 ..............................15 0,75 0,70 0,65
v a jp ien a  . . . .  10 0,55 0,50 0,45

Ja  p ilnpienam  augstāks tauku  saturs nekā tas vēlams 
sieru  pienā, tad  p ilnpienu  parasti atšķaida ar vājp ienu . Ņ e
m ot vērā to, ka  separato ri tagad  a tstā j vā jp ien ā  tika i n ie
cīgus lauku daudzum us, atšķaidot parasti vā jp ien a  tauku  
procentu  nem az neievēro, bet rēķinās vienīgi a r  tauku  
sa tu ru  pilnpienā. T ādā gad ījum ā to p ilnp iena daudzum u
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(P) kilogram os, kāds jāņ em  katriem  100 kg  sieru  piena* 
atrod  pēc form ulas:

p  100 . m

F orm ulā b u rti nozīm ē: m — vēlam o tau k u  sa tu ru  sieru  
pienā, t — tau k u  sa tu ru  pilnpienā.

P iem ērs: siera  p ienā tauku  saturs (m) vēlam s 1,3%, b e t 
p ilnp iena tau k u  saturs (t) ir  v id ē ji 3,8%; tad

P =  1003 g 3 =  =  34,2; tad

ka triem  100 kg sieru p iena jāņem  34,2 kg  esoša p iln p ien a  
un 65,8 kg  vājp iena. Ja  sieru piena pavisam  va jag  500 kg, 
tad  jāņ em  171 kg (= 3 4 ,2 .5 )  esošā p ilnp iena un tam  jā p ie 
ja u c  329 kg  ( =  65,8 . 5) vājp iena.

Ja, m aisījum u sastādot, bū tu  vēlams ņem t v ērā  a r ī tau k u  
sa tu ru  v ā jp ien ā  (v), tad  var lieto t šādu form ulu:

Šinī form ulā b u rti nozīm ē: Pi — p ilnp iena daudzum u 
kilogram os, kāds jā p ie le j k a triem  100 kg  v ā jp ien a ; m — 
vēlam ais tau k u  procents sieru  p ienā; t  — tauku  % p iln 
p ienā; v — tauku  % vājp ienā.

P ilnp iena atšķaid īšanai var lie to t tika i tādu  vā jp ienu , 
kas iegūts, separējo t labu, tīru , svaigu pirm ās šķiras pienu. 
No otras šķiras p iena ņem ts vājp iens var sabojāt sieriem  
atlasīto  pilnpienu, ja  vājp iens nav pasterizēts. Bieži vā j- 
pienam  p ie jauc  daļu  paniņu.

Pēc p ilnp iena atšķaid īšanas dabū tā m aisījum ā resp. sieru

fiienā nepieciešam i no te ik t faktisko tauku  saturu , la i p ā r-  
iecinātos, vai a tšķaid īšana pareizi izdarīta .

Ieteicam a visos gadījum os, kad  sieriem  piegādātā  p iena  
baktērio loģiskās īpašības, spriežot pēc rūgšanas, skābes vai 
rūgšanas-recināšanas pārbaudes rezultātiem , rad a  šaubas

Ēar sieru labu izdošanos. Pasterizācija  sevišķi labus panā- 
umus dod tad, kad  p ienā lielākos daudzum os a trodam as 

gāzes rad ītā ja s  m ēslu-zarnu (koli-aerogenes) b ak tē rija s  un  
meža raugu  sēnītes, kas parasti izsauc bīstam o sieru  k ļūdu  

TT ~ m sieriem  stip ri b o jā ta  struk -

, _  100 (m —_y) 
1 t  — m

Sieru piena pasterizacija
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T āpat k ā  sviestniecībā p asterizāc ija  a r ī siern iecībā uz
skatām a p a r rad ikā lāko  līdzek li sieru p iena m ikrofloras uz
labošanā. Tom ēr a r paste rizāc iju  siern iecībā šobrīd  vēl ne
v a r sasniegt tik  labus un drošus panākum us k ā  sviestnie- 
cībā. Tas izskaidrojam s a r to, ka  sieru  p ienu nevar karsē t 
līdz tik  augstām  tem perātū rām  (90—95° C) kā k rē jum u, jo  
tādās tem perātū rās pārm ainās (denaturējas) kazeīns un 
p iena m inerālvielas, kādēļ piens a r cliimozinu slik tāk  sarec 
un dod m īkstu, irdenu  recekli, kas v ā ji a tda la  sūkalas, sieru  
m asa nav p ietiekam i plastiska, bet drūpoša. Šos ļaunum us 
lie lā  m era vai pa t p iln īg i novērš pastip rinā ta  šķīstošo k a l
c ija  sāļu (ka lc ija  cn lorida — C aC l2) un želatīna (200 g uz 
100 kg piena) piedevas augsti pasterizētam  sieru  pienam.

O trs apstāklis, kas ja u  va irāk  kavē pasterizācijas p la 
šāku izlietošanu sierniecībā, ir  tas, ka pasterizācija  iznī
cina sieru pienā nevien kaitīgās un nevēlam ās, bet a r ī de
rīgās un vēlam ās sīkbūtnes, bez k u ļām  sieri nevar noga
tavoties, nevar izveidot acis, iegūt vēlam o s tru k tū ru , sm aržu 
un garžu. Šos trūkum us a r ī pa daļai novērš attiecīgu  tīr- 
k u ltū ru  piedevas pēc p iena pasterizēšanas un  atdzesēšanas, 
be t te līdz šim grū tības rad a  tas, k a  daudzām  sieru  šķ ir
nēm  vēl nav izdevies a tra st tādas ku ltū ras, kas v a r pilnā 
m ērā  dot sieriem  visas vēlam ās īpašības.

S ieru v ē rtē tā ji d ažkārt nav apm ierināti a r pasterizēta  
piena sieriem, tādēļ ka  šādiem  sieriem  trū k s t īpatās garžas 
un sm aržas a tšķ irības, sieri s tip ri iz līdzināti savās īpašī
bās, tu rp re tim  p a tē rē tā ju  garžas p rasības esot dažādas. Te 
a tk ārto ja s  tas pats, kas ag rāk  b ija  sviesta tirdzniecībā, kad  
pasterizēta  un a r tīrk u ltū rām  skābēta  k rē ju m a  sviestam 
v a jad zē ja  kon k u rē t a r m āju  sviestu, kam  k a trā  gabalā b ija  
īp a ta  garža, sm arža un izskats. Sviesta p a tē rē tā ju  garža ir 
pakāpen isk i s tandartizē ju sies  un nosvērusies p a r labu p ie
notavu sviestam. Tas pats a r la iku  notiks a rī s iern iecībā — 
p a tē rē tā ji atrad ināsies m eklēt sieros īpatas garžas un sm ar
žas nianses vai p ikantus asumus, sāks uzskatīt sieru  par v ē r
tīgu  un veselīgu u z tu ra  vielu, bet ne tikai p a r  baudvielu.

Tom ēr šinī ziņā sieriem  no pasterizēta  p iena ir  lielas 
p riekšrocības: tie  ir  veselīgāki un iz turīgāki, a r ī iz līdzinā
tāk i īpašībās n ekā  sieri no nepasterizēta  piena, k au t daž
k ā r t  tiem  trū k s t asās garžas un īp a tn ē ji p ikan tās sm aržas.

S ieru p iena p asterizāc ija  novērš daudzas sieru  kļūdas, 
sam azina bojāto  sieru  procentu, nodrošina sieru  ražošanu. 
D ažās zemēs, k u r  sieru  p iena pasterizēšanu ja u  lieto
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plašākos apm ēros, bo jā to  sieru procents sam azinājies no  
60 uz 10%.

Pienotavās, kam  nākas p ā rs trād ā t sieros no daudzām  
saim niecībām  savestu pienu ar ļoti m ainīgu un grū ti izkon
tro lē jam u  m ikrofloru , labu sieru  izgatavošana iespējam a 
tikai no pasterizē ta  piena. P asterizācija , sam azinot bo jā to  
sieru  procentu, līdz ar to sam azina a r ī risku  resp. v a rb ū 
tējos zaudējum us. T āpat eksportam  domātos sierus ie tei
cams gatavot no pasterizēta  piena, jo  tam  nolūkam  v a ja d z ī
gas lielākas p a rtija s  siena ar p iln īg i vienādām , iz līdzinā
tām, k au t a r ī tikai v iduvējām  īpašībām . Ar nedaudziem  
gabaliem  kauču  a r ī izcili l a ta  siera nekādus panākum us 
eksportā  nevar gūt. Tāpēc a rī pienotavas H olandē, D ān ijā , 
Jaunzēlandē un citās zemēs, kas ražo sierus eksportam , ga
tavo tos tika i no pasterizēta  piena, lai gan p iegādātā p iena  
labum s D ān ijā  un H olandē ir visum ā augstāks kā  mūsu 
saim niecībās ražo tā  p iena kvalitāte.

P raksē  p ie rād ījies , ka  visas sieru  šķ irnes var ražot no 
pasterizēta  piena. Lielākās dom starpības pastāv  attiec ībā  
uz em entāles sieriem . Šveices siernieki, baidīdam ies no kon
kurences, apgalvo, ka  em entāles sierus varo t gatavot tika i 
no nepasterizēta  piena. Tom ēr labie panākum i, kas gūti 
A ustrijā , A lgavā u. c. zemēs ar em entāles sieru  p iena pa- 
sterizēšanu, liecina, k a  a r ī šos sierus iespējam s ražot no 
pasterizēta  piena, ievero jo t īpašus noteikum us.

Lai, izgatavo jo t sierus no pasterizē ta  piena, gūtu labus 
panākum us, nepieciešam i ka tra i sieru  šķ irnei izvēlēt: 1) p a 
reizu pasterizacijas tem peratū ru  un 2) piem ērotas tīrk u l-  
tūras.

P a r sieru  pienam  noderīgākām  pasterizācijas tem perā- 
tflrām  nodibinājies tāds uzskats, ka, lie to jo t ā tro  paste- 
rizāciju , va r karsē t no 70 līdz 75° C bez jū tam ām  p iena īpa
šību pārm aiņām . H olandes un Šlezvigas pienotavas tom ēr 
a rī siera  p ienu bieži k arsē jo t pāri 80° C, la i sasn ieg tu  lie
lāku  siera  iznākum u. Jaunzēlandes pienotavas čedaras sie
riem  pienu k a rsē jo t līdz 71—73° C. D ān ijas  pienotavas gau
das u. c. sieriem  plašu pasterizātoros karsē  līdz 68° C. A rī 
Z v iedrijā  siera  pienu pasterizē pie 68—70° C p lašu  aparātos. 
PSRS a r p a ras ta jiem  spārnu pasterizatoriem  siera  p ienu  
karsē  pie 68—72° C. F ran c ijā  m īkstiem  sieriem  pienu karsē : 
5 mm; pie 65—66*0 vai 10—12 min. pie 60—63° C. A ttie
cībā uz em entāles sieriem  dažādi izm ēģinājum i liecina, k a  
plašu pasterizātoros p ienu var karsē t dažas sekundes p ie 
68—70° C vai dubultsienu  sieru katlos 15—20 m inūtes pie;
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62—63° C. Lai em entāles sieriem  pareizāk  veidotos acis un 
sierek lim  bū tu  labāka  konsistence, ieteic pasterizētam  p ie 
nam  pieliet līdz 30% laba, nepasterizēta piena vai a r ī r īk o 
ties tā, ka  vakara  pienu pasterizē un tam p ie jauc nepasteri
zētu svaigu pienu. D ažkārt r īk o jas  a r ī tā, ka  pasterizē tikai 
šaubīgo un sliktāko pienu, kuļ’am  labo un svaigo p ie jauc 

nepasterizētu.
P āre ja s  laikm etos, sevišķi pavasaros, k ad  govis no kūts 

p ā rie t uz ganībām , tāp a t rudeņos no ganībām  uz sauso ba
rību , drošāk pasterizēt visu siera  pienu, pa  dažiem  g rā 
diem  paceļot a r ī pasterizācijas tem perātū ru . Lai augstāk 
pasterizēts piens sarecētu norm ālā laikā, va irāk  jāp ie liek  
k a lic ija  clilorida (skat. zemāk), pienskābes b a k tē riju  k u l
tū ras  un chimozina, tāpat jāņem  augstāka recināšanas tem 
pera tū ra . Lai veicinātu sūkalu  izdalīšanos un iegūtu lip ī
gākus, stingrākus siera  graudus, tos atsilda līdz augstākām  
tem peratū rām  un pēc tam ilgāk maisa. P ieliekot 100 kg 
augstāk  pasterizēta  sieru p iena 0,2 kg želatīna, sūkalas iz
dalās norm āli, g raud i p ietiekam i lipīgi, sieru  masa elastīga 
un nedrūp.

No augstākās tem peratū rās pasterizēta  p iena parasti 
iegūst va irāk  siera, tādēļ ka  siereklī p ārie t daļa sarecējušā 
album īna un bez tam  sieros paliek v a irāk  sūkalu  resp. tā 
dos sieros augstāks ūdens saturs. N euzm anīgi vai par 
s trau ju  sastrādā jo t pasterizēta  p iena recekli, sūkalās aiz
ie t va irāk  tauku. So iemeslu dēļ sūkalas no paste rizē ta  
p iena parasti sa tu r m azāk olbaltum vielu, bet va irāk  tauku  
kā  sūkalas no nepasterizēta  piena.

Sieri, izgatavoti no augstākās tem peratū rās pasterizēta 
piena, gausāk nogatavinās, jo  tādā p ienā nobeigtas gandrīz 
visas sīkbūtnes un enzimi. D ažkārt tādiem  sieriem  v ā ji 
izveidojas acis, apaļu  iedobum u v ie tā  rodas tika i šauras 
plaisiņais, sieri, k ā  mēdz te ik t, iznāk „ak li“. Tādā gad ījum ā 
p a r  dažiem  grādiem  jāpazem ina pasterizācijas tem pera
tū ra  un jā lie to  p iem ērotas tīrk u ltū ra s  (skat. zemāk). P ie
notavas v a r p ie lik t labu ieraugu no Str. crem oris un Str. 
citrovorus, kādu lieto k rē ju m a  skābēšanai. Šāda vai tāda 
pienskābes b ak tē riju  k u ltū ra  ka trre iz  jāp ie liek  pasterizē
tam  sieru  pienam  pēc tā  atdzesēšanas, jo  šīs b ak tē rija s  ne
pieciešam as visā sieru izgatavošanas gaitā. V ispirms to da
rinā tā  pienskābe nepieciešam a, la i pasterizētais piens labi 
sarecētu  ar siera  raugu. Tāpēc jā rū p ē jas , la i pirm s reci
nāšanas pienam  bū tu  a tk a rīb ā  no siera  šķirnes p ie tiekam a 
skābum a pakāpe. Te jāņem  vērā, k a  pie 62—63° C p as te ri
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zētā  p ienā pienskābes b ak tē rija s  aug un p ienskābi darin a  
lēnāk  nekā pie 72—75° C pasterizētā  pienā. To izskaidro 
a r bak tēricido  vielu p iln īgāku  nobeigšanu augstākās tem 
peratū rās.

S ieru  p iena ne itra lizāc ija  resp. skābum a pakāpes paze
m ināšana. S tip rāk  ieskābušu pienu, j a  tā  skābum grads aug
stāks p a r  22—23° T, pirm s pasterizācijas v a jag  ne itrā lizē t 
a r  kodīgā n a tra  (NaOH) šķīdum u, pazem inot p iena skābum a 
pakāp i līdz 12—15° T.

P iena neitrālizēšanai lab i noder šķīdum s, kas sa tu r v ienā 
li trā  ūdens 80 g t ī r ī ta  kod īgā natra . P ie jauco t 1000 1 p iena 
1 1 šāda šķīdum a, p iena skābum a pakāpe pam azinās p a r  
2°T. Piem ēram , p iena skābum grads ti trē jo t a trasts 27° T 
un  tas jāpazem ina līdz 15° T, tā tad  p a r 12° T. Šinī gad ī
ju m ā  1000 1 p iena jā p ie le j 6 1 kod īgā n ā tr i jā  šķīdum a. Šķī
dums jā p ie le j tievā strūklā , p ienu pastāvīgi maisot. Pēc 
tam  piens rūp īg i jā iz jauc .

A ugstāks skābum grads norāda, k a  p ienā stip ri savairo
jušās pienskābes b ak tē rija s . Pēc skābum a pakāpes paze
m ināšanas tās a tk a l ā tri v a r  savairoties un a tk a l ā tri paeelt 
skābum gradu. Lai to novērstu, tū liņ  pēc neitralizēšanas 
piens jāpasterizē , tad  jāatdzesē  līdz recināšanas tem pera
tū ra i un  tā lāk  sierošanai jāsagatavo kā  pasterizēts piens.

Šādi rīko jo ties, a r ī no stip ri ieskābuša p iena v a r izga
tavot pietiekam i labus sierus.

T īrk u ltū ru  piedevas sieru pienam. T īrk u ltū rām  siem ie- 
c ībā p ie k rīt lie lāka  lom a k ā  sviestniecībā. Salda k rē ju m a  
sviestu v a r  izgatavot bez kādām  b ak tē riju  ku ltū rām , bet 
sieri bez b ak tē rijām  un to enzimiem nevar nogatavoties. 
Sviestniecībā v a jad z īg a  tika i v iena k u ltū ra  — ieraugs a r  
pienskābes un arom ata bak tērijām . T āda k u ltū ra  v a ja 
dzīga a r ī visām  sieru  šķirnēm , bet bez pienskābes b ak tē 
r iju  ku ltū ras  daudzām  sieru  šķirnēm  vēl nepieciešam as 
speciālas ku ltū ras, kuyu uzdevum s ir  sierus nogatavināt, 
p iešķ iro t tiem  vēlam o s truk tū ru , acojum u, sm aržu un garžu, 
ko  pienskābes b ak tē rija s  v ien visā p iln ībā  n ev ar veikt.

P ienskābes b a k tē rijā m  un to ku ltū rām  siern iecībā p ie
šķ iram a sevišķa nozīme, jo  pienskābes b ak tē rija s : 1) lab 
vēlīg i ietekm ē sieru  p iena  m ikrofloru, nomāc p ienā un 
sieru  m asā p re t skābi ju tīg ās  pūšanas un  citas nevēlam ās 
sīkbū tnes; 2) tieši līdzdarbo jas sieru nogatavināšanā un a rī 
te k ārto  citu — olbaltum vielu  šķ īd inā tā ju , gāzes ra d ītā ju  
b ak tē riju  d arb īb u ; 3) darin a  pienskābi, kas ak tīvē  chimo-
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zinu un veicina tā  kazeīna šķelšanas spējas, pastip rina re 
cekļa un siera  g raudu sablīvēšanos, sūkalu p iln īgāku  izda
līšanos; 4) pienskābe konservē siera masu, neļau j ta jā  a t
tīstīties pūšanas un citiem  nenorm āliem  rūgšanas proce
siem. Tāpēc piln īg i svaigs, maz b ak tē riju  saturošs, a rī pa
sterizēts piens neder recināšanai, tāds norm āli nesarec a r 
chim ozinu un nevar dot sieru, kas labi nogatavojas. Pirm s 
recināšanas ka tram  sieru pienam  jā b ū t pietiekam ā m ērā 
nogatavinātam  resp. nobriedušam . P a r nogatavinātu uz
sk a ta  tādu pienu, k u fā  ja u  lie lākā skaitā  (apm. 12—25 m ilj.
1 cm3) savairo jušās pienskābes b ak tē rija s  un pacēlušas 
p iena skābum a pakāp i līdz 19—22° T, dažām  sieru šķirnēm  
a r ī augstāk, p a t līdz 25° T. Šādu p iena ieskābēšanas p ro 
cesu nepieciešam i ievad īt a r vēlam o pienskābes b ak tē riju  
ierauga piedevu. Ja  pienam  ļa u j dab īgā k ā r tā  nogatavo
ties, tad  blakus derīgām  pienskābes b ak tē rijām  vairo jas  a rī 
citas, nederīgas un  pat kaitīgas sīkbūtnes, kas pazem ina 
sieru  kvalitā ti un var ra d īt dažādas sieru  kļūdas.

No dažādām  pienskābes b ak tē rijām  v isvairāk  lieto īstos 
pienskābes s t r e p t o k o k k u s  (Str. lactis, Str. citrovo- 
rus). P ar noderīgākām  uzskata tādas pienskābes strepto- 
kokku rases, kas m ēreni darin a  p ienskābi (līdz 0,3%) un 
reizē spēj šķ īd inā t a rī kazeīnātus, un līdz a r to jū tam ā k ā rtā  
paā trina  sieru  nogatavošanos. D ažām  sieru šķirnēm  bez 
pienskābes streptokokkiem  nepieciešam i a r ī pienskābes 
g a f s t a b i ņ i  (Bact. casei epsilon). Sevišķi em entāles sieru 
izgatavošanā gafstabiņiem  ir  ļoti svarīga loma, un tāpēc šo 
sieru ierauga gatavošanai to parasti ņem divas reizes vai
rāk  nekā strep tokokku  (skat. 259. att.). A rī ieraugu paste
rizētam  sieru  pienam  ieteicam s gatavot a r  gafstab iņu  p ie
devu.

Ierauga daudzum s v a r bū t dažāds. A tk arīb ā  no p iena 
sastāva un  īpašībām , siera šķirnes, gada laika, pasterizā- 
cijas tem perātūras un citiem  apstākļiem  tas v a r svārstīties 
no 0,1—0,2% līdz 1—3%. Ja  piens svaigs un sa tu r maz bak- 
fe riju , j a  sierošanas telpās zema tem peratū ra , ie rauga jā 
liek  vairāk . Ja  piena skābum grads 17—18° T, ierauga 
v a r  lik t ap 0,5 %, j a  tas 19° T — 0,25%, j a  20° T — 0,15%. 
V airak ierauga jap iedod  pasterizētam  pienam : pie 60—65° C 
pasterizētam  līdz 1%, pie 70—75° C pasterizētam  līdz 2—3%. 
V ājpienam  mēdz p ie jau k t 8—10% skābu paniņu.

Bez pienskābes b ak tē riju  ku ltū rām , kas nepieciešam as 
ikk a tram  sieru pienam , dažu sieru šķ irņu  izgatavošanai va
jad z īg as  a r ī  speciālas k u ltū ras  a r  tādām  sīkbūtnēm , kas
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līdzdarbo jas sieru nogatavināšanā un izveido attiec īgai sieru  
šķ irnei īp a tn ē ju  garžu, sm aržu un  s truk tū ru .

Acaino, īpaši lielacaino em entāles sieru  izgatavošanai ir  
derīgas propionskābes b a k tē riju  tīrk u ltū ras . Rokforas sie
riem  nepieciešam as dižciltīgo z a ļ o  pelējum u sēnīšu k u l
tūras. D audzu m īksto siera  šķ irņu  izgatavošanai lie to  
b a l t o  pelējum u un s ā r t  b a k t ē r i j u  kultūras.

T īrk u ltū ru  lietošana nodrošina sieru  labāku  izdošanos, 
stabilizē sieru  īpašības, uzlabo k valitā ti un palīdz novērst 
dažādas sieru kaites.

S alpetra  piedeva sieru pienam  nepieciešam a tādos gad ī
jum os, kad  p ienā daudz gāzes ra d ītā ju  b a k tē riju  un jā 
baidās no sieru uzpūšanās. P arasti gāzes rada, sierus uz
pūš, b o jā  lo s tru k tū ru  un garžu zarnu-m ēslu (koli-aeroge- 
nes) bak tērijas, kuras viegli va r nobeigt a r  piena pasteri- 
zāciju, bet, ja  to aiz kādiem  iemesliem nevar izdarīt, tad  
jāp iedod  salpetris, kas novērš sieru uzpūšanos un bojāšanos.

Dažos gadījum os sierus var uzpūst a r ī sviestskābes b ak 
tērijas. īpaši, kad  govīm izēdina skābbarību, cukurbiešu  
graizījum us, biešu lapas vai a r  zemēm savārtītu , iesilušu

259. att. Pienskābes streptokokki un gaj-stabiņi 
sieru piena ieraugā (Kiirsteiner).
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vīķauzu vai āboliņa zaļbarību . Sviestskābes b ak tē rija s  ar 
pasterizāciju  nevar nobeigt, jo  tās veido ļoti iz turīgas spo
ras, un te v a r līdzēt v ien īg i sa lpetfa  piedeva sieru pienam.

Dažādos m ēģinājum os a r sa lpetfa  piedevu iegūti labi 
(piem., gaudas) sieri a r ī no tāda  piena, kad  govīm  izēdināta 
skābbarība. Z viedrijas izm ēģinājum os norm ālus sierus iz
devies iegūt no pavisam  slikta, gāzes rad ītā jām  bak tērijām  
stipri inficēta piena, to iepriekš pasterizē jo t (kā īslaicīgi 
pie 74° C, tā  a r ī  ilgstoši pie 63° C) un  pēc pasterizācijas p ie
dodot salpetri. P asterizāc ija  nobeidz zarnu-m ēslu b ak tē ri
jas, bet salpetris novērš gāzu rašanos no sviestskābes bak
tē riju  darbības, jo  p re tē jā  gad ījum ā salpetfa  skābekli vis
pirm s izm anto zarnu-m ēslu b ak tē rija s  un tā  v a r p ie trū k t 
sviestskābes bak tērijām .

Gāzes rad ītā ja s  sīkbūtnes, izm antojot sa lpe tfa  skābekli, 
reducē n itrā tu  (salpetri) p a r n itrītu  un  pēdējo  p a r amon
jaku , kas ja u  bez tam  parasti atrodam s k a trā  sierā:

2KN0 3 — > 2KNO2 +  o 2
KNO, NH3.

N itrīts  (K N 02) nomāc gāzes rad ītā ja s  bak tērijas, bet 
pienskābes b ak tē rija s  no tā  necieš. Ja  sa lpe tfa  piedod par 
daudz un b ak tē rija s  to visu nespēj reducēt līdz am onjakam , 
tad  var ciest sieru īpašības.

Parastās sa lpe tfa  devas no 20—50 g, v id ē ji 30 g uz 100 kg 
sieru piena. M azāk sa lpe tfa  jādod : 1) pienam ar augstāku 
skābum gradu; 2) pasterizētam  pienam ; 3) kad  pienam  pie
dod ieraugu a r stipri skābētā jām  pienskābes bak tērijām ; 
4) k ad  siera  graudus a tsilda līdz augstām  tem peratūrām .

Ja sierotavā un sieru pagrabos augstāka tem peratūra., 
sa lpetfa  jāp iedod  vairāk . Jārēķ inās vēl a r to, k a  daļa sal
pe tfa  aiziet a r sūkalām .

P arasti lieto k a lija  salpetri (KN()3), bet v a r lietot a r ī 
n ā tr i jā  resp. tīru  Čiles salpetri (N aN 03), pie kam  pēdējā  
var ņem t p a r 10% mazāk. Salpetris ļoti rūp īg i jā sa jau c  ar 
siera pienu. Tāpēc ieteicam āk lieto t sa lpe tfa  šķ īd u m u :
2 litros verdoša ūdens izšķīdina 1 kg salpetfa, šķīdum u 
filtrē  un uzglabā cieši noslēgtā pudelē. No šāda šķīdum a 
ar m ērcilindru  ņem un p ie jauc pienam  divreiz v a irāk  cm3, 
nekā norād īts  gram u. Piem ēram , v idējas devas būs 60— 
70 cm3 salpetfa  šķ īdum a uz 100 kg  sieru piena.

Protam s, salpetris jād o d  tika i tad, kad  tas tiešām  va
jadzīgs. Ja tā  devas nepārsniedz 80 cm3 resp. 40 g uz 100 kg  
sieru piena, tas nekad  ļaun i neietekm ē sieru īpašības.
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K alc ija  ch lorida piedeva sie ru  pienam . T āda p iedeva ne
pieciešam a visos gadījumos, kadL pienā maz šķīstošu kalcija  
sāļu. Tad parakazeīns k ū tr i un  nep iln īg i izgulsnējas, dod 
irdenu, maz sakarīgu  recekli, m azāku siera  iznākum u. 
P ienā maz šķīstošu k a lc ija  sāļu tad, k ad  govis ganās me- 
šos vai purvainās ganībās, k ad  izēdina pu rv a  pļavu un 
stip ri iz liju šu  sienu (mitrās vasarās), a r ī k ad  izēdina skāb
barību , cukurb iešu  graiz ījum us, b rāgu  vai citu  m inerālv ie
lām nabadzīgu barību. Tesmens slimu un  cietejošu govju 
piens sa tu r ļoti maz šķīstošu k a lc ija  sāļu. U zkarsējo t p ienu 
līdz augstākām  tem perātūrām  (pāri 80° C), daļa k a lc ija  
sāļu  p ā rie t nešķīstošā veidā, tādēļ a r ī  augstāk  pasterizēts 
piens a r  chim ozinu sarec nepilnīgi.

K alc ija  chlorida (CaCl2) piedeva visos tam līdzīgos ga
dījum os uzlabo p iena recēšanas spējas, a r ī receklis iznāk  
stingrs, sakarīgs un ceļas siera  iznākum s.

Parastās k a lc ija  ch lorida devas 20—50 g uz 100 kg  sieru

f>iena. A ugstākas devas, līdz  100 g C aC l2 uz 100 kg  piena, 
ieto A m erikā čedaras sieros. Zemākās devas, ap 10—15 g 

C aC l2 uz 100 kg  piena, lieto Šveicē em entāles sieros.
A rī k a lc ija  ehloridu  ieteicam s lie to t šķ īdum a veidā: 1 kg 

C aC l2 izšķ īd ina 3 1 silta  ūdens, šķ īdum u filtrē  un uz k a t
riem  100 kg sieru p iena a r  m ērcilindri ņem  tik  reizes pa
3 cm3 šķīdum a, cik  šīs sāls vajadzīgs. Piem., v idē jās devas 
būs 75 cm3 resp. 25 g uz 100 k g  sieru  piena. L ielākas de
vas, ap 120—180 cm3 C aC l2 šķīdum a, būs vajadzīgas tad, k ad  
pienu a r m azu k a lc ija  sāļu sa tu ru  pasterizē augstākās tem 
peratū rās.

D ažk ārt piens pēc sastāva un  īpašībām  neuzrāda n e 
kādas nenorm ālības un tom ēr ilgi nesarec a r chim ozīnu. 
Ja  tādu  „k ū tru “ p ienu p ie jau c  norm ālam  pienam , tas pēc 
recināšanas izrādās nepiln īgi sarecējis, sierekli sastrādājot, 
dod „siera pu tek ļus“, kas aiziet sūkalās, piedodot tām  pie- 
nainu  izskatu. A rī šādos gadījum os palīdz C aC l2 piedeva.

Pēc dažiem  novērojum iem  k a lc ija  ch lorida piedevas 
sieru  p ienam  p aā trin a  a r ī sieru  nogatavošanos.

Ņemot v ē rā  to, k a  augsnēm  daudzos m ūsu valsts nova
dos ir  skāba rea k c ija  resp. tām  trū k s t kaļķa, nelielas k a l
c ija  ch lorida piedevas, ap  10—30 g uz 100 kg  sieru  piena, 
būs ieteicam as vienm ēr, j a  a r ī p ienu nepasterizē.

Pēc izm ēģinājum iem  a r ī fosforskābā k a lc ija  Ca(H 2P 0 4)2 
piedevas 15—25 g uz 100 kg  sieru  piena dod labus rezu l
tātus.
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Sieru k rāsas piedeva. D ab īgā sieru k rāsa  līdzīg i sviesta 
krāsai m ainās pa  gada laik iem  sak arā  a r pārm aiņām  govju  
ēdināšanā. N orm āli dzeltena k rāsa  pienam  un a r ī sieram  
ir  tikai vasarā, kad  govis ēd zaļu zāli. T urp retim  no sau
sas barības — ziemā, rud en ī un  pavasarī — piens ir  balts 
un dod b a ltu  sieru, k ād u  p a tē rē tā ji uzskata p a r m azvēr
tīgu, liesāku. Tāpēc šajos gada laikos sieru  p ienu krāso, 
lai sieriem  būtu  tikpat dzeltena k rāsa  k ā  vasarā.

T āpat pienu mēdz krāso t pustaukiem , 14 taukiem  un v ā j- 
p iena sieriem , lai a r ī tiem  p iedotu  tau k āk a  siera  izskatu.

K rāsas p ak āp e  dažādām  sieru  šķirnēm  ir  dažāda, no 
dzeltenīgas līdz tum ši dzeltenai un p a t iesarkanai. D ažu 
šķirņu sierus, piem., ēdamas, čedaras v ispār krāso stip rāk  
kā  citus.

Sieru m asai jā b ū t nokrāso tai v iscaur vienveidīgi, tādēļ 
k rāsa  jāp iedod  pienam  ja u  pirm s recināšanas un p ienā rū 
p īg i jā iz jauc .

Sieru krāsošanai lieto dabīgas augu krāsas — orleānu un 
safrānu. O rleāna krāsa piedod sieriem  rožaini dzeltenu  
izskatu. To lieto  sieru krāsošanai Eiropas ziem eļu zem ēs — 
Holandē, A nglijā, Zviedrijā, D ān ijā  u. c.

Safrāns piešķiy sieriem  zelta dzeltenu krāsu, un to v is
vairāk lieto Italijas, Šveices un D ienvidvācijas sieriem .

O rleāna sieru k rāsu  pagatavo  no orleāna koka augļiem, 
no kuriem  gatavo a rī sviesta krāsu . T ikai sviesta k rāsa i 
k rāsv ielu  šķ īd ina  eļļā, bet sieru  k rāsošanai to šķ īd ina  a l
koholiskā n ā tr i jā  sārm ā. K rāsa jā g lab ā  tum šā v ietā sar- 
kandzeltena stik la  pudelēs. Šīs k rāsas ņem  a r  m ērglāzīti no 
1 līdz 10 cm8 (vidēji 2—4 cm8 p iln tauk iem  vai 4—6 cm* lie
sākiem  sieriem) uz 100 kg  sieru  piena, skatoties pēc sieru 
šķirnes, gada la ik a  un  tau k u  sa tu ra  sieru pienā. Ziemā un 
liesiem  sieriem  jāņ em  v a irāk  krāsas.

Safrāna sieru krāsu parasti lieto alkoholiska ekstrakta  
veidā. No tāda ekstrakta ar m ērglāzīti ņem  Ž—8 cms uz 
100 kg piena. Safrāna krāsa ir dārgāka par orleāna krāsu, 
un ziem eļu zem ēs to maz lieto.

A ugstāk ap rakstītās  vielas, kas domātas sieru p iena īp a 
šību uzlabošanai un labu  sieru  izgatavošanas nodrošināša
nai, jāp ie liek  sieru pienam  šādā k ā rtīb ā : 1) salpetris, 2) k a l
c ija  cnlorids, 3) sieru  krāsa, 4) pienskābes b a k tē r iju  k u l
tū ra  resp. ieraugs.

Pēc visu šo p iedevu pieliešanas p ienu  rūp īg i izmaisa, uz
silda līdz recināšanas tem pera tū ra i un  tad  a r chim ozinu sa- 
recina.
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PIENA SILDĪŠANA

Pirm s chim ozina pielikšanas sieru piens jāuzsilda  līdz 
piem ērotai recināšanas tem perātūrai, kas parasti svārstās 
s ta rp  27—35° C. Pasterizēts piens savukārt jāatdzesē līdz  tā 
dai temperatūrai.

Recināšanas tem perātū ra. T ā jā izvēlas a tk arīb ā  no siera 
šķirnes, tau k u  sa tu ra  pienā, p iena īpašībām  un sagatavo
šanas veida. C ietiem  piln taukiem  sieriem  pienu recina aug
stākās tem perātūrās, parasti pie 32—35° C. A ugstāka recinā
šanas tem p erā tū ra  nepieciešam a a r ī  pasterizētam  pienam . 
L iesāku pienu, īpaši vājp ienu , recina zem ākās tem peratū 
rās, ap 27—29° C. Zem āka recināšanas tem perātū ra  jā izvēlas 
a r ī  tad, kad piens iepriekš va irāk  gatavināts un stip rāk  
ieskābis, jo  p re tē jā  gad ījum ā siereklis iznāk p ā rāk  blīvs, 
sauss. Puscietiem  sieriem  pienu recina v idē jās tem perā tū 
rās, no 29 līdz 32° C.

M īkstiem  sieriem  pienu recina zem ākās tem perātūrās, 
no 26 līdz 30° C. T āpa t vasarā  izvēlas zem āku recināšanas 
tem perātū ru  k ā  ziemā.

Pareizi izvēlēta recināšanas tem perā tū ra  labvēlīg i ie
tekm ē recēšanas gaitu, ilgum u un  recek ļa  īpašības.

Sildīšanas la ik ā  piens rūp īg i jām aisa, la i visas tā  daļiņas 
uzkarsētos v ienlīdzīgi. M aisot neuzm anīgi, tās p iena da
ļas, kas p iek ļau jas karstām  trau k a  sienām, v a r sakarst pā
rā k  stip ri un  zaudēt recēšanas spējas. T ādā gad ījum ā piens 
sarecēs nevienm ērīgi, kas nelabvēlīg i atsauksies uz siera  
īpašībām .

Piens līdz recināšanas tem perā tū ra i uzsildām s pie tiekam i 
ā tri, jo , tem perātū rai ceļoties, pienskābes b ak tē rija s  vairo 
ja s  ā trāk , un  ilgākā sildīšanas la ikā  piens var pārskābt.

Pasterizētu  pienu nepieciešam i ā tri a tdzesēt līdz izvē
lē ta i recināšanas tem perātūrai, la i karstum s neiedarbotos uz 
p ienu  p ā rā k  ilgi.

P iena tem p erā tū ra  jākon tro lē  a r  pareizu  term om etru
(C0)‘ .Sildīšanas tra u k i un  paņem ieni. P iena uzsild īšanai va
jad z īg i p iem ēroti tra u k i — k a tli vai vannas, ku jo s  parasti 
p ienu a r ī  sarecina un  recekli sastrādā siera  graudos.

T rau k u  lielum s a tkarīgs no p iena daudzum a. T rau k a  
veids v a r  bū t dažāds a tk a rīb ā  no sieru  šķirnes. Em entāles 
tip a  sieriem  lieto  apaļus, puslodes veidīgus katlus (skat. 
260. att.). P ārē jām  sieru šķirnēm  parasti lieto če trs tū ra i
nas s ie ra  vannas (skat. 261. att.). M ateriāls, ko lieto  šādu
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260. att. S ieru  katls.

tra u k u  izgatavošanai, v a r b ū t dažāds: koks. alvots skārds, 
spožs vai alvots vayš, alum īnijs, nerūsējošs tērauds. Mo- 
tferna ovāla sieru  vanna no nerūsējoša tērauda ar mecha- 
niskiem  m aisītā jiem  
p a rād īta  262. attēlā.

Spoža resp. ne- 
alvota v ara  katlus 
var lieto t tikai 
em entāles tipa sie
riem, kam  nelieto 
s tip rāk  ieskābušu 
p ienu un  daudz ie
rauga. S ierojot skā
bāku  pienu, labāk  
lieto t a lum īn ija  
traukus, ku^us p ien 
skābe neietekm ē.
A lvoti trau k i nav 
iz turīg i. Ļoti iz tu 
rīgas ir  sieru  van
nas a r  nerūsējoša 
tē rau d a  iekšsienu 
(sk. 261. un  262. att.).

Pēc uzbūves trau 
k i v a r bū t vien- un 
divsienu. L ieto jot 
viensienu koka tra u 
kus — apaļus tove
rus vai če trstū ra i
nas siera vannas, 
daļu  p iena nākas sa
k a rsē t līdz augstā
k a i tem perātū rai, tom ēr ne  augstāk  par 65° C, lai šo p iena 
daļu  uzsild ītu  a r ī p ā rē jo  p ienu daļu līdz vēlamai fem perā- 
tū rai. K ādu p iena daļu  va jag  sakarsēt līdz augstākai tem 
pera tū ra i, to v a r aplēst pēc šādas form ulas:

P f o - d J
( d s - d , )  •

F orm ulā b u rti nozīm ē: x  — karsēšanai vajadzīgo  p iena 
daudzum u (kg); P  — sieru  p iena kopdaudzum u (kg), dj — 
esošo p iena  tem p era tū ru ; d2 —- vēlamo Tecināšanas tem pe
ra tū ru ; d3 — tem perātū ru , līdz kādai jāuzsilda  daļa  piena.

P iem ērs: p iena daudzum s (P) toverī — 400 kg; tā  tem-

261. att. S ieru vanna.



p e rā tu ra  12° C; vēlam a recinašanas tem pera tū ra  32° C ; tem 
pera tū ra , līdz kādai jāuzsilda  daļa  p iena — 62° C.

40 0 (52- 12^
62—12 “

Ja  p ienu atšķaida a r vājp ienu , tad  var to sakarsēt. ]a  
k āda  daļa p iena a tlasīta  a r nenorm ālu  m ikrofloru, tad, uz
k a rsē jo t to līdz 65° C un  pa tu ro t 5 min. tādā  tem pera tū rā , 
šaubīgais piens tiek  pasterizēts un  to ja u  bez bažām  v a r 
lie t k lā t laba jam  pienam .

262. att. S ieru vanna a r  m echanisku m aisam o ierīci.

Pienotavas vajadzīgo  daļu  sieru  piena uzsilda tāpat, k ā  
to  paras ti silda pirm s separēšanas. N edrīkst k a rsē t p ienu 
un  vājp ienu , ielaižot tan ī tva ika  caurules galu, k ā  to ag rāk  
d a r īja  dažās pienotavās.

V iensienu m etalla  katlos parasti karsē visu p ienu reizē 
tieši uz uguns, p ienu pastāv īg i maisot, la i tas nevarē tu  p ie
degt. A rī šāds p iena sildīšanas paņēm iens nav visai te i
cams, jo  iespējam s, k a  lielāks p iena daudzum s sakarst ne
pietiekam i vienm ērīgi. Te jā raugās arī, la i p ienā neiek ļūst 
dūm i un netīrum i.

P ienotavas un sierotavas, k u p i rīc īb ā  ir  tvaiks, v isbie
žāk lieto divsienu sieru  vannas vai katlus, sienu sta rp te lpā  
iep ilda ūdeni, k u fu  karsē a r tva iku  vai attvaiku , k am ēr 
piens sasilst līdz vēlam ai tem perātūrai.

Te p ienu v a r sasild īt vienm ērīgi. A rī s ie ra  g raudu  at- 
sild īšana te  izdarām a ērtāk .
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D ivsienu sieru  vannām  un katliem  ārsienu izgatavo no  
koka, m etalla vai iz lej no cem enta. Koka un cem enta sie
nas labāk  n o tu r siltum u, kas dod iespēju  u z tu rē t p iena tem
p era tū ru  visā recināšanas la ikā  vēlam ā augstum ā.

PIEN A  RECINAŠANA

Labi sagatavots, līdz vēlam ai recināšanas tem perātū rai 
uzsildīts un  pienācīgi nobriedis piens jāsarecina, pieliekot 
tam  vajad z īg ā  daudzum ā siera raugu. P a r  n o b r i e d u š u  
uzskata  pienu, kam  pirm s recināšanas ir  vēlam ā skābum a 
pakāpe  resp. k u fā  ja u  p ie tiekam i savairo jušās pienskābes 
b ak tē rija s . Tāpēc uzsildītam  sieru pienam  pirm s rauga pie
likšanas jāno teic  skābum grads. Pienam , kas domāts tau
kiem, cietiem  sieriem, jā b ū t: vasarā 20—21° T, ziemā 21— 
23°T. Pustauko sieru pienam : vasarā  19—20°T, ziemā 21— 
22° T. Ja  tāds skābum grads vēl nav sasniegts, a r  recināšanu 
jānogaida, kam ēr skābum grads p ieaug līdz va jadzīga i pa
kāpei, bet, ja  tāda ja u  sasniegta, a r recināšanu jāpasteidzas.

Pareizi jāapleš, jānom ēra un  jāsagatavo  vajadzīgais 
rau g a  daudzum s. Rauga daudzum u aplēšot, jāņem  vērā  re 
cināšanas tem pera tū ra  un ilgums, piena daudzum s un  p iena 
īpašības. Taukam  un pasterizētam  pienam  rau g a  jāņem  
vairāk .

Šķidrais raugs jāņem  ar m ērcilindru  un tieši pirm s p ie
liešanas pienam  jāa tšķ a id a  a r tī ru  ūdeni tā, ka  uz katriem  
100 kg p iena iznāk 250 cm3 atšķa id īta  rauga.

Pulverveid īgo  raugu  nom ēra a r m etalla k a ro tīti (tilpums 
ap 2,5 g) ja u  20 m inūtes pirm s pielikšanas pienam  un a t
šķaida tīrā , rem denā ūdenī. Ūdens jāņem  tādā daudzum ā, 
la i uz katriem  100 kg  p iena iznāk 500 cm3 resp. 0,5 1 rauga 
šķīdum a. Tas vajadzīgs tādēļ, la i raugu  varē tu  v ien līdz ī
gāk izdalīt pa  visu pienu. A tšķaidot raugu  ūdenī agrāk, 
m azinās tā  stiprum s. Tāpēc ieteic pu lveri a tšķaid īt skābās 
sūkalās. P ulverveid īgais siera raugs jā iegādā jas tika i no 
labām , pazīstam ām  fabrikām . Tam  jā b ū t rem denā (30— 
35° C) ūden ī p iln īg i šķīstošam , p re tē jā  gad ījum ā neizšķ īdu
šās daļiņas jānofiltrē , jo  tās var izsaukt nevienm ērīgu p iena 
sarecēšanu. Pulveris, kas g rū ti un nepiln īgi šķ īst ūdenī, 
nav  lietojam s. Labu fab riku  pu lverveid īgā rauga stiprum s 
m ainās sam ērā maz, un tāpēc, j a  sierošanas apstākļi (reci
nāšanas tem perā tū ra  un ilgums, piena skābum grads u. c.) 
krasi nem ainās, rauga stiprum s nav  jāno te ic  k a tru  dienu.
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Pirm s rauga  pielikšanas pienam  rū p īg i jānosm eļ vai a r  
t ī ru  m arli jānoņem  p u t a s ,  kas apg rū tin a  rauga  vienm ē
rīgu  izdalīšanos pienā. Pie rauga pielikšanas jā s trād ā  di
viem cilvēkiem , viens a r  koka sie ra  lāpstu  m aisa pienu, 
bet otrs tievā s trū k lā  le j k a tlā  rauga  šķīdum u tā, k a  ap 
m ēram  20 sekundēs viss raugs pienam  ja u  pieliets. Pēc 
tam  pienu m aisa vēl 3—4 m inūtes, tau k āk u  pienu ilgāk, 
5—6 m inūtes, un  tad  p iena kustības ā tr i  un p iln īg i ap tu r 
a r divām  lāpstām  vai īpašiem  dēlīšiem . T ikko p iena kus
tības ap turē tas, vannu  vai ka tlu  nosedz a r  t ī ru  koka vāku, 
la i neatdziest p iena v irsējās kārtas. Reizē a r  to atzīm ē a rī 
recināšanas la ika  sākum u, lai varē tu  noteik t, cik m inūtēs 
piens dotos apstākļos sarecējis. Recēšanas la ikā  p ienu ne
d rīk s t ne kustināt, ne satricināt, jo  tas traucē  norm āla re 
cekļa izveidošanos.

Recināšanas te lpu  tem perātū ra i jā b ū t ap 14—18° C. R e
cēšanas ilgums cietiem  sieriem  20—40, v id ē ji 30 m inūtes; 
m īkstiem  sieriem  1—6 stundas, p a t ilgāk. To ietekm ē tem-

Serātū ra , p ie lik tā  rauga daudzum s un piena skābum grads, 
ecēšanas ilgum s lielā m ērā ietekm ē sie rek ļa  īpašības. Jo 
īsākā la ikā  piens sarec, toties b līvāks resp. stingrāks un sau

sāks būs siereklis. Pagarināts recēšanas la ik s dod m īk 
stāku, sūkalām  bagātāku  sierekli.

N av ieteicams taukākam  pienam  pagarinā t recēšanas 
la iku , jo  tad, siltam  pienam  m ierīg i stāvot, lielākās tau k u  
lodītes ceļas uz augšu, sak rā ja s  p iena v irsk ā rtā  un  sierek ļa  
pārstrādāšanas la ikā  v a r aiztecēt a r sūkalām . Lai gan tā 
dos gadījum os sūkalas mēdz separēt un  iegūto k rē ju m u  
saku lt sūkalu  sviestā, tom ēr te  cieš siera  īpašības, iznākum s 
un samazinās tā  vērtība, tāpēc tau k āk u  p ienu  cenšas nere- 
cināt ilgāk  p a r  30 minūtēm . P a r daudz ā tra  Tecināšana a rī 
nav  vēlam a, jo , siereklim  ā tri izveidojoties, tas nespēj sevī 
ie tvert visas tau k u  lodītes, kas a r ī tad  lie lākā  daudzum ā 
v a r aiziet a r  sūkalām .

Normālos apstākļos p iena recēšanas ilgums dažādās die
nās p aras ti neuzrād a  lielākas svārstības. Ja  tādas tom ēr a t
gadās, tad  k au t kas īsti nav kārtīb ā , un  jām ek lē  šādas p a rā 
dības cēloņi.

Chim ozinam  iedarbojo ties lab i sagatavotā pienā, rodas 
ūden ī nešķīstošais parakazeīns jeb  sierviela, siereklis, kas 
sākum ā izgulsnējas resp. sarec ļoti s īku  pārsliņu  veidā. Šīs 
sie rek ļa  pārsliņas apvienojas un dod lielas pārslas, kas sa
skalo ties dod diegus un izveido galertam  līdzīgu, nekustīgu  
recekli. Receklim  ir  tīk lve id īga  s tru k tū ra  (skat. 263. att.).
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Šis p arakazeīnka lc ija  tīk ls ie tvef savos dobumos un sprau
gās resp. tīk la  acīs visas p iena sastāvdaļas, a r ī visas sīk- 
būtnes. Sākum ā šī tīk la  acis lielākas, ap 0.5—1,5 pēc tam 
sāk  sašaurināties, jo  chim ozīna un  pienskābes ietekm ē tīk la  
sieniņas pakāpen isk i sabiezinās un savelkas ciešāk. Līdz 
a r to receklis k ļū st b līvāks, stingrāks un sāk izspiest no 
saviem dobumiem sūkalas a r ta jās  iz
šķīdušām  piena sastāvdaļām . Sūkalas 
vispirm s parādās v isur tu r, k u r  tīk la  
sieniņas saplosa, pārgriež vai p ā r
rau j. Šo parād ību  resp. sūkalu  iz
spiešanu sauc p a r s i n e r e z i (skat.
47. lpp.).

Sarecēšanas m om entā recekļa sie
niņas vēl ir  m īkstas, ūdeņainas; tās 
v ā ji saista tauku  lodītes, koloidās pie
na sastāvdaļas un  sīkbūtnes. Ja  šai 
m om entā saplosa tīk la  sieniņas, tad  
izdalās neskaidras, pienainas sūkalas, 
kas satu r lie lākā daudzum ā tauku  lo
d ītes un  sīkas sierek ļa  daļiņas resp. 
pārsliņas. Šinī m om entā recek li vēl 
nevar griezt, smalcināt, jo  ta d  daudz 
v ērtīg u  vielu  aizplūst a r  sūkalām  un 
ievēro jam i samazinātos siera iznā
kum s. Tāpēc janogaida kam ēr re 
cekļa  sieniņas p ietiekam i sablīvējas, 
k ļū st stingras, nobriest. Ja tad  sa
plosa tīk la  sieniņas, izspiežas skaid
ras, dzelteni zaļganas sūkalas, kas sa
tu r  p ienā izšķīdušās vielas un  tikai 
nelie lā  daudzum ā sīkās tauku  lodītes.

S ierek ļa  daļiņu  sablīvēšanos p aā trin a  augstāka tem perā- 
tū ra , lielāks chim ozina un pienskābes, pa daļai a r ī šķīstošo 
k a lc ija  sāļu saturs. Šie fak to ri veicina a r ī sūkalu  izdalī
šanos.

D ažām  sieru  šķ irnēm  noderīgāks m azāk sablīvējies, m īk 
stāks siera receklis, kas sa tu r va irāk  sūkalu, bet citām  la 
b āk  noder v a irāk  sablīvējies, stingrāks siereklis, kas spēj 
p iln īgāk  a tbrīvoties no sūkalām  un tāpēc dod sausākus siera 
graudus.

S ierek ļa  sablīvēšanās pakāp i siern ieki pārb au d a  v ien
kārši : recek lī iebāž p irkstu , saliec un lēnām  ceļ uz augšu. 
Pietiekam i sablīvējies jeb  nobriedis receklis v irs p irksta
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saliekum a lūst, p ie kam  lūzum a malas asas un spīdīgas, be t 
lūzum ā parādās skaidras, salm u dzeltenas sūkalas.

Šādu recekļa p ārbaud i parasti sāk ja u  dažas m inūtes 
pirm s no lik tā  recēšanas la ika  beigām, la i gūtu  novēro jum us 
p a r  recēšanas gaitu  un a izrād ījum us tu rpm ākai rīc ībai. Ja  
receklis ā tri b līvējas, visi tu rpm ākie darb i jāveic  p a ā tr i
nātā  tempā, j a  tas b līvējas lēni — a rī d a rb a  tem pam  jā b ū t 
lēnam.

V airāk i pē tn iek i sierek ļa  sablīvēšanās pakāpes pare izā
kai no te ikšanai izgudro juši dažādus aparātus. No tiem  
va irāk  pazīstam s A llem aņa aparāts. Šādus aparā tus siernie- 
cības p raksē  lieto  ļoti reti, bet galvenā k ā r tā  zinātniskos 
pētīšanas darbos.

SIEREKĻA SASTRADAŠANA

No 100 kg labi sarecējuša p iena iznāk ap 10 kg svaiga, 
cieta siera. Tas norāda, ka  receklis jā a tb rīv o  no apm. 90 kg 
sūkalu. Sūkalu izdalīšanos veicina un  s tip ri p aā trin a  re
cekļa sagriešana un sasm alcināšana mazos gabaliņos, ko sauc 
p a r  siera graudiem . Jo sīkāk i siera graudi, toties lie lāka  
tiem virsma, un tāpēc sūkalas no tādiem  graudiem  v a r vieg
lāk  un p iln īgāk  izdalīties. Jo sausākiem  un iz turīgākiem  
jā b ū t sieriem, toties sīkākos graudos jā sas trād ā  siereklis. 
A r sierekļa sasm alcināšanu sīkos graudos tom ēr nepietiek , 
bet jā lie to  a r ī citi līdzekļi, kas veicina sinerezi, la i siera 
graudus p iln īgāk  a tb rīvo tu  no sūkalām . S akarā  a r  to sie
rek ļa  sastrādāšanā izšķiļ- divus galvenos posmus: a) recek ļa  
sagriešanu un sasm alcināšanu va jadzīgā  lielum a siera  g rau 
dos un b) siera graudu apstrādāšanu — m aisīšanu, sild ī
šanu resp. a tsild īšanu un  sausināšanu, lai p iešķ irtu  tiem at
k a rīb ā  no šķirnes vēlamo sausuma pakāpi, konsistenci un  
elastību, kas nepieciešam as labu sieru izveidošanai.

Recekļa sasm alcināšana. Recekli v a r sākt sasm alcināt 
tikai tad, k ad  tas ja u  pietiekam i sablīvējies, nobriedis. 
G riezum ā tad  parādas skaidras, gaiši dzeltenes sūkalas. Ja 
sūkalas neskaidras, bālganas vai pienainas, tad  receklis vē! 
nav nobriedis, bet, ja  tās zaļganas, receklis ja u  pārgata- 
jies un tad  jā s trā d ā  ātri.

S ierojot ta u k āk u  pienu, vispirm s der pārc ilā t recek ļa  
v irskārtu , kas ja u  v a irāk  atdzisusi un  tapusi taukiem  b a
gātāka. Šo v irsk ā rtu  ņem  a r  siera liekšķeri (skat. 264. att.) 
un liek  vannas vai k a tla  malās, k u r tā  iegrim st, sasilst un
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264. att. S iera liekšķere .

nonāk dibena, kur receklis siltāks, bet taukiem nabagaks. 
No šādi pārcilāta recekļa iznāk vienveidīgāki siera graudi.

Galvenais darbs recekļa sasmalci
nāšanā ir tā s a g r i e š a n a  ar īpa
šiem metalla siera nažiem vai koka 
zobeniem (skat. 265. att.). Pēdējos pa
rasti lieto recekļa sagriešanai apaļos 
siera katlos, bet četrstūrainās siera 
vannās recekli sagriež ar metalla 
amerikāņu siera nažiem (skat. 266. 
att.). Naži vajadzīgi divi — ar ver
tikāliem un horizontāliem tērauda 
asmeņiem vai līdztekus novilktām, 
tievām stieplēm metalla rāmī. Starp 
asmeņiem vai stieplēm 1,0—1,2 cm

platas atstarpas. Katram asmenim un stiep
lei jādod ass, gluds recekļa griezums, lai 
nesaplosītu sierekļa tīkliņu. Saraustot šo 
tīkliņu ar neasiem, izliektiem nažu asme

ņiem vai resnām 
stieplēm, daudz tau
ku lodīšu aiziet sū
kalās un saputekļo 
sierekli, kufa sīkās 
daļiņas arī aiztek ar 
sūkalām, kas var 
ievērojami mazināt 
siera iznākumu.

Sevišķi uzmanīgi 
jāgriež taukāka pie
na receklis, jo 
tad, neuzmanīgi vai 
ar sliktiem nažiem 
griežot, var rasties 
prāvi sierekļa zu
dumi.

Analizējot dažā
dos darba paņēm ie- 

265. att. 266. att. Siera naži. nos iegūtās sūkalas,
Siera zobens- atrasts:

1) Uzmanīgi strādājot
2) Pavirši strādājot .

olbaltuma 
0,6 — 0,8% 
0,8 — 1,2%

tauku  
0,4 — 0,5% 
0,8 —1,0%
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Vispirms ar vertikālo nazi, kam stāvie asmeņi, recekli 
sagriež vannnas garumā un tad šķērsām, tādējādi iegūs
tot četrstūrainus sierekļa stabiņus, kas sniedzas no recekļa 
virsas līdz vannas dibenam. Pēc tam griež ar horizontāla 
nazi, kam guloši asmeņi. Tie recekļa stabiņus sagriež at
sevišķos kubikos resp. 1 cm3 lielos siera graudos. Rūpīgi 
griežot, jāpanāk, lai visiem siera graudiem būtu vienāds lie
lums. Ja siera graudi būs dažāda lieluma, tad no mazā
kiem siera graudiem sūkalas izdalīsies ātrāk un pilnīgāk, tie 
kļūs sausāki nekā lielie graudi. Sakarā ar to sieriem būs 
nevienmērīga struktūra, nevienādas īpašības.

Vienādos graudos vislabāk var sastrādāt recekli, kam 
vidēji stingra konsistence. Ja receklim vāja, irdena konsis
tence, griežot tas salūst, izirst nevienādos gabaliņos, pat 
sašķīst pārslās, kas tad dod tā saucamos „siera putekļus*'» 
pie kam prāva daļa tauku un sierekļa aiziet sūkalās, kū
jas tad ir neskaidras, pienainas. Šādos gadījumos griešana 
jāizdara ļoti lēni un uzmanīgi. Vispār pareizus, vienādus 
graudus var iegūt tikai, lēni griežot. Vienīgi tad receklis 
jāgriež ātri, ja  tas jau ir stipri sablīvējies, kad tam jau  
par daudz stingra, sīksta konsistence, kad tas jau  pārgata- 
vojies. Tādos gadījumos lielos daudzumos izdalās skaidras, 
zaļganas sūkalas.

Pateicoties pienskābes un enzima chimozina iedarbībai, 
graudos sagrieztais siereklis turpina blīvēties, savilkties un 
izspiest sūkalas,_ tādēļ arī graudi pakāpeniski kļūst stin
grāki, sausāki. Ātrāk un pilnīgāk no sūkalām var atbrīvo
ties sīkākie graudi.

Siera graudu veids. Par labākiem uzskata kubikveidīgus
graudus, tādē 
mērīgāk izda 
graudi. Nevē

ka tiem lielāka virsma, tie var labāk un vien- 
īt sūkalas. Nav peļami arī apaļi, lodveidīgi 
ami ir gafi graudi, jo tie nevienmērīgi izdala 

sūkalas: graudu gali kļūst sausi, bet vidusdaļā paliek daudz 
sūkalu. Vienveidīgi graudi sevišķi nepieciešami acainiem 
sieriem.

Siera graudu lielums. Sierekļa sasmalcināšanas pakāpe 
atkarīga no siera šķirnes, piena labuma un tauku satura, 
gada laika un piena sagatavošanas recināšanai. Te svarīgs 
arī sierekļa blīvums un sūkalu izdalīšanas spējas. Atkarībā 
no minētiem apstākļiem siera graudu lielums var būt no1 
kaņepju grauda līdz rieksta lielumam.

Graudu lielumu pareizāk izteikt pēc to diametra mili
metros. Vidēji lieli graudi 2—4 mm, lieli graudi — lielāki
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par 5 mm, sīki graudi 1—2 mm, mazāki par 1 mm — siera 
putekļi.

Gatavojot vienu siera šķirni, sierekli mazāk sasmalcina, 
dodot priekšroku lielākiem siera graudiem, šādos gadīju
mos: 1) aukstā laikā, piem., ziemā; 2) ja  labs un tīrs piens;
3) ja  pienam zems tauku saturs un gatavo liesus sierus;
4) ja  pienam augstāks skābumgrads, jo  lielāks pienskābes 
saturs siereklī stipri veicina sūkalu izdalīšanos un siers 
var iznākt par sausu.

Sīkāki siera graudi noderīgi šādos gadījumos: 1) karstā 
vasaras laikā; 2) ja  sliktāks, netīrāks piens; 3) ja  pienā 
augsts tauku saturs; 4) ja  piens pasterizēts augstākās tem
peratūrās.

Graudiem, kā jau  aizrādīts, visiem jābūt vienāda lie
luma.

Dažādām sieru šķirirēm vajadzīgs arī dažāds graudu 
lielums.

Sīki graudi nepieciešami cietiem, pilntaukiem sieriem. 
Jo liesāki sieri, toties lielākiem jabut to graudiem. Pus- 
cietiem sieriem vajadzīgi lielāki graudi.

Recekli mīkstiem sieriem smalcina ļoti maz vai pat ne
maz. Liesākiem mīkstiem sieriem recekli smeļ ar siera 
kausu un lej veidņos, kur sūkalas vajadzīgā mērā notek, 
veidņus biežāk apgrozot.

Siera graudu apstrādāšana. Vajadzīgā lieluma graudos 
sasmalcināts siereklis vēl satur par daudz sūkalu. Tāpēc 
graudus apstrādā tālāk, lai tos vēl lielākā mērā atbrīvotu 
no sūkalām, iegūtu vēlamo sausuma pakāpi un citas dažādu 
šķirņu sieriem nepieciešamās īpašības. Apstrādāšanas laikā 
graudiem vienmērīgi jāsavelkas, jākļūst stingriem, elastī
giem un jāizspiež sūkalas.

Sūkalu pilnīgāku izdalīšanos no siera graudiem veicina 
un paātrina: 1) graudu maisīšana; 2) augstāka tempera
tūra resp. graudu atsildīšana; 3) skābumgrada resp. pien
skābes koncentrācijas celšanās graudos.

Graudu maisīšana. Sākumā, kamēr graudi vēl mīksti, 
maisīšana izdarāma lēni un uzmanīgi, lai nesaputekļotu 
sierekli un neizspiestu tauku lodītes, kas tādā gadījumā 
aiztecētu ar sūkalām. Graudus sākumā parasti maisa ar 
siera lāpstu (skat. 267. att.). Pēc tam, kad graudi kļuvuši 
jau  stingrāki, maisīšanu turpina ar graudu lauzēju (skat. 
268. att.), siera grābekli vai mieturi (skat. 269. att.). Lie
lās sierotavās graudu maisīšanu izdara ar mechaniskicni
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maisītājiem. Tādi dabūjami kā sieru katliem (skat. 
att.), tā arī sieru vannām (skat. 262. att.}. Parasti tos 
darbina elektromotori.

270.
no-

267. att. S iera lapsta.

268. att. G raudu  lauzējs.

269. att. M ieturis.

Izspiežot sūkalas, siera graudi kļūst smagāki un tiecas 
nogulsnēties vannas vai katla dibenā. Tur augstāka tem
peratūra, kas veicina pienskābes rašanos un sierekļa sa-

blīvēšanos, pie kam graudi 
kļūst stingrāki. Tāpēc maisī
šanas laikā darbu pāris rei
zes uz 5—10 minūtēm pār
trauc un ļauj graudiem no
gulsnēties. Sīkos graudiņos sie- 
reklis ātrāk sablīvējas, tie 
kļūst stingri un vairs nesa- 
smalcinās, bet lielie graudi 
var vēl sasmalcināties. Tā pa
nāk graudu lieluma izlīdzinā
šanos.

270, att. S ieru k a tls  a r  m echa- _ ^TCaudu nogulsnē- mās iai- 
nisku m aisītā ju  ka var atsmelt daļu sukalu,
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kas atvieglo maisīšanu un arī padara to efektīvāku. Ilgākā 
nogulsnēšanās laikā graudi kļūst skābāki un arī stingrāki, 
bet tie var salipt kopā, kas traucē to tālāku apstrādāšanu 
un kavē sūkalu vienmērīgu izdalīšanos.

Graudu sastrādāšanu nevar sevišķi stiept gājumā, jo 
tad siereklis var par daudz saskābt. Pienam sarecot, lie
lāko daļu (līdz 98%) pienskābes baktēriju ieslēdz receklis 
un tās paliek siera graudos, kur tās turpina šķelt cukuru 
un darināt pienskābi pastiprinātā gaitā, jo vides tempera
tūra ir labvēlīga (30—33° C). Graudos pienskābes darinā
šana norit daudz ātrāk nekā izdalījušās sūkalās.

Titrējot sūkalas vannā un sūkalas, izspiestas no grau
diem, atrasti šādi skaitļi:

Laiks pēc recekļa sagriešanas:
Sūkalu  skābum grads "T 

graudos vannā
30 m in ū t e s .................... 17,0 12,8
50 ..........................  19,5 13,8

1 stunda 10 ,...............................23,8 14,0
1 , . 3 0  ,: 28,3 15,5
2 — ................................32,5 16,0
2 „ 50 ................................ 48,5 19,3
3 . . 2 0  ................................53,0 21,0

Jo sausāki kļūst graudi, toties grūtāk tie atdala sūka
las. Tādēļ, lai veicinātu sūkalu pilnīgāku izdalīšanos, 
graudi jāatsilda. Augstākā temperātūrā siera graudi ātrāk 
un stiprāk sablīvējas, savelkas un izspiež vairāk sūkalu, 
kļūst izturīgāki. Lai atvieglotu atsildīšanu. nosmeļ vai no 
laiž ap 25—35% sūkalu.

Graudu atsildīšana parasti vajadzīga, gatavojot cietos 
un puscietos sierus, bet reti, gatavojot mīkstos sierus, ja  
tiem grib piešķirt stingrāku, sausāku konsistenci un padarīt 
tos izturīgākus. Atsildīšanu izdarot, jāņem vērā sierekļa 
īpašības: tauku saturs, skābumgrads un konsistence, tā
pat siera šķirne un nogatavināšanas apstākļi. Ja siera pie
nam bijis augstāks tauku proeents un zems skābumgrads, 
tad siera graudus var atsildīt līdz augstākai temperātūrai. 
Vājpiena siera graudus nesilda nemaz vai uzsilda tikai par
2—3° C. Cieto un tauko ementāles sieru graudus atsilda 
pat līdz 55° C. Atsildīšana līdz tādai augstai temperatūrai 
jāuzskata jau par siera graudu pasterizāciju, kas graudos 
un sūkalās nobeidz pienskābes streptokokkus un kaitīgās 
zarnu-mēslu baktērijas, bet sekmē vēlamo pienskābes gaj- 
stabiņu un propionskābes baktēriju darbību.
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Graudus atsildot, temperatūru vannā parasti paceļ: lie
siem sieriem līdz 30—34° C, pustaukiem sieriem 35—38° C 
un pilntaukiem sieriem 38—45° C. Graudus no pasterizēta 
piena uzsilda augstāk kā nepasterizēta piena graudus. Cie
tiem sieriem graudus atsilda augstāk kā puscietiem.

Jo augstāk atsilda siera graudus, jo vairāk tie izdala 
sūkalu. Ūdens saturs siereklī pēc dažādām atsildīšanas 
temperātūrām samazinājies šādi:

Stundas pēc Atsildīšanas t° Stundas pec Atsildīšanas t°
recekļa recek|a

sagriešanas 30°C 40°C 43°C sagriešanas 30°C 40°C 430C

0 87,0 87,0 87,0 3,0 58,0 46,2 43,6
1,5 76,3 67,3 62,9 4,9 52,0 41,9 41,6
2,5 73,6 62,0 57,9 6,3 40,4 35,6 34,3

Atsildīšanu var sākt, kad pagājušas kādas 20 minūtes 
pēc graudu sasmalcināšanas. Temperatūras pacelšana sā
kumā jāizdara uzmanīgi un ļoti pakāpeniski: katrās 5 mi
nūtēs temperātūrai jāpaaugstinās par 1,0—1,5° C, lielākais 
par 2U C. Tas nepieciešami tāpēc, lai graudi paspētu sasilt 
viscaur vienādi. Jo lēnāk silda, toties labāk sausinās 
graudi, tie izdala vairāk sūkalu.

Ja graudus atsilda ātri, tad to virsējās kārtas, kas stip
rāk padotas siltuma ietekmei, ciešāk sablīvējas un izveido 
graudiem apkārt blīvu plēvi resp. segu, kas vairs neļauj 
izdalīties sūkalām no graudu vidus. Siereklis būs ar ne
vienādu ūdens saturu, izveidotie sieri nevienādi nogata
vosies.

Atsildīšana turpinās 25—40 minūtes atkarībā no sieru 
šķirnes un graudu īpašībām.

Atsildīšanas laikā graudi rūpīgi un nemitīgi jāmaisa. 
Nevar ļaut tiem nogulsnēties katla dibenā, sakrāties van
nas stūmos, kur tie pārāk sakarst un salīp kopā, kas traucē 
sūkalu izdalīšanos. Graudu lipīgums atsildīšanas laikā 
ievērojami pieaug. Jo augstāk tos atsilda, toties lipīgāki 
tie kļūst, tādēļ enerģiska maisīšana te nepieciešama.

Divsienu vannās temperatūru paaugstina ar tvaiku vai 
karstu ūdeni. Viensienu vannās vai katlos to izdara tā, ka 
iepriekš nosmeltās sūkalas uzsilda līdz 60° C un nelielām 
strūklām lej gar malām katlā, kamēr tā saturs pieņem vē
lamo temperatūru. Dažkārt silto sūkalu strūklu lej uz lāp
stas vai dēlīša, kas to sadala pa visu katla virsu.
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ja  pienskābes saturs par augstu, sūkalu vietā jāliefo 
tīrs ūdens.

Kad vēlamā atsildīšanas temperatūra sasniegta, jāļauj 
tai zināmu laiku iedarboties, lai sūkalas paspētu pilnīgāk 
izdalīties un graudi varētu pienācīgi savilkties. Graudu 
atsūkalošanos te veicina ne vien paaugstinātā temperatūra, 
bet arī pieaugušais skābumgrads siera graudos. Graudi ar 
lielāku skābes saturu augstākā temperatūrā ātrāk un pil
nīgāk izdala sūkalas, ātrāk sablīvējas, vairāk savelkas, pa
liek sausāki. Lai atsūkalošanās process noritētu vienmē
rīgi, graudi vēl kādu laiku rūpīgi jāmaisa.

Graudu maisīšanu pēc atsildīšanas jeb graudu s a u s i -  
n ā š a n u turpina vēl kādas 20—50 minūtes atkarībā no 
siera šķirnes un sierekļa īpašībām. Sīkāki, skābāki, aug
stāk sildīti graudi ātrāk atsūkalojas, bet lielāki, mazāk skā
bes un vairāk tauku saturoši graudi jāsausina ilgāk. Emen- 
tāles siera graudi no pasterizēta piena bez pietiekamas 
CaCl2 piedevas dažkārt jāmaisa resp. jāsausina 60—80 mi
nūtes.

Sausināšanas laikā graudi savelkas, noapaļojas, kļūst 
blīvi, atsperīgi un pakāpeniski zaudē atsildīšanas laikā 
iegūto lipīgumu. Maisīšanas temps atkarīgs no graudu lipl- 
guma: stipri lipīgi resp. augstāk atsildīti graudi jāmaisa 
ātrāk un stiprāk, lai tie neīiptu kopā, kas traucē sūkalu 
vienmērīgu izdalīšanos.

Zināms lipīgums siera graudiem nepieciešams, lai no 
tiem varētu izveidot pareizas formas sierus, bet lieks lipī
gums nav vēlams tādēļ, ka pārāk lipīgi graudi cieši salīp 
kopā un ieslēdz starpā sūkalas, kūjas nav iespējams vairs 
izspiest, graudus spiežot. Tāpēc maisīšanu nevajag pār
traukt, kamēr graudu lipīgums nav pietiekami samazi
nājies.

Maisīšanu turpina, kamēr graudi pieņem vēlamo sau
suma, blīvuma, lipīguma un elastības pakāpi.

G r a u d u  g a t a v ī b u ,  kad maisīšana jāpārtrauc, pa
rasti noteic pēc to blīvuma un lipīguma: iesmeļ graudus 
liekšķerē, ļauj notecēt sūkalām, saņem graudus saujā un 
stipri saspiež, tad atlaiž pirkstus vaļā un pārbauda, cik 
viegli saspiestā pika atkal izirst.

Ja, graudus saspiežot, pika nemaz nerodas, graudi jau 
pārsausināti. Ja pika grūti izirst, graudi cieši līp kopā — 
tie vēl jāsausina. Kad saspiestā pika viegli lūst un sairst 
atsevišķos graudos — maisīšana jāpārtrauc, jo graudi jau 
gatavi. Tādi graudi ir elastīgi un tos grūti saspiest starp
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pirkstiem, turpretim negatavi graudi viegli saspiežas, un 
iekša tiem vēl stipri mīksta.

Kā mainās ūdens saturs siereklī apstradašanas laikā, re 
dzams no šādiem skaitļiem:

Sieru piena skābuma 
grāds pirms recināšanas 

19» T  22» T 
Laiks pēc recekļa sagriešanas Ūdens procents 
0 stundas 00 min....................... 87 % 87 %
0 .. 50 ............................ 82,4% 81,3%
1 „ 00 . . . . . .  . 74,5% 72,5%
t .. 30 ...........................  72,2% 69,0%
2 „ 00 ............................ 70,8% 67,1%

Sūkalu izdalīšanās intensitāti sierekļa apstrādāšanas da
žādos posmos raksturo skaitļi, kas rāda, cik izdalīts sū
kalu % no sūkalu kopdaudzuma.

Apstrādāšanas posmi Piena skābumgrads pirms recināšai
20» T 22° T 25» T

No recekļa sagriešanas līdz graudu
a tsild īša n a i......................... . . . 80,7% 77,4% 76,6%

Atsildīšanas laikā . . . . . . . 7,7 % 9,0% 13,6%
Graudu sausināšanas laikā . . . . 6,1% 8,2% 6,5%
Spiešanas l a i k ā .................... . . .  5,5% 5,4% 3,3%

100,0% 100,0% 100,0%

Vairāk sūkalu izdalās pēc recekļa sagriešanas un at- 
sildīšanas laikā. Augstāks skābumgrads veicina sierekļa 

atsūkalošanos apstrādāšanas laikā.
Sūkalu nolaišana. Gataviem cieto 

sieru graudiem ļauj nogulsnēties vannas 
vai katla dibenā, lai varētu tos atdalīt 
no sūkalām un izveidot no tiem vaja
dzīgā lieluma sierus.

Sūkalas var atdalīt no graudiem da
žādi. Var graudus smelt kopā ar sūka
lām un liet veidņos. Var arī nosmelt 
sūkalas, nolaist tās caur krānu vai si
fonu (skat. 271. att.) tā, ka vannā pa
liek siera graudi ar nelielu sūkalu dau
dzumu.

Dažādi paņēmieni sūkalu nolaišanā 
un graudu pārvietošanā veidņos stipri 
ietekmē sieru nogatavošanos un to iek
šējās struktūras izveidošanos. Pie c i e - 

27t. att. Sifons sū- t i e m  sieriem izšķiļ1 trīs dažādus paņē- 
kalu nolaišanai. mienus:
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i) Labi sastrādātiem siera graudiem ļauj nogulsnēties 
vannas dibenā, kur tos sabīda vēlama biezuma slānī, aiz
liek tiem priekšā caurumotu dēli vai sietu un viegli no-

272. att. Acains siers. 275. att. Blīvs siers.

sloga zem sūkalām. Pa to Laiku sagatavo veidņus. Pēc 
15—25 minūtēm nolaiž gandrīz visas sūkalas, siera slāni 
ar nerūsējoša tērauda nazi sagriež tāda lieluma gabalos, 
ka katrs gabals piepilda vienu veidni. Sagrieztos gabalus 
veselus ievieto veidņos un pienācīgi nogludina. Šādi vei
dota siera masa dod a c a i n u s  sierus (skat. 272. att.). 
Nogatavošianās laikā sieros izveidojas lielāki vai mazāk i 
dobumi resp. apaļas siera acis. Ementāles sieru graudus 
pēc nogulsnēšanās katla dibenā izceļ ar drēbi visus reizē 
an ievieto veidnī. Tad a p  šiem sieriem izveidojas lielas, 
apaļas acis. Apaļās acis izveidojas tikai pakāpeniski, sie
riem nogatavojoties. Tās veido galvenā kārtā propionskā
bes baktērijas.

2) Kad siera graudi visi jau  nogulsnējušies vannas di
benā, nolaiž vai nosmeļ sūkalas, sierekļa slāni uzirdina, 
sadrupina, labi izjauc un tad iespiež veidņos. No šādas sa
drupinātas masas iznāk sieri ar plaisveidīgām acīm. No- 
g’atavināšanās laikā sieru masā rodas plaisveidīgi, sīki do-
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bumiņi vai nelielas spraugas starp graudiem, ko paplašina 
gāzes jau  drīz pēc sieru izveidošanas. Gāzes te parasti 
rada neīstās pienskābes baktērijas, sadalot piena cukuru. 
Turpretim apaļās acis veido gāzes, ko darina galvenā kārtā 
propionskābes baktērijas no laktātiem resp. pienskābes šā
lim. Sierekļa drupināšana prasa daudz darba, un tāpēc to 
sāk atmest.

3) Sūkalas nolaiž 1111 sierekli sasmalcina, parasti izlai
žot to caur īpašām dzirnaviņām. Samalto vai labi sadru
pināto sierekli sāla un tad iespiež veidņos. Šādā kārtā 
iegūst pavisam b l ī v u s  sierus, ku ju  masā nav nekādu 
dobumiņu resp. acu vai arī manāmas tikai retas, sīkas 
plaisiņas.

Gatavojot īstos b l ī v o s  sierus, pēc sūkalu nolaišanas 
un to atspiešanas siereklim vannā parasti dod zināmu 
laiku skābšanai. Pienskābes baktērijas tad gandrīz visu 
sierekli atlikušo piena cukuru pārvērš pienskābē, tādēļ 
sieru gatavināšanās laikā cukura vairs nepietiek lielāka 
daudzuma gāzes darināšanai, kāds nepieciešams acu vai 
lielāku plaisu izveidošanai siera masā.

Blīvos sierus (piem., čedaras) visvairāk gatavo Anglijā, 
Amerikā, Jaunzēlandē u. c. aizjūras zemēs, bet acainos 
sierus visvairāk gatavo Eiropas vecajās siejmiecības ze
mēs — Šveicē (ementāles) un Holandē (ēdamas un gaudas).

SIERU VEIDOŠANA

Veidošanas uzdevums ir piedot siereklim noteiktu, kat
rai siera šķirnei atbilstošu forinu un arī veicināt sūkalu 
notecēšanu.

Lai sūkalas varētu no sieriem izdalīties, nevar ļaut tiem 
atdzist. Tāpēc sieru veidošanas telpā vēlama temperatūra 
ap 16—20" C. Veidņa dibenā un sienās jābūt caurumiņiem 
sūkalu iztecēšanai.

Sieriem var būt dažāds veids — cilindra, lodes, ripas, 
maizes klaipa, četrstūra, prizmas u. c. Tāpat sieru lielums 
resp. svars var būt ļoti dažāds katrai sieru šķirnei.

Sieru veidņus gatavo no koka (skat. 274. att.) vai me- 
talla — labi alvota skārda, aluminija, nerūsējoša tērauda 
(skat. 275. att.).

Metalla veidņi izturīgi, vieglāk tīrāmi un parocīgāki va
sarā. Koka veidņi parocīgāki ziemā, jo labāk uztur sil
tumu. Veidņu sienām jābūt gludām, tīrām. Pirms sierekļa 
ievietošanas veidņi jāiemērc siltā ūdenī vai siltās sūka-
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lās. ja veidņu sienas aukstas, tad sieru virsa ātri atdziest 
un tik cieši savelkas, ka sūkalas vairs nevar izdalīties, sieru 
masa paliek mīksta, ūdeņaina.

274. att. K oka sie ru  veidņi: gaudas, ēdam as, em entales sieriem .

Pienācīgi sagatavotus veidņus novieto uz galda siera 
vannas tuvumā. V isi veidņi jāpiepilda ātri un rūpīgi.

Sierekli pārvietojot veidņos, dažkārt tam piejauc da
žādas garžvielas, piem., ķimenes, nagli
ņas, siera āboliņa pulveri u. c., lai uz
labotu siera garžu. kas sevišķi nepiecie
šams vājpiena sieriem. Veidojot rokfo- 
ras sierus, siereklim piejauc pulvervei- 
dīgu pelējuma tīrkultūru.

P u s c i e t o  s i e r u  graudus smeļ 
kopā ar sūkalām un lej veidņos, kas no
vietoti uz līstīšu vai klūdziņu paklā-

275. att. M etalla sieru  veidņi.

jieni, nosegtiem ar sieru drēbi. Tas veicina kā drenāža 
ātru sūkalu aiztecēšanu. Sūkalām ātri notekot, graudi cie
šāk savienojas. M ī k s t o  s i e r u  recekli lej veidņos, kas 
novietoti uz salmu, meldru vai klūdziņu paklājiem, pār
klātiem ar sieru drēbi, lai sūkalas varētu straujāk un pil
nīgāk notecēt. Tagad mīksto sieru veidošanai lieto speciā
las veidojamās mašīnas, kas šo darbu stipri paātrina un 
vienkāršo.
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Veidņos ielieta  sieru masa atri saplok, jo  sūkalas var  
netraucēti notecēt.

Kad visi veid ņ i atri un v ien līd z īg i p iep ild īti, pec dažām  
m inūtēm  tie jāapgriež uz otru pusi, lai sieri pieņem tu pa
reizu formu, sūkalas vienm ērīgāk izdalītos pa visu siera  
masu un liekās sūkalas labāk notecētu. Veidošanas sākumā 
sieru apgroza biežāk.

Sierus, ku jus spiež, kad tie veidņos jau  pietiekam i no
stiprinājušies, m ēdz ietīt sieru drēbē. D rēbe atvieglo sū
kalu notecēšanu un sekmē gludas sieru mizas rašanos.

Sieru ietīšanai lieto  pusaudeklu vai no kaņepāju d ie
giem  austu drēbi. D rēbei jābūt sausai, rūpīgi tīrītai. Reizi 
nedēļā  drēbe jāvāra sodas ūdenī. Slikti tīr īta  drēbe s ie 
riem p ielīp . Sieri drēbē jā ietin  ļoti rūpīgi.

SIERU SPIEŠANA

Spiešanas uzdevums: 1) ciešāk saspiest kopā atsevišķus 
siera graudus; 2) izspiest liekās sūkalas; 3) veicināt glu
das, noslēgtas mizas rašanos; 4) piedot sieram pareizu uri 
stabilāku veidu.

Cieto sieru spiešanai vajadzīgas īpašas spiedes. Puscie- 
tos un m īkstos sierus parasti n e s p i e ž ,  tie  p ietiekam i 
atspiežas paši (pašatspiešanās), ja  tos sākum ā bieži apgroza. 
V ajadzības gadījum ā tos v ieg li nosloga.

Ar spiešanu var izspiest tikai tās sūkalas, kas atrodas 
starp atsevišķiem siera graudiem. Turpretim sūkalas, kas 
ieslēgtas siera graudos, nav iespējams izspiest. Sūkalu dau
dzums, kas izdalās, spiežot sierus ar spiedi un pie pašatspie
šanās, vienādos apstākļos ir apmēram vienāds. Tāpēc arī 
ūdens saturs sierā maz atkarīgs no spiešanas ilguma vai 
stipruma, bet galvenokārt to noteic piena recināšanas un 
sierekļa apstrādāšanas paņēmieni. Izmēģinājumos noskaid
rots, ka tiklab vāja vai stipra, kā īslaicīga vai ilgāka 
ēdamas sieru spiešana pamazinājusi ūdens saturu siera 
masā apmēram vienādi, proti — par 3—4%. Citos izmēģi
nājumos atrasts, ka ūdens saturs sieros veidošanas laikā 
bijis 37,8% un pēc spiešanas 33,9%, tātad samazinājies ti
kai par 3,9%.

Tālākos mēģinājumos daļu ēdamas sieru, kā parasts 
no slāņa veidotu, spieda 5 stundas ar spiedienu 1 : 20, bet 
otru dalu veidoja kā Zemgales sierus un ļāva tiem 5 stun
das pašiem atspiesties. Spiešanas beigās sieru masā atrasts 
šāds ūdens saturs: spiedē spiestos sieros 41,5%. pašatspies-
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tos 41,2%. Mēģinājuma rezultāti liecina, ka spiešanas veids 
nav ietekmējis ūdens saturu sieros.

Sieru spiedes var būt ļoti dažādas. Tās izgatavo no koka  
vai m etalla. L ielākiem  sieriem  noder tikai m etalla  spie
des. Eiropā lieto galvenokārt stāvošas rep. vertikālās sieru  
spiedes, bet aizjūras zemēs lie lāk u  čedaras sieru spie
šanai lieto arī gu
lošas resp. horizon
tālās spiedes (skat.
276. att.).

Pēc konstrukci
jas izšķ iļ sviru, 
skrūvju un kom bi
nētas spiedes. Ma
zākiem  sieriem  pa
rasti lieto vienkār
šas sviru spiedes.
Tās var būt pārvietojam as (skat. 277. att.) vai piestiprinā
mas pie sienas (skat. 28. att.).

Ļoti parocīgas ir kombinētas metalla sviru-skrūvju spie
des (skat. 279. att.), jo tās ir izturīgas, pārvietojamas un 
aizņem mazu telpu. Arī spiediena stiprums te viegli regu
lējams.

Lielām sierotavām noder revolvera tipa sieru spiedes 
(skat. 280. att.), kuļās vienā reizē var spiest daudz sieru. 
Arī tās aizņem mazu telpu.

276. att. G uloša am erikaņu  sie ru  spiede.

277. att. D ivstāvu pārv ie to jam a sieru 
spiede.

278. att. Sienai p ie stip ri
n ā ta  sieru  spiede.
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Sierus pirms spiešanas rūpīgi ietin sieru drēbē. Drēbe 
atvieglo sūkalu aiztecēšanu un veicina sieru mizas noslēg
šanos. Sieri jāspiež, kamēr to masa vēl silta un vieglāk 
izdala sūkalas. Sākumā spiedienam jābūt ļoti mērenam.

Ja sierus no sākuma stipri spiež, to virsa ātri noslēdzas, 
sacietē, un sūkalas nevar vairs izdalīties. Spiedienu var pa
lielināt tikai pakāpeniski. Sevišķi uzmanīgi jārīkojas, ja  
sieru masai mīksta konsistence, jo tad, sākumā stipri spie
žot, var izspiest tauku lodītes, kas aiztek ar sūkalām. Sie
rus ar sausu un stingru konsistenci var spiest stiprāk. Spie
šanu turpina, kamēr sūkalas vairs netek.

279. att. D ivkāršā  s ie ru  spiede. 280. att. R evo lveftipa sie ra
spiede.

Spiešanas laikā sieri jāapgroza un reizē ar to slapjā 
sieru drēbe jāapmiaina pret sausu. Spiešanas sākumā sierus 
apgroza biežāk, pēc tam retāk. Pie apgriešanas, ar pirkstu 
spiežot, pārbauda siera masas blīvuma un elastības pakāpi,

Sēc kuras var spiest par spiediena pastiprināšanas vaja- 
zību. Te jāņem vērā arī sūkalu notecēšana un sieru s-a- 

plakšana zem spiedes. Telpu temperātūra spiešanas laikā 
vēlama vidēji ap 15—-16° C.

Ja sieri jāsarga no ātras atdzišanas kā, piemēram, emen- 
tāles, čedaras un mīkstie sieri, tad veidošanas — spiešanas
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telpā temperatūrai jābūt ap 20° C. Ja vēlama siera ātrāka 
atdzišana, piemēram, kad Holandes (ēdamas, gaudas) sieri 
izgatavoti no tīra, laba piena, tad spiešanas telpā jābūt tem
peratūrai 12—14° C, turpretim, ja  šie paši sieri izgatavoti 
no slikta piena un tiem manāma tendence uzpūsties, spieša
nas telpā jābūt temperatūrai 6—8° C.

Spiediena stiprums atkarīgs no sieru šķirnes, lieluma un 
sieru masas īpašībām. Tas var svārstīties no 5 līdz 20 kg 
uz 1 kg siera masas. Vienas šķirnes lielie sieri jāspiež stip
rāk nekā mazie, tādēļ ka lielie grūtāk izdala sūkalas, un 
lieliem sieriem jābūt arī sausākiem.

Taukie sieri jāspiež stiprāk kā tāda pat lieluma liesie 
sieri. Arī graudos sālītus sierus var spiest stiprāk. Tāpat 
vasaru sierus spiež stiprāk kā ziemu.

Spiešanas ilgums dažādām sieru šķirnēm parasti turpi
nās no 2 līdz 20 stundām. Holandes apaļos (ēdamas) un klai-

Eiņu sierus parasti spiež 2—3 stundas ar spiedienu 1 : 10, 
et lielos ementāles sierus spiež 20—24 stundas ar spiedienu 
1 : 20. Bez noteiktas vajadzības spiešana nav jāvelk ga

rumā, īpaši, ja  sieriem manāma tendence uzpūsties.
Spiešanas beigās sierus ievieto veidņos bez drēbes un 

nospiež ar samazinātu spiedienu, lai to miza kļūtu pilnīgi 
gluda un līdzena, bet malas ieapaļas.

Pēc spiešanas uz katra siera jāatzīmē izgatavošanas die
nas datums. Var iespiest sierā metalla numurus, jo tad pēc 
sastādītā saraksta vajadzības gadījumā viegli var izzināt, 
cik siers vecs.

Par visiem sieru izgatavošanas darbiem un to gaitu jā 
raksta sierošamas žurnāls.

Sieru spiedes rūpīgi jātīra. Koka spiedes reizi nedēļā 
jākaļķo ar svaigu, pabiezu kaļķa pienu. Metalla spiedes

{>āris reizes gadā jānokrāso ar izturīgu, nekaitīgu krāsu, 
ai pasargātu tās no rūsēšanas. Šīs spiedes jā tu r tīras un 

sausas.
SIERU SALIŠANA

Pēc spiešanas vai pašatspiešanās sierus novieto sālī- 
tavā, jo visus sierus vairāk vai mazāk sāla. Sāls piešķir 
sieriem labāku garžu, padara tos sausākus un izturīgākus, 
veicina un kārto sieru gatavošanos, sekmē arī sieru mizas 
rašanos un nocietināšanos.

Sieru sālīšanai nepieciešama tīra, sausa un smalka vā
rāmā sāls, ja  to lieto sausā veidā sieru apkaisīšanai vai ap- 
putināšanai. turpretim sālījumam labāk noder rupja sāls.
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Sāls šķīdums no siera virsas pakāpeniski sūcas dziļāk 
stiera masā, bet no siera vidus ūdens ar tanī izšķīdušām vie
lām virzās uz āru. Tādēļ ar pareizu sālīšanu siemieks var 
lielā mērā ietekmēt to mikrobioloģisko procesu gaitu, kas 
norit sieros gatavināšanās laikā. Sāls visvairāk nomāc 
zarnu-mēslu (koli-aerogenes) un propionskābes baktērijas, 
bet mazāk tā vājina pienskābes streptokokkus.

Vēlamais sāls saturs gatavā sierā svārstās no 1,5 līdz 
3,5%, vidēji ap 2%. Vairāk par 4% sāls sierā nav vēlams.

Sieru sālīšanas paņēmieni var būt dažādi. Galvenokārt 
pielieto vienu no šādiem sālīšanas veidiem: 1) siera graudu 
resp. sierekļa sālīšanu; 2) sālīšanu ar sausu sāli un 3) mēr- 
cēšanu stiprā sāls šķīdumā. Dažkārt šos sālīšanas veidus 
arī dažādi kombinē.

1. Siera graudu sālīšana. Graudu sālīšanu izdara pirms 
sieru veidošanas, apkaisot sieru graudus vai d z i r n a v i ņ ā s  
samaltu sierekli ar tīru sāli, ņemot 200—250 g sāls uz 100 kg 
piena. Sāli labi sajauc ar sierekli un pārvieto veidņos. Šādā 
veidā sāla vājpiena un čedaras sierus. Sāls graudiņi pie
velk no sierekļa sūkalas un ātri izšķīst Jo mitrāks sie- 
reklis, toties vairāk jāņem sāls, tāpēc ka pie sieru spieša
nas lielākā sālījuma daļa notek. Sāls piedod siera masai 
elastīgu, stingru konsistenci. Par maz sālītiem sieriem kon
sistence ir vāja, bet par daudz sālītiem sieriem masa kļūst 
sausa, drupana, un tādi sieri gausi nogatavojas.

Šis sālīšanas veids prasa maz darba un Laika, vienīgi 
sāls patēriņš te ir lielāks. Šo veidu bieži pielieto Amerikā 
Anglijā un tās kolonijās.

2. Sausā sālīšana. To pielieto vērtīgiem cietiem un mīk
stiem sieriem, kad tie jau izveidoti un pietiekami apžuvuši. 
Rīkojas dažādi, parasti siera virsu apputina vai apkaisa 
ar sausu sāli. Sieru apputināšanu parasti lieto mīksto sieru 
sālīšanā. Te vajadzīga sausa, žāvēta un ļoti smalki saberzta 
sāls. Ar to apputina no veidņiem izņemtu un apžuvušu 
sieru vienu pusi un malas, pēc tam lieko sāli viegli nopu
rina. Siera otru pusi un malas apputina nākamā dienā.

Nelielu mīksto sieriņu apputināšanu atkārto 2—3 rei
zes, bet lielākos sierus apputina arī vairākas reizes, pie 
tam lieko sāli tad nenopurina. bet. ar roku beržot, to vien
mērīgi izdala pa siera virsu un malām.

Sieru apkaisīšanai ar sāli vajadzīga sausa un pielie
kami smalka sāls. kuras graudiņi nav lielāki par 1 mm. Ja 
sāls graudiņi nevienāda lieluma, to kaisa caur sietiņu uz 
siera virsu. Sāls graudiņi izvelk sūkalas, šķīst un dod s<l-
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lījum a pilienus; ar siera suku, roku vai mitru lupatiņu šos 
sālījuma pilienus izdala vienmērīgi pa siera virsu un sā
niem. Starp koncentrēto sālījumu un sierā atrodošos ūdeni 
notiek apmaiņas norises, pie kam sāls iesūcas sierā, bet 
ūdens no siera virsas izgaist, atstājot te šķīstošo sausnu.

Nākamā dienā siera virsu noslauka ar sausu lupatu, ap
griež sieru uz otru pusi un tādā pašā veidā sāla arī to. Sā
kumā sālīšanu izdara katru dienu, vēlāk retāk, kamēr siers 
jau  pietiekami izsālījies. Lielākiem sieriem tāda sālīšana 
var turpināties ilgāku laiku. Sākumā nevar kaisīt daudz 
sāls, lai sieru miza pārāk nesacietē, kas traucē apmaiņas 
norises; siera masā tad paliek daudz sūkalu, bet sāls būs 
maz, un siers var sākt pūt. Sieri ar mīkstāku masu un ma
zāk spiesti jāsāla stiprāk un ilgāk. Sālīšanas sākumā tādi 
sieri jā tu r vēl veidņos, lai tie nezaudētu pareizo formu. Il
gākā sālīšanas laikā uz siera virsmas pamazām sakrājas sū
kalu sausnas atliekas; tās pa laikam jānokasa.

Sausā sālīšana prasa daudz darba un laika. Lai to pa
reizi veiktu, nepieciešama ilgāka iestrādāšanās: pretējā ga
dījumā tā var izsaukt dažādas siera kļūdas. Sālīšanas telpā 
jābūt mitram gaisam (ap 92%).

Sausā sālīšana vairāk izplatīta Šveicē un citās Eiropas 
dienvidzemēs.

3. Sālīšana sāls šķīdumā sāk arvien vairāk ieviesties 
sierniecības praksē, īpaši Eiropas ziemeļu zemēs. Šis sieru 
sālīšanas veids prasa mazāk darba, laika un uzmanības 
nekā sausā sālīšana. Sieri sāls šķīdumā izsālās vienmērī
gāk un ar mazāku sāls patēriņu.

Sāls šķīdumā var sālīt cietos, puscietos un pat mīkstos 
sierus. Sālīšanai vajadzīgs koncentrēts, apm. 20—22%-īgs 
sāls šķīdums. Dažām sieru šķirnēm noderīgāks 18—20%-īgs 
sāls šķīdums. Mīkstiem pat 16—17%-īgs. Sāls šķīdumu 
filtrē caur drēbi un iepilda koka vai betona tvertnēs. Jo 
stiprāks sāls šķīdums, jo ātrāk sieri izsālās.

Sieriem pēc spiešanas ļauj apžūt, atdzist un tad tos 
ievieto sālījumā. Sieri peld sāls šķīdumā, pie kam to virsa 
stāv augstāk par sālījuma līmeni; šo daļu apkaisa ar sausu 
sāli. Var sieriem pārklāt pabiezu, piem., maisa drēbi, kas 
piesūcas ar sālījumu. Katru dienu sieri 1—2 reizes jāap
griež uz otru pusi. Cik ilgi sieri jā tu r sālījumā, tas atka
rīgs no sieru šķirnes un lieluma, sūkalu un tauku satura 
sierā, sālījuma koncentrācijas un temperatūras. Parasti 
atkarībā no lieluma sierus tur sālījumā 2—6 dienas, pie 
kam: 2 kg smagus sāla 2—3 dienas; 5 kg smagus 3—4 die
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nas, 10 kg smagus 5 dienas xm 15 kg smagus 5%—6 dienas. 
Liesākos sieros sāls iesūcas ātrāk kā taukākos. Tāpat sierā, 
gatavotā no mīkstākiem graudiem, kas satur vairāk sūkalu, 
sāls iesūcas ātrāk un lielākā daudzumā, kā tas redzams no 
izmēģinājumos iegūtiem skaitļiem:

Odens saturs sieros
Sāls o/o 

siera ūdeniPirms
sālīšanas sanšanas 1 Zudums

58,8
1

53,0 5,8 6,3
55,0 50,9 ' 4,1 5,0

Sāls šķīduma temperatūra nedrīkst daudz svārstīties, 
normāli tai jābūt 10—12° C. Ja siers gatavots no laba, tīra  
vai pasterizēta piena, to var sālīt arī siltākā sālījumā, ap 
13—14° C, tad sieri ātrāk izsālās. Ja siers gatavots no slikta 
piena un jābaidās no uzpūšanās, sālījuma temperatūra jā-

Īhazemina līdz 8—10° C, lai gan tad sālīšana aizņem ilgāku 
aiku, bet, zemākā temperatūra sālot, samazinās zuaums, 
par ko liecina šādi izmēģinājuma skaitli.

Sālījuma tem
peratūra °C 
(stiprums
20,8ū/o)

Sāls °/o 
siera 
ūdeni

Odens

Pirms
sālīšanas

saturs sie
Pec

sālīšanas

ros

Zudums

15°C
IOūC
70C

6,21
5,83
5,35

58.0 ! 52,0
58.0 52,5
58.0 ' 53,5

6,0
5.5
4.5

iu ro t sierus sālījumā, sāls iesūcas sieros, bet no sieriem 
izdalās sūkalas ar albumīnu, piena cukuru un laktātiem. 
Pēc svara vairāk izdalās sūkalu nekā iesūcas sāls, tādēļ sieri 
sālīšanas laikā zaudē 4—6% svara, dažkārt arī vairāk. Pa
teicoties tam, ka sāls iesūcas sieros, sālījuma koncentrā
cija pakāpeniski pamazinās, sevišķi virskārtā, kū jā  peld 
sieri. Tāpēc sālījums ne retāk kā reizi dienā rūpīgi jāiz
maisa ar tīru koka maisāmo. Bez tam jāpapildina sāls sa
turs šķīdumā, ko vislabāk var panākt, pielejot svaigu, pie
sātinātu sāls šķīdumu. Jāraugās uz to, lai sālījuma kon
centrācija nebūtu mazāka par 16%. Pretējā gadījumā sieri 
neizsālās, miza nekļūst cieta, bet sāk uzbriest, kļūst gluma 
un gļotaina. Tomēr pārāk stiprā sālījumā sierus var pār-
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salīt, tie sliktāk nogatavinas, un ari zudumi palielinas. ka 
to rāda izmēģinājumu skaitļi:

Sālījuma 
stiprums 

(temperatūra 
9—10°C)

25,9°/o sāls
22,3
17,5

Sāls o/o 
siera 
ūdeni

7,16
6,78
5,64

Odens saturs sieros

Pirms
sālīšanas

Pēc
sālīšanas Zudums

57.6
57.6
57.6

52,2
52,5
54,9

5,4
5,1
2,7

lāpēc sālījuma stiprums jācenšas noturēt ap 20%. Sā
lījuma koncentrācija jāpārbauda ar īpašu areometru (skat.
281. att.). Dažādam NaCl saturam šķīdumā atbilst šāds sā
lījuma īpatnējais svars:

NaCl% īpatsvais NaCl% īpatsvars
26 1,200 20 1,151
25 1,192 19 1,145
24 1,184 18 1,135
25 1.175 17 1,127 
22 1,167 16 1,119 
21 1,159 15 1,111

Vērība jāpiegriež arī sālījuma skābumgradam. Ar sū
kalām izdalās skābas sālis — laktāti un fosfāti, 
kas paceļ sālījuma skābumgradu. Tāpēc reizi ne
dēļā sālījums jātitrē. Tā kā skābumgrads nevar 
būt augstāks: mīkstiem sieriem par 30° T, cie
tiem par 35° T, tad, ja  tas augstāks skābās sālis 
jānogulsnē, piejaucot sālījumam nedaudz pabie
zas kaļķa putras vai k r ī t a .  Pēc tam sālījumu 
der filtrēt.

Pa laikam sālījumā jānogulsnē ar sūkalām no 
sieriem izdalījies albumīns, kas var sākt pūt, un 
sālījumam var rasties slikta smaka. Tad sālījumā 
laiž tvaiku un karsē, kamēr sāk vārīties. Albu
mīns sarec un uzpeld putu veidā, kas jānosmeļ.
Vārīšanu turpina, kamēr putošana beidzas. Kar
stam šķīdumam var piebērt arī sausu sāli. Ja sā
lījumu kārtīgi apkopj, to var lietot ilgāku laiku, 
pat līdz 6 mēnešiem. Biežāk sālījums jāmaina 281. att. 
tad, kad sieru pienam lielākos daudzumos piedod Areometrs 
salpetri, jo daļa salpetja var izdalīties sālījumā 
un uz sieriem var rasties sarkani plankumi vai rācijas 
rožainas svītras. pārbaudei.
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Sālījuma tvertnēs sierus mēdz novietot pa 2—3 kār
tām. Lielās sierotavās tāpēc vajadzīgas diezgan plašas 
tvertnes, kas aizņem daudz telpu. Arī sieru apgrozīšana 
prasa darbu. Tad ieteicams sierus novietot īpašos koka 
statīvos vairākām kārtām, tvertnes izbūvēt dziļākas un pie- 
mērīgas statīvu augstumam.

Statīvus sā līju m ā iegrem dē un izceļ ar bloku. Statīvos 
novietotie sieri nav jāgroza. Arī m īkstos sieriņus visērtāk  
novietot p iem ērīgos koka statīvos, ar kufiem  tos reizē iela iž  
sālījum ā un reizē arī izceļ. Tādējādi lielākas sieru par
tijas iespējam s izsā līt vienm ērīgi un ietaupīt daudz laika.

No sālījuma izņemto sieru miza ir samērā cieta, balta, 
trausla un bieza, bet pēc dažām dienām, kad sāls no siera 
virskārtas iesūcies dziļākās kārtās, miza kļūst mīkstāka, 
elastīgāka. Sāls izdalīšanās pa siera masu norit gausi, un 
vajadzīgs ilgāks laiks (apm. 2—3 mēneši), kamēr sāls pie
tiekami vienmērīgi izdalās pa visu sieru. Jo lielāki sieri 
un jo vairāk sāls tie uzsūkuši, toties ilgāks laiks nepiecie
šams sāls izlīdzināšanai sierā.

Siernieki bieži kombinē aprakstītos trīs sālīšanas pa
ņēmienus. Piem., sāla siera graudus tūliņ pēc atsildīšanas, 
pieberot tiem vannā 100—200 g sāls uz 100 kg piena. Tas 
sevišķi ieteicams, sierojot sliktāku pienu, kad jābaidās no 
sieru uzpūšanās. Sāls bremzē mikrobioloģiskas norises sie- 
reklī, neļauj strauji vairoties gāzes radītājām baktērijām, 
kuru attīstībai graudu sausināšanas laikā ir ļoti piemērota 
temperātūra (ap 38—40° C). Jāievēro, ka sālīti graudi sau
sinās ātrāk par nesālītiem. Pēc sieru spiešanas tos vēl viegli 
sāla sālījumā. Lielos, cietos sierus dažas dienas pēc spie
šanas mēdz sālīt a r sausu sāli, kamēr tie atdziest. Pēc tam 
tos liek sālījumā. Arī mazākus cietos un puscietos sierus 
sākumā 2—3 dienas sāla ar sausu sāli un pēc tam liek sā
lījumā.

Lielākais svara zudums ir sieriem , sālot ar sausu sāli. 
mazāks — sālot sāls šķīdum ā, mazākais — sālot graudus. 
Mazākais sāls patēriņš ir, sālot sāls šķīdum ā. M iza šādiem  sie 
riem ir sausa, kas atvieglo to apkopšanu nogatavināšanas la i
kā. Šos sierus ieteicam s arī parafīnēt. kas vēl vairāk atvieglo  
sieru apkopšanu un pasarga tos no dažādiem kaitēkļiem .

Pēc sālīšanas sierus novieto vēsā un sausā telpā, lai tie  
apžūst. Te tos bieži apgroza un noslauka. D ažiem  sieriem  
pietiek  apžūt pāris dienas, bet citiem  vajadzīgs ilgāks laiks.

Apžuvušos sierus pārvieto pagrabos, kur tiem jānoga- 
tavinās.
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SIERU PARAFiNEŠANA

Cietos sierus, kas nogatavinas viscaur viena laikā be/. 
i—1i ~J '"'lanas ieteicams pa-

1902. g. to sāka lietot ari Eiropā, vispirms Dānijā un 
Skandinavijas valstīs, tagad arī daudzās citās zemēs. Para- 
fīnēšana norit tādējādi, ka sieru uz īsu brītiņu iemērc iz
kausētā, karstā parafīnā un izce] ārā. Parafīns ātri sa
cietē un noklāj visu siera virsmu kā plāna, cieša ādiņa.

Sieru parafīnēšanai ir vairākas priekšrocības:
1) sieru īpašības ir vienmērīgākas, sieri sulīgāki:
2) lielāks sieru iznākums, jo tie mazāk nožūst;
3) sieriem plāna, gluda un tīra  miza;
4) sieru virsmai nevar piekļūt kaitēkļi — pelējumi, smi- 

dži, mušas;
5) daudz mazāk darba sieru apkopšanā un uzraudzībā:
6) atkrīt rūpes par gatavināšanas un uzglabāšanas telpu 

mitruma pakāpi, jo parafīnētus sierus var turēt arī 
sausās telpās.

Ņemot vērā šīs un citas priekšrocības, sieru parafīnē- 
šana arvien plašāk ieviešas sierniecības praksē.

Parafīns ir vaskam līdzīga viela bez smakas un garžas. 
To iegūst, destillējot naftu. Sieru parafīnēšanai ieteicams 
lietot maisījumu no 85 d. parafīna un 15 d. cerezina, jo 
šā.ds maisījums mazāk drūp kā tīrs parafīns. Maisījumam 
var piejaukt kādu dzeltenu vai sarkanu krāsu atkarībā no 
sieru šķirnes. Piemēram, parafīnējot ēdamas sierus, mai
sījumam piejauc sarkanu krāsu.

Parafīna karsēšanai vajadzīgs pietiekami dziļš keta vai 
dzelzs katls, ko iemūrē krāsniņā tieši virs uguns (skat.
282. att.). Dabūjami arī divsienu katli, karsējami ar tvaiku 
(skat. 283. att.). Parafīns katlā jākarsē līdz 160—180° C. 
Tad parafīns plānā kārtiņā noklāj visu siera virsu, labi 
turas klāt un arī dezinficē resp. sterilizē siera mizu, tā
dēļ uz tās zem parafīna nevar attīstīties isīkbūtnes un pē
lēj. umi, kas preteja gadījuma varētu bojāt mizu. Ja pa
rafīns nav pietiekami sakarsēts, tas pielīp siera virsmai bieza 
kārtā, kas ātri drūp un atlobās. Parafīna temperātūra jā 
kontrolē ar termometru, kas rāda līdz 250° C.

Parafinu karsējot, jāievēro, ka tas viegli 110 uguns var 
aizdegties. Karsēšanas laikā katls jānosedz ar cieši pie
gulošu dzelzs vāku. Pirms sāk parafīnēt, krāsniņas dur-
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vis jāaiztaisa (skat. 282. att.). ja  parafīns katlā aizdegas, 
tūliņ jāuzliek vāks, kas tāpēc vienmēr turams pie rokas. 
Zem vāka degošais parafīns tūdaļ nodziest. Uz degošu pa
rafīnu nedrīkst liet ūdeni.

282. att. S ieru para fīnēšanas aparats.

Parafīnējamos sierus novieto uz piemērotiem turēiā- 
jiem vai saņem tos ar dzelzs knaiblēm, kupām tais vietās, 
kas nāk sakarā ar sieru, piestiprināti koka dēlīši, un ie 
gremdē uz dažām sekundēm karstā parafīnā: pie 160° C 

uz 8—10 sekundēm, pie 180° C uz 4—5 
sek Ja sieru parafīnā tur par ilgu, tad 
miza tam var saplaisāt. No parafīna iz
celto sieru brīdi patur virs kāda trauka, 
lai notek liekais parafīns. Parafīna kār
tiņa ātri sacietē, sieru izņem no knaib
lēm un novieto uz galda. Darbs veicas 
ātrāk, ja  ir vairākas knaibles vai spe
ciāli turētāji.

— Pirms parafīnēšanas sieri rūpīgi jā-
283. att. K ails p a ra fīn a  nomazgā un jānovieto sausā telpā, lai 
k arsēšan a i a r  tvaiku , kārtīgi nožūst, jo parafīnēt var tikai 

tīrus un pilnīgi sausus sierus. Ja sieri 
sausi, tos var parafīnēt drīz pēc sālīšanas. Normālus sierus 
parafīnē 10.—15. dienā pēc izņemšanas no sālījuma. Ja sieri 
satur daudz ūdens, tos parafīnē pēc 2—"5 nedēļām kad tie
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jau pietiekami apžuvuši. No mitriem sieriem parafīns viegli 
atlobās, un tad tie jāparafīnē no jauna.

Pareizi parafīnētiem sieriem parafīna kārtiņa labi turas 
mēnešiem ilgi. Ja to, neuzmanīgi ar sieriem apejoties, sa
bojā, sieri pirms pārdošanas jāparafīnē otru reizi.

Parafīna patēriņš uz 100 kg siera apmēram šāds: pirmo 
reizi paraflnējot, 350 g, otr ureizi parafīnējot, 250 g, kopā 
ap 600 g.

Parafīnētu sieru apkopšana ir vienkārša. Sierus novieto 
uz plauktiem samērā sausā telpā, kur nevar ieviesties pelē
jumu sēnītes. Sierus katru dienu uzmanīgi apgriež. Plaukti 
jātur tīri un sausi. Sierus apgrozot, nedrīkst bojāt para
fīna kārtiņu, kas sierus pasarga no kaitēkļiem un izžūša
nas. Nogatavināšanās laikā, svara zudums parafīnētiem 
sieriem ir samērā mazs, tikai ap 3—-6%, bet neparafīnētiem 
tas sniedzas līdz 10—20%. Dānijas izmēģinājumos 90 dienu 
laikā pagrabos nožuva procentos: parafīnētie sieri — 3,2%;, 
neparafīnētie — 7,5%. 120 dienu laikā sieru noliktavā 
nožuva: parafīnētie par 0,4%, bet neparafīnētie par 4,2%,, 
tātad par 3,8% vairāk. Smiltenes piensaimniecības skolas 
sierotavā pēc 8 nedēļām zudums bijis: parafīnētiem 8.2r;<. 
neparafīnētiem 13,2%.

Parafīnētie sieri nogatavojas normālā kārtā. Uzglabā
šanas laikā tie nevar pieņemt svešas smakas. Tiem arī ne
var kaitēt mušas un citi insekti.

SIERU GATAVINĀŠANA UN UZGLABĀŠANA

Pēc sālīšanas sierus novieto īpašās telpās, parasti sieru 
pagrabos, kufos uztur katrai sieru šķirnei piemērotu tem- 
perātūru un mitrumu. Šinīs telpās sierus apkopj, gata
vina un uzglabā līdz pārdošanai. Gatavināšanas ilgums at
sevišķām sieru šķirnēm ir ļoti dažāds. Piemēram, daži 
mīkstie sieri nogatavojas jau 1—2 mēnešos, bet lielie, cie
tie sieri dažkārt gatavinās 10—12 mēnešus. Siernieki tikai 
retos gadījumos tur sierus tik ilgi savos pagrabos, kamēr 
tie sasniedz pilnīgu gatavību, jo tad sieros jāiegulda liels 
kapitāls un vajadzīgas arī plašas pagrabu telpas. Parasti 
siernieki sierus nogatavina tikai tik tālu. ka tos var no
dot sieru centrālēm, kas tad savos pagrabos gatavina tos 
tālāk un uzglabā līdz pārdošanai patērētājiem. Dažās val
stīs valdības iestādes iekārto pilsētās ..centrālās sieru no
liktavas“ , kas pieņem no sierotavām negatavus sierus, to s  
gatavina, šķiro un pārdod.
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Sieru pagrabi un to iekārta. Pagrabi sieru gatavināsanai 
jāiekārto tā, ka tajos var labi noregulēt vēlamo siltumu un 
mitrumu. Parafīnētiem sieriem mitrums nav svarīgs. Ļoti 
nevēlamas ir temperatūras svārstības, tāpēc pagrabu sie
nām jābūt labi izolētām. Telpu augstums ap 2,0—2,2 m. 
Vēlami betona griesti un cementa vai asfalta grīda. Grīdai 
jābūt ar nelielu kritumu — ūdeņu notecēšanai. Pagrabos 
jāiekārto ūdensvads un grīdas zemākajā vietā netīrā ūdens 
noteka. Nav vēlami daudzi un lieli logi. Saulainās dienās 
tie jāaizklāj, jo sieriem spilgta gaisma nav derīga. Logiem 
jābūt atveramiem, lai vajadzības gadījumā telpas varētu 
atvēsināt. Logus atveļot, tajos jāieliek rāmji, pārvilkti ar 
zilu marli, lai pagrabos nevarētu iekļūt mušas 1111 citi in
sekti.

Pagrabu sienas bieži jākaļķo, lai iznīdētu nevēlamās sīk- 
būtnes un pelējumus. Kaļķu pienam tai nolūkā der pie
jaukt formalīnu vai vara vitriolu.

Sieru pagrabiem jābūt apsildāmiem. Apsildīšana tomēr 
jāiekārto tā, lai temperātūra nevarētu krasi mainīties. 
Vienmērīgu temperatūru dod apsildīšana ar karstu ūdeni. 
Pie sienām piestiprina dzelzs ūdens tvertnes, kurās ūdeni 
silda ar attvaiku vai elektrību. Karstā laikā telpu gaisa 
atvēsināšanai tvertnēs var iepildīt ledu. Temperātūras kon
trolei visās telpās jābūt termometriem.

Katrai sierotavai vajadzīgas vismaz divas pagrabu tel
pas ar dažādu temperātūru. Vēsais pagrabs ar 10—13°C 
un siltais pagrabs ar 15—20° C, atkarībā no sieru šķirnes.

Sierotavām. kas gatavo ementāles sierus, vajadzīgas 3—4 
pagrabu telpas ar dažādu temperātūru un gaisa mitrumu.

Pēc sālīšanas sierus novieto vēsajā pagrabā vasarā pie
10 līdz 11° C, ziemā pie 12—13° C. kamēr sāls jau daudz
maz izdalās pa siera masu. Zemā temperatūra neļauj pā
rāk strauji noritēt pienskābes rūgšanai, jo par daudz liels 
pienskābes saturs siera masā var nelabvēlīgi ietekmēt cieto 
sieru gatavināšanos. Bez tam zema temperātūra neļau j 
stipri savairoties gāzes darinātājām baktērijām.

Pēc tam sierus pārvieto siltajā pagrabā, kur norit gal
venais gatavināšanās process. Augstākās temperātūrās šis 
process norit ātrāk, zemākās — gausāk. Katrai sieru šķir
nei ir sava labvēlīgākā gatavināšanās temperātūra. Tomēr 
pat vienai šķirnei tā var svārstīties 3—4° C robežās atka
rībā no tauku daudzuma, siera konsistences un citiem ap
stākļiem. Vidēji cietiem sieriem siltajā pagrabā jābūt 15 - 
16" C. bet īsti cietiem 20- 22'*C.



Pārāk zemā temperatūrā (zem 12° C) sieri gatavinās lēni, 
bieži kļūst sīksti, rūgti un acis veidojas vāji. Pārāk aug
stās temperatūrās (virs 22° C) sieri gatavinās strauji, bet 
var uzpūsties, bieži saplaisā vai sāk tecēt.

Kad galvenā gatavināšanās stadija beigusies, sieru struk
tūra jau izveidojusies un arī vēlamā garža jau radusies, 
sierus nosūta centrālēm vai arī pārvieto atkal vēsajā pa
grabā, kur tie lēni turpina gatavināties, pie kam rodas vē
lamais aromats un uzlabojas arī garža.

Ja sierus neparafīnē, tad 
liela vērība jāpiegriež arī 
telpu m i t r u m a  pakāpei.
Gaisa apmaiņai un mitruma 
rēgulēšanai jāierīko laba 
ventilācija. Bez tam Heku 
mitrumu var samazināt, iz
kaisot uz pagraba grīdas 
sausu kūdru, zāģu skaidas 
vai turot lēzenos traukos 
nedzēstus kaļķus. Ja gaiss

[>ar sausu, mitrumu var pa- 
ielināt, ielaižot pagrabā 

tvaiku, izsmidzinot ūdeni 
vai pie sienas pierīkotai 
ūdens tvertnei noņemot 
vāku.

Ja gaiss pagrabos par 
sausu, no sieriem  izgaro  
daudz ūdens, sieri kļūst 

sausi, cieti, gausi nogatavinās, saplaisā miza, rodas liels svaru 
zudums, samazinās siera iznākums. Turpretim  pārāk mitrā 
gaisā sieru virsm a kļūst m īksta, ziedīga, ieviešas pelējum i, 
kas stipri bojā  mizu, sieri stipri appel, bieži jāslauka un 
jām azgā.

M i t r u m a  satura noteikšanai pagrabu gaisā vajadzīgi 
mitruma m ērītāji — p s ī c h r o m e t r i .  Vienkārši, lēti un 
parocīgi ir Fleišmaņa un Augusta psīchrometri, kas sastāv 
no diviem termometriem (skat. 284. att.) — sausā un mitrā. 
Abi novietoti uz viena dēlīša. Sausais termometrs rāda 
gaisa temperātūru pagrabā. Mitra termometra dzīvsudraba 
bumbiņa aptīta ar linu lupatiņu, kūjas gals ielaists ūdens 
trauciņā. Ūdens no lupatiņas izgaro, saista siltumu un pa
zemina temperātūru. Tāpēc mitrais termometrs rāda ze
māku temperātūru, un šī temperatūra būs toties zemāka,

284. att. Psīchi-onietri.
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jo  sausāks gaiss un straujāka ūdens izgarošana. Kad gaiss

1)ilnīgi piesātināts ūdens garaiņiem un gaisa mitruma pa
kāpe 100%, tad ūdens vairs neizgaro un abi termometri 
rāda vienādu temperātūru.

Mitruma satura noteikšanai vienā laikā jānolasa tempe
ratūras uz abiem termometriem. No sausā termometra grā
diem ati.iem mitrā termometra grādus un izzina starpību. 
Pēc starpības un sausā termometra grādiem atrod zemāk 
novietotā „psīchrometra tabulā“ mitruma saturu pagraba 
gaisā. Piemēram, sausais termometrs rāda 14° C, mitrais 
13° C, starpība 1°C. Psīchrometra tabulā tad atrodam, ka 
sausā termometra 14° C un starpībai 1°C atbilst skaitlis 88. 
kas arī ir meklētais pagraba gaisa mitruma saturs — 88%. 
Pirms termometru grādu nolasīšanas vēlams radīt a r  roku 
gaisa kustības mitrā termometra priekšā un nolasīt tā grā
dus tad, kad dzīvsudraba līmenis vairs nepazeminās. Kā 
linu lupatiņa pie mitrā termometra, tā arī ūdens trauciņā 
pa laikam jāmaina, citādi mitrais termometrs vairs nerāda 
pareizu temperātūru. Dabūjami arī psīchrometri ar tabulu 
(skat. 284. att. 2).

Psīchrometra tabula

S tarp ība  sta rp sausa un m itra  te rm om etra  grādiem .
Sausā termo ---- -- . ------ - ,  — ...... - ' ‘ — .........

metra °C 0,4 0,6 0,8 1 1,0
_ 1 -2 .

1,4 1,6 1,8 2,0

G a i s a  m i t r u m a  s a t u r s p r o c e n t o s

8 94 90 89 ļ 86 83 80 78 75 72
9 94 91 89 i 87 83 81 78 76 73

10 95 92 89 1 87 84 82 79 77 74
11 95 92 90 ! 87 85 82 80 78 75
12 95 93 90 ļ 88 85 83 81 78 76
13 95 93 90 ļ 88 86 83 81 79 77
14 95 93 91 ; 88 86 84 82 80 78
15 96 93 91 : 89 87 84 82 80 78
16 96 93 91 , 89 87 85 83 81 79
17 96 94 91 i 90 87 .85 83 81 80
18 96 94 92 , 90 88 86 84 82 80
19 96 94 92 90 88 86 84 83 81
20 96 94 92 : 91 88 86 85 83 82

Dažādām sieru šķirnēm vajadzīga dažāda mitruma pa
kāpe. Dažādās gatavināšanās stadijās arī katrai atsevišķai 
šķirnei nepieciešams dažāds gaisa mitruma saturs. Siltajā 
resp. rūgšanas pagrabā jauniem sieriem vēlams zemāks 
mitruma saturs jraisā — ap 80—85%, bet rūgšanas beigu sta
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dija ap 85—90 % ■ \e sa jā  pagraba resp. sieru glabātuve va
jadzīgs mitrāks gaiss — ap 90—95%. Turpretim parafmē
tiem sieriem vajadzīga sausa telpa, brīva no pelējumiem.

Sieru novietošanai pagrabos jāiekārto piemēroti 
p l a u k t i .  Plauktus gatavo no sausiem, spundētiem, ēve
lētiem dēļiem. Dēļu biezums: lieliem, smagiem sieriem 
35 mm, pārējiem 25 mm. Dēļus novieto uz šķērskokiem, 
kas izlaisti caur četrstūrainiem stabiem. Pēdējie sniedzas

285. att. S ieru p lauk ti.

līdz griestiem un balstās uz cementa stabiņiem grīdā 
(skat. 285. att.). Apakšējais plaukts no grīdas 30—40 cm, 
bet augšējais 190 cm. Atstarpes starp plauktiem 20—30 cm 
atkarībā no sieru veida resp. augstuma. Plauktu platums 
ap 40—50 cm, bet to gapums nevar būt pārāk liels, lai tos 
viegli varētu noņemt, tīrīt un vēdināt. Reiz mēnesī plaukti 
jānoziež ar biezu kaļķa pienu, pēc dažām stundām tīri jā 
nomazgā un jāizžāvē. Ja plauktu dēļos radušās plaisas, tās 
jāaizziež ar biezu kaļķa putru.

Stabi, kas tur dēļus, jānovieto tādā attālumā viens no 
otra, ka plaukti neliecas pat tad, ja  tie aizņemti sieriem. 
Lieliem, smagiem sieriem stabu attālums ap 1.5 m. maziem 
ap 2 m. Eju platums starp plauktiem: maziem sieriem 0,7—
1,0 rn. ementāles sieriem 1,8 m. Galvenās ejas platums gar
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plauktu galiem: maziem sieriem 1,5 m, ementāles sieriem
2 m.

Stabi un šķērskoki ari b ieži jākaļķo, lai uz tiem  nepa
vairojas kaitīgas sīkbūtnes. Reiz gadā, kad sieri izvesti, 
visas pagrabu telpas ieteicam s dezinficēt ar form alīnu.

Sieru apkopšana pagrabos jāizdara rūpīgi, katrai sieru  
šķirnei piem ērotā veidā un īstā laikā, lai sieri pareizi noga
tavotos. Sevišķa vērība  jāpiegriež sieru apgrozīšanai un U> 
m izas kopšanai.

Uz plauktiem  novietotie sieri sākum ā jāapgroza katru  
dienu, lai tie  nezaudētu savu īpatnējo  veidu  un vienm ērīgi 
nogatavotos. Ir svarīgi, lai ūdens resp. sālījum s izdalītos  
v ien līd z īg i pa visu  siera masu, kas panākams ar kārtīgu  
sieru apgrozīšanu. Ja to nedara, ūdens sakrājas siera apak
šējās diaļās, bet augšējās daļas paliek  sausas un var saplai
sāt. Sieri tādā gadījum ā nevienm ērīgi nogatavinās, iznāk 
kļūdaini.

Apgrozot sierus arī noslauka; jānoslauka arī plaukti. 
Kad parādās pelējumi, tie jānomazgā, jānoberž ar sālījumā 
iemērktu suku vai lupatu. Vēlāk, kad sieri kļuvuši sau
sāki, tos apgroza 3 reizes nedēļā, pēc tam tikai 2 reizes 
nedēļā.

Puscietiem  un dažiem m īkstiem  sieriem  m izu berž ar 
roku, sālījum ā iem ērktu lupatu vai īpašu suku, lai v ien 
m ērīgi izdalītu pa visu siera virsm u glēm es resp. siera te
pes kārtiņu, ko rada pelējum i, sārtbaktērijas, raugi, šķ ī
dinot parakazeīnu. Ja glēm es kārtiņa kļūst pārāk bieza  
un lip īga, tā  jānom azgā, sieri jānosusina un jānovieto  uz 
tīriem , sausiem  plauktiem . M īkstos sierus, ko gatavina pe
lējum i, tikai apgroza.

K ārtīgi sierus apkopjot, jāpanāk, lai tiem izveidotos sa
mērā plāna un e lastīga  m i z a .  M iirā gaisā to nav grūti 
sasniegt, tikai jāuzm anās, lai sieri neappel. Sausākā gaisā  
m azāk jābaidās no pelējum iem , bet tad sieru m iza kļūst 
cieta, krunkaina, sieri izžūst un rodas prāvs svara zudums. 
Sieri dažkārt saplaisā, ja  pagrabos strauji mainās tem pera
tūra vai sieri padoti caurvējam .

Ja rūgšana norit pārāk strauji, attīstās daudz gāzu un 
sieri sāk uzpūsties, tie  nekavējoties jāpārvieto vēsākā telpā. 
Dažkārt sieri nenogatavinās, sakalst, kļūst cieti, drupani. 
Šī parādība var celties no pārāk lie la  pienskābes satura  
vai pārm ērīgas sieru  sālīšanas.

Sieru gatavināšanās gaitai var sekot tādējādi, ka ar ne
lielu , tīru siera urbi izvelk  no siera apaļu stabiņu, kupa
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īpašības — izskatu, konsistenci, smaržu un garžu rūpīgi 
pārbauda, pēc kam stabiņu uzmanīgi novieto agrākajā 
vietā, rētu aizziež ar taukiem vai pārlej ar izkausētu para
fīnu. Ja, paraugu izņemot, rīkojas neuzmanīgi, siers iai 
vietā sāk pelēt. Pārbaudot mīksto sieru gatavināšanos, iz
griež ar tīru  nazi nelielu ķīlveidīgu siera gabaliņu, kuru 
pēc novērtēšanas atliek atpakaļ, bet rētu noziež ar glēmi.

Gatavināšanās laikā sieri rūpīgi jāsarga no insektiem 
un citiem kaitēkļiem, arī pelēm un žurkām. M u š a s  var 
stipri kaitēt sieriem. Sevišķi kaitīgas ir mazās mušiņas 
(Piopbila casei L), kas dēj savas oliņas sieru mizas plaisas 
un spraugās. Pēc 2—3 dienām no oliņām iznāk zaļgani tār
piņi — kāpuri, kas ieurbjas sierā un pārvērš to ziedīgā 
masā. Jāsargās mušiņas ielaist pagrabos un rūpīgi jākopj 
sieru miza.

S i e r u  s m i d z i s  ir mazs (ap 0,5 mm) zirneklītis, kas 
izurbj sierā ejas un atstāj tur dzeltenus ekskrēmentus 
smalka pulvera veidā.

Sieri, kam uzbrukuši smidži vai mušas, iāpārvieto citā 
telpā. Pagraba sienas, griesti, grīdas un plaukti jākaļķo 
ar svaigu kaļķi un telpa jādezinficē ar formalīnu. Mušas 
un smidži nevar kaitēt parafīnētiem sieriem.

Svara zudumi sieru gatavināšanās laikā ir neizbēgami. 
Tie rodas galvenokārt, izgarojot ūdenim, arī sierus tīrot, 
slaukot, mazgājot un kasot.

Zuduma apmēri atkarīgi no sieru lieluma un konsisten
ces, no pagrabu gaisa mitruma un uzglabāšanas ilguma. 
Parafīnētiem sieriem, kā jau aizrādīts, zudumi ir mazāki 
kā neparafīnētiem.

Vislielāko zudumu dod mīkstie sieri, bet mazāko — cie
tie. Pilntaukiem cietiem sieriem zudums mazāks, ap 10— 
15%, pustaukiem ap 12—18%, bet liesiem ap 15—25%.

Zudumi dažādu grupu sieriem sālīšanas un gatavināša
nās laikā izteicas caurmērā šādi: mīkstiem sieriem 20—40%, 
puscietiem 15—20^, cietiem 10—20%, parafīnētiem 3—6%.

Ja sierus uzglabā ilgāk, zudumi var vēl palielināties. 
Tāpēc sierotavas cenšas pārdot patērētājiem jau  pusgata
vus sierus, kam vēl nav izveidojies vēlamais aromats un 
labā garža. Šāda rīcība samazina siera patēriņu. Tomēr jā 
atzīmē, ka tagad daudzi sieru patērētāji dod priekšroku 
svaigākiem sieriem un nemīl asu, pikantu siera garžu un 
smaržu. Tādēļ vietējas tirgos nav vēlams ierobežot pārdo
damo sieru svaigumu.
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Izvešanai der tikai labi nogatavināti sieri. K ārtīgai sieru  
nogatavināšanai un to sagatavošanai tirgiem  iekārtota cen
trālā sieru noliktava Rīgā.

Sieru uzglabāšana. Nogatavinātie sieri jāuzglabā vēsā 
telpā — sieru noliktavā pie 4—6° C ar pietiekami augstu 
gaisa mitrumu, ap 90—95%, lai pasargātu neparafīnētos sie
rus no izžūšanas. Gaisam noliktavā jābūt tīram, lai sieri 
nepiesaista sliktu smaku. Tāpēc te nepieciešama laba vēdi- 
nāšanas ierīce.

GATAVINAŠANAS NORISES SIEROS

Svaiga siera masa ir balta, diezgan sīksta, nešķīstoša, 
bez īpašas garžas un smaržas. Gatavināšanās laikā siera 
masā notiek ļoti lielas pārmaiņas, kas pārveido siera ma
sas izskatu, konsistenci, struktūru, ķīmisko sastāvu, arī 
garžu un smaržu. Labi nogatavojies siers ir ļoti garžīgs, 
vairāk šķīstošs un vieglāk sagremojamas.

Siera gatavināšanās norises ir visai sarežģītas. Atseviš
ķām šķirnēm to gaita arī dažāda, kas dod iespēju no vie
nāda sieru piena iegūt pēc īpašībām dažādus sierus.

Gatavināšanās norises sieros ierosina un veido vairāki 
faktori: e n z i m i ,  s k ā b e s ,  bet īpaši pienskābe, nātrijā 
chlorids (sāls) un dažādas sīkbūtnes.

Galvenās gatavināšanas norises sieros veic e n z i m i .  
Tie atrodas katrā pienā, kas nav pasterizēts augstās tem
peratūrās. Enzimu chimozinu piedod ar siera raugu. Bez 
tam enzimus sieru pienā un siereklī darina daudzas sīk- 
būtnes, kas pašas tur iekļuvušas vai piedotas ar kultūrām. 
Enzimi skalda un pārveido visas svarīgākās sieru masas 
sastāvdaļas — parakazeīnu, taukus un piena enkuru. Jaun
radītās vielas enzimi pārveido tālāk, un tā rodas dažādi 
jauni savienojumi, kas atsevišķām sieru šķirnēm piedod 
raksturīgas garžas, smaržas, struktūras u. c. īpašības.

Cietie sieri gatavinās visā masā apmēram vienādi, bet 
process norit ļoti lēni. Mīkstie sieri gatavinās no āra uz 
iekšu un nogatavinās ātrākā laikā.

Sieru gatavināšanās gaitā izšķiļ- četrus šādus galvenos 
procesus: p ienskābes rūgšanu, parakazeīna šķīdināšanu, 
struktūras resp. acu un plaisu  izveidošanu, garžas un sm ar
žas v ielu  darināšanu. Pirm ie divi procesi sākas jau  sieru  
pienā, bet p ēdējie  divi tikai gatavi izveidotos sieros.

Pienskābes rūgšana resp. piena cukura šķelšana un 
pienskābes darināšana sākas jau  sieru pienā pirms recinā-
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šanas. Šo diarbu veic pienskābes baktērijas: nepasterizētā 
pienā streptokokki, gajstabiņi un acidoproteolītiskie mikro- 
kokki. bet pasterizētā pienā ar kultūrām pievienoti pien
skābes streptokokki un garstabiņi. Pienskābes darināšana 
turpinās ari siierekļa sastrādāšanas laikā. Izveidotos un no
spiestos cietos sieros piena cukura nepaliek daudz, jo lie
lākā tā daļa aiztek ar sūkalām. Nelielo cukura atlikumu 
cietos sieros pienskābes baktērijas sašķeļ jau nedaudz die
nās. Mīkstos sieros cukura paliek vairāk, tādēļ arī pien
skābes rūgšana var ilgāk turpināties, pienskābes šo sieru 
masā var rasties vairāk kā cieto sieru masā.

Pienskābe noteic sieru masas skābo reakciju, to kon
servē un neļauj attīstīties sierā pūšanas procesam. Tādēļ 
arī sieros (izņemot limburgas sieru) nav atrodamas vielas, 
kas raksturīgas pūšanai, piem., indoLs, skatols, fenols, kre- 
zols.

Pienskābi saista un neitralizē minerālvielas, galvenā 
kārtā kalcijs, kas saistīts ar parakazeinu un fosforskābi. 
Rodas pienskābais kaļķis, ko pakāpeniski skalda propion- 
skābes baktērijas un darina propionskābi, etiķskābi un 
ogļskābi. Gāzveidīgā ogļskābe izveido sieru masā dobumus 
resp. acis.

Pienskābes baktērijas pa lielākai daļai spēj darināt arī

Sroteolītiskus enzimus, kas lēni šķīdina parakazeinu, bet, 
arbojoties kopā ar cbimozinu, spēj šķīdināt parakazeinu 
daudz intensīvāk. Šie enzimi var darboties arī zemākās 

temperatūrās nekā pašas pienskābes baktērijas. Tie lielākā 
daudzumā atbrīvojas, kad baktērijas visu piena cukuru 
sašķēlušas un sāk sierā nobeigties. Lielāka nozīme te pie
der: a) pienskābes streptokokku ektotripsinam un b) pien
skābes gapstabiņu endoerepsinam. Šie baktēriju enzimi sāk 
intensīvāk darboties tad. kad kalcijs jau neitrālizējis daļu 
pienskābes un pH ap 5,7—6,0. Dažas pienskābes baktēriju 
rases, vāji darinot pienskābi, reizē spēj darināt lielākos 
daudzumos proteolītiskus enzimus. Piedodot šādu selekcio- 
nētu pienskābes baktēriju tīrkultūras sieru pienam, var 
ievērojami paātrināt sieru nogatavošanos.

Sierniekiem jāprot pienskābes rūgšanu ievadīt pareizā 
gultnē. Tā nevar oūt par vāju, jo tad siers var sākt pūt. 
bet tā nedrīkst iet arī pārāk tālu; īpaši cieto sieru masā. 
kas var kļūt pārāk skāba un traucēt tālāko gatavināšanos. 
Piedzīvojumi māca, ka pārāk skābi cietie sieri labi neno
gatavojas. Sieri būs par daudz skābi, ja  lietots stiprāk 
ieskābis piens, kas iepriekš nav neitralizēts, ja pievienots
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par daudz pienskābes baktērija tīrkultūras, ja  sieros atstāts 
pārāk daudz sūkalu, ja  sierus sākumā tur augstā temperā- 
tūrā un ja  tos nepietiekami sāla.

Pienskābe ar parakazeīnu dod parakazeīna monolak- 
latu, kas šķīst resp. stipri uzbriest 5—7%-īgā sālījumā. Sa
karā ar to drupanā jēlsiera masa kļūst plastiska, nedrū- 
poša un gāzveidīgā ogļskābe šinī plastiskā masā var izvei
dot siera acis. Tādējādi pienskābei ir arī nozīme sieru 
struktūras veidošanā.

Parakazeīna šķīdināšana ir svarīgākā norise sieru ga- 
tavināšanā, jo tā  visvairāk ietekmē siera garžu. smaržu 
un konsistenci. Kazeīna molekulu noārdīšana sākas jau 
pienā tūliņ pēc siera rauga piedošanas un norit pēc šādas 
schēmas:

kazeīns —> parakazeīns albumozes ->  peptoni - > ami- 
noskābes > amonjaks.

Siera rauga enzims chimozins vispirms sašķeļ katru di- 
kalcija — kazeīna (Ca^H* — kazeīns) molekulu divās mo
lekulās parakazeīna (2CaH2 — parakazeīns), kas ir ūdenī 
nešķīstoša viela, siereklis, bez kādas garžas un smaržas. 
Chimozina darbība neaprobežojas tikai ar piena sareei- 
nāšanu — ar kazeīna sašķelšanu parakazeīnā, bet tas tur
pina arī parakazeīna molekulu noārdīšanu un pārveido
šanu. Chimozina proteolītisko darbību šinī virzienā ievē
rojami pastiprina pienskābe. Šīs darbības rezultātā skā
bajā siera masā rodas ūdenī šķīstošas olbaltumvielas — 
albumozes, peptoni un peptīdi. Līdztekus tam atbrīvojas 
ar parakazeīna molekulām saistītais kalcijs, kas pakāpe
niski neitrālizē pienskābi un mazina siera masas skābuma 
pakāpi. Tas savukārt ierobežo chimozina darbību paraka
zeīna pārveidošanā par albumozēm un peptoniem, bet vei
cina baktēriju proteolītisko enzimu darbību, kas albumo
zes un peptonus tālāk pārveido aminoskābēs.

Ūdenī nešķīstošā parakazeīna pārveidošanās gaita šķīs
tošās olbaltumvielās labi redzama no tālāk novietotās ta
bulas skaitļiem par dažādu šķīstošo slāpekļa vielu saturu 
gaudas un ementāles sieros to nogatavināšanās procesa da
žādos posmos.

Jo augstāka siera masas skābuma pakāpe un lielāks 
pienskābes saturs gatavināšanās sākumā, toties vairāk pa
rakazeīna chimozins sašķeļ albumozes un peptonos, bet 
aminoskābju darināšana ir ierobežota, kā tas redzams no 
gaudas siera skaitļiem. Turpretim ementāles sieros, kūpu
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masa mazāk skāba, vairāk darinās aminoskābes. Tādē| 
sieri, kufu  masā pārāk daudz pienskābes, gausi un slikti 
nogatavinās, tie ir kā nedzīvi.

Siera šķirne un vecums
Š ķ īs to ša is  
s iāp e k lis  

p ro c e n to s  no  
k o p s lāp e k ļa

Šķīstošās slāpekļvielas

“ “ on! U ™ « o ,kab . ,

Gaudas siers 1 men. i6 13 3
V 1* 2 » 21 17 4
„ „ 3 „ 26 20 5

5 „ 30 19 11„ „ 6 . 33 18 i 15
» * 7 „ 33 13 : 2o

Ementāles siers 3 mēn. 13 1 12
*1 n 4 . 21 4 17
» » 5 „ 28 6 22

6 32 10 22
» • 7 . 33 9 24
, 9 . 35 2 i 33

Līdz ar skābum a pakāpes m azināšanos siera masā sāk 
pastiprināti darboties pienskābes baktēriju  proteolītisk ie  
«nzim i (pienskābes streptokokku ektotripsins un gafstabiņu  
endoerepsins), k u fi atbrīvojas pēc m inēto baktēriju  no
beigšanās pec tam, kad tās jau  visu  p iena cukuru sierā sa
šķēlušas pienskābē, kas cietos sieros parasti notiek 6— 10 
dienās pēc sieru izveidošanas. Šie enzim i galvenā kārtā 
pārveido album ozes un peptonus am inoskābēs.

Pienskābes baktēriju  proteolītisko enzim u darbību var 
pastiprināt arī citu baktēriju  darinātie proteolītisk ie en 
zimi, ja  tādas baktērijas atrodas siera  maisā un ja  tās spēj 
darboties skābā vidē. Parastās pūšanas baktērijas to nevar.

A m i n o s k ā b e s  piešķip sieriem  labu g a r ž u. Kopā 
ar gaistošām  tauku skābēm  (galvenā kārtā kaprona un kap- 
rila) tās piedod sieriem  arī īpatu siera s m a r ž u .  Tādā 
kārtā negaržīgo un ūdenī nešķīstošo parakazeīnu enzimi 
sieru gatavināšanās laikā pakāpeniski šķīdina un pārveido  
v ieg li šķīstošās, labāk sagrem ojam ās olbaltum vielās — 
peptonos, album ozēs un am inoskābēs.

C i e t o s  s i e r o s  parakazeīna šķīdināšana normālos 
apstākļos apstājas p ie am inoskābēm . Ajnonjaks rodas tikai 
niecīgos daudzumos vai arī nerodas nemaz, kā tas redzams 
no skaitļiem  tālāk novietotā tabulā. Turpretim  m īkstos 
sieros am onjaka saturs parasti ir daudz augstāks.
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M ī k s t i e  s i e r i  satur daudz sukalu un piena cukura. 
Pienskābes streptokokki, darinot lielākos daudzumos pien
skābi. padara siera masu tik skābu, ka citas baktērijas tur 
nevar vairoties un darboties. Toties apstākļi ir labvēlīgi 
chimozina darbībai, un tas šķeļ parakazeīnu albumozēs un 
peptonos, atbrīvojot kalciju. Uz mīksto sieru virsmas ātri 
savairojas pelējumu sēnītes. Tās šķīdina parakazeīnu. da
rina amonjaku, kas arī neitralizē pienskābi. Daudzām 
mīksto sieru šķirnēm pelējumu attīstību uz virsmas veicina 
ar pelējumu tīrkultūrām. Bez tam pagrabos, kur gatavina 
mīkstos sierus, gaiss parasti piesātināts ar vēlamo pelējumu 
sporām.

Kad pienskābe sieru virskārtā jau neitralizēta, te sāk 
vairoties proteoliti, kais darina proteāzes. Tās pakāpeniski 
iespiežas sieru dziļākās kārtās un turpina parakazeīna šķī
dināšanu, pie kam rodas arī amonjaks un citi gaistošie sa
vienojumi, kas piešķir šiem sieriem īpatu garžu un pi
kantu smaržu. Tādējādi mīkstos sieros gatavināšanās norit 
virzienā no virsmas uz siera centru.

Olbaltumvielu pārveidošanās procesu dažādu šķirņu sie
ros raksturo slāpekļa daudzums aminoskābēs un amonjakā, 
kā tas redzams no zemāk novietotiem skaitļiem.

S lāpekļa daudzum s procentos

Sieru šķ irnes šķ īstošā
slāpekļa

! A m inoskābju  1 
slāpekļa 1

A m onjaka
slāpek ļa

t m e n t ā l e s ......................... 36,8 17,4 2,3
Ēdam as apaļa is . . . 26,9 3,0 0,6
R o k f o r a s ......................... 52,5 23,6 4,4
K am am beras . . . . 95,5 8,7 7,4
Lim burgas .................... 99,8 4,3 12,0

Tauku šķelšana glicerīnā 1111 brīvās tauku skābēs no
vērojama visos sieros gatavināšanās laikā, tomēr stipri da
žādos apmēros: cietos sieros tā nav liela, mīkstos sieros 
daudz lielāka. Sevišķi jūtama tauku šķelšana norit sie- 
jos, kuru gatavināšanā lielāka nozīme ir pelējumiem. At
brīvotās. gaistošās tauku skābes, kā sviesta, kaprona un 
kaprila, piešķir sieriem asu, pikantu smaku. Brīvās lauku 
skābes pa daļai izgaisi, daļu no tām neitralizē amonjaks, 
daļu sadala tālāk sīkbfttnes.  ̂ isātrāk sīkbūtnes sašķeļ tau
kus sieru mizā.
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Atbrīvoto glicerīnu baktērijas saskalda un pa daļai pār
vērš gāzēs, kas arī piedalās acu un plaisu izveidošanā sieru 
masā.

Normāls acojums sieriem, kad to masā rodas lielāki vai 
mazāki apaļi dobumi, izveidojas pakāpeniski, tikai pēc zi
nāma laika (ementāles sieriem sāk veidoties pēc 8—10 die
nām), kad masa jau  kļuvusi plastiska, tanī radies pien
skābais kaļķis, ko sadala propionskābes baktērijas, un gri- 
cerlns, kas arī baktērijām  noder gāzes darināšanai. Nor
māls acojums labāk izveidojas, ja  pievieno nelielā dau
dzumā propionskābes baktēriju tīrkultūras, piedodot tās 
sieru pienam pirms recināšanas.

Iegarenas, plaisveidīgas acis un nepareizas forums do
bumus izveido vai vienkārši paplašina starp sieru grau
diem jau pirmajās dienās, pat stundās pēc sieru izgata
vošanas neīstās pienskābes baktērijas no koli-aerogenes 
grupas, kas darina gāzes no piena cukura. Ja šīs gāzes 
radītājas baktērijas paspējušais savairoties lielos daudzu
mos un apstākļi to darbībai sierā labvēlīgi (piem., augsta 
temperātūra, lielāks sūkalu resp. piena cukujra daudzums, 
par maz īsto pienskābes baktēriju), tad gāzes darināšana 
norit ļoti strauji un tādā daudzumā, ka gāzes sierus uz
pūš vai pat pārplēš. Uzpūsto sieru masā gāzes izveido ļoti 
daudz nepareiza veida un lieluma dobumu.

Sāls traucē propionskābes baktēriju darbību, tādēļ arī 
acis nerodas sieru mizas tuvumā, kur sālījuma koncen
trācija zināmu laiku ir augsta. Sīkas acis norāda uz zemu 
ūdens resp. augstu sāls saturu sieru masā, kas kavē pro
pionskābes baktērijām sadalīt pienskābes kaļķi, sevišķi 
ementāles sieros. Tās sīkbūtnes, kas veido acis ēdamas, gau
das un citos sieros, panes lielāku sāls koncentrāciju sieru 
masā.

Uzglabājot acainos sierus ilgāku laiku noliktavā, acīs 
bieži rodas šķidrums — asaras. Tas ir ūdens, kas, sinerezei 
turpinoties sieru masā, izspiests no sieru masas acu dobu
mos un satur šķīstošas aminoskābes. Ja pēc tam sieru no
vieto sausākā telpā, ūdens var izgarot, bet aminoskābes pa
liek tā saucamo „sālsakmeņu“ veidā.

Mīkstos sieros parasti nekādi dobumi un plaisas nero
das. Lai gan gāzes darināšana te nav izslēgta, tomēr sieru 
masa ir tik mīksta, ka netraucē gāzes izdalīšanos no siera.

Minerālvielu pārmaiņas sieru gatavināšanās laikā var 
būt dažādas, jo rodas jauni savienojumi, piem., pienskā-
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ta is  kaļķis un skābie fosfāti. Pēc sālīšanas sieros palie
linās chlornatrija saturs, kas apmainās ar pirmatnējām 
piena sālīm. Iespiežoties sieru masā, nātrijs pa daļai aiz
vieto monokalcija parakazeīnu. un tā rodas šķīstošais nāt
rijā  parakazeīnāts. Tādējādi minerālvielas, īpaši nātrijā 
chlorids, arī darbojas līdzi sieru nogatavināšanā.

Ūdens saturs sieros gatavināšanās laikā samazinās, jo 
daļa ūdens izgaro. Bez pietiekama ūdens daudzuma bak
tērijas un enzimi nevar darboties. Ja ūdens saturs sierā 
par mazu resp. siers par sausu, gatavināšanās norises ātri 
izbeidzas. Ja turpretim ūdens resp. sūkalu saturs sierā pā
rāk augsts, parakazeīna šķīdināšana iet par daudz tālu. 
siers kļūst mīksts un var izplūst, ja  miza nav pietiekami 
stingra.

Pie tam rodas lielāks daudzums amonjaka, un siers var 
pieņemt sūri rūgtu garžu.

Ūdenim ir liela nozīme siera pareizas konsistences un 
struktūras veidošanā. Lai varētu izveidoties pareiza lie
luma acis, siera masai jābūt plastiskai, ar normālu ūdens 
un tauku saturu, bet siera mizai jābūt pietiekami elastīgai.

Sieru krāsa arī mainās gatavināšanās laikā. Jēlsieriem 
ir balta krāsa, bet gataviem dzeltena, dažkārt arī brūn
gana. Sieriem, kufos ļauj vairoties krāsainiem pelējumiem, 
masa kļūst raiba, zilgani zaļa vai brūna. Sieru miza ga
tavināšanās laikā kļūst dzeltena vai brūna.

SIERU NORMĀLAS UN NENORMĀLAS ĪPAŠĪBAS

Vērtīgi ir pareizi izgatavoti un labi nogatavināti sieri. 
Labam, vērtīgam sieram ir šādas īpašības:

1) P a r e i z s  ā r ē j a i s  i z s k a t s :  šķirnei un stan
dartam atbilstoša forma, lielums resp. svars, labi kopta un 
vidēji bieza miza (3,0—3,5 mm). Uz siera mizas jābūt uz
spiestam zīmogam, kuļa veids norāda tauku saturu siera 
sausnā. Parafīnēiiem sieriem — nebojāta, nedrūpoša pa
rafīna kārtiņa.

2) N o r m ā l a  k o n s i s t e n c e :  vidēji stingra, saka
rīga. elastīga. Tā nedrīkst būt vāja, irdena vai pārāk cieta, 
drupana. Dažādām sieru šķirnēm konsistences atšķirības 
var būt ļoti lielas.

3) P a r e i z s  a c o j u m s :  apaļas, pareiza lieluma, 
vienlīdzīgi siera masā izkaisītas acis Holandes un Š v e i c e s  
tipa sieriem: nelielas, iegarenas, arī vienlīdzīgi izkaisītas
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acis Zemgales un Tilzītes sieriem; blīviem (cedaras u. c.) 
sieriem acis nav vēlamais.

4) L a b a ,  t ī r a  g a r ž a :  bez piegaržām, ne pārāk 
sāļa, ne pārāk asa, bez rūgtuma.

5) M ē r e n s  a r o m a t s :  ne pārāk ass resp. pikants, 
bez nepatīkamas pelējuma, puvuma vai citas svešas smakas.

6) N o r m ā l a  k r ā s a :  salmu dzeltenumā, viscaur vie
nāda.

Pēc īpašībām sierus mēdz iedalīt trīs šķirās:
[ šķirā ietilpst siers, kuj*a īpašības atzītas par labām;
II šķirā ietilpst siers, kuya īpašības atzīta» par apmie

rinošām;
III šķira ietilpst viss pārējais siers.
Trešā šķirā ierindotos sierus uz citām zemēm nesūta.
Nenormālas sieru īpašības un sieru kļūdas. Par nenor

mālām un kļūdainām sieru īpašības apzīmē tad, kad tās 
krasāk atšķiras no normālām.

Visbiežāk pie cietiem sieriem novērojamas struktūras 
resp. acojuma un konsistences kļūdas. Tās rodas sieru ga

tavināšanās laikā.
Aeainiem sieriem, piemēram, var būt ļoti daudz, bet pā

rāk sīkas acis; vai atkal to var būt skaitā maz, bet toties 
lielas un nevienādas vai arī nevienādi izkaisītas siera masā. 
Par kļūdainu apzīmē arī tādu acojumu, kad starp apaļām 
acīm ir redzamas lielāka® vai mazākas plaisiņas. Dažkārt 
sieriem acu nemaz nav, un tādus apzīmē par akliem. Akli 
siieri rodas no stiprāk ieskābuša piena vai arī no pārāk 
stipras sieru sālīšanas.

Acojuma kļūdas rada nepiemērota sieru piena mikro- 
flora īpaši tad, kad siernieks neprot nevēlamo sīkbūtņu 
vairošanos un darbību ierobežot vai pavisam novērst, bet 
vēlamo baktēriju darbību negrib sekmēt. Visbiežāk sasto
pamā acojumu kļūda ir sieru u z p ū š a n ā s  (skat. 286. 
att.). To izsauc gāzes radītājas sīkbūtnes: a) neīstās pien
skābes resp. zarnu-mēslu baktērijas un koli-aerogenes 
grupas; b) sviestskābes baktērijas, un dažkārt tām pievieno
jas arī c) meža raugu sēnītes — torulas. Par šo sīkbūtņu 
esamību sieru pienā labus norādījumus dod rūgšanas-re- 
cināšanas un skābes pārbaudes, Pret šīm baktērijām  var 
sekmīgi cīnīties: 1) ar sieru piena p a s t e r i z ē š a n u ,  pie
liekot pēc tam atdzesētam pienam labu īsto pienskābes bak
tēriju  tīrkultūru un kalcija chloridu; 2) ar salpetra pie
devu un 3) siera graudu sālīšanu vannā.

>7 — P ien s  un p iena  rūpu . 5 7 7



Lietojot p a s t e r i z ē t u  pienu ar CaCl2 piedevu, sieru 
izgatavošanā jāņem vērā sekojošais: 1) piena recināšanas 
temperātūrai jābūt par 2—4° C augstākai; 2) nepieciešams 
ilgāks recināšanas laiks; 3) siereklis sastrādājams lēnākā

286. att. Uzpūsts em entāles siers.

287. att. S ieri no p asterizeta  p iena (vidu un  pa kreisi) un ne
pas terizē ta  (pa labi) —• uzpūsti.

gaitā; 4) graudi jāgatavo sīkāki (2—4 mm) un tiem ilgāk 
jājauj nogulsnēties; 5) graudi jāatsilda līdz augstākai tem
perātūrai un pēc tam tie 6) ilgāk jāmaisa resp. jāsusina
7) graudiem resp. vannā noslodzītam sierekļa slānim ne
drīkst ļaut atdzist; 8) sieri jāveido ātri un, lai tie nevarētu 
atdzist, tad 9) veidņus ar sieriem novieto vannā ar siltām 
sūkalām vai siltu ūdeni, kas sniedzas veidņiem apmēram 
līdz pusei. Sieru piena pasterizācijas nozīmi rāda 287. att. 
attēlotie sieri.

Apkafojot gāzes radītāju baktēriju darbību ar s a l 
p e t r a  piedevu, sierošanas technikā ievērojams sekojo
šais: 1) piena recināšanas temperātūra jāizvēlas zemāka 
kā normālos apstākļos; 2) visi sierekļa sastrādāšanas darbi 
jāveic ātrākā tempā; 3) jāsaīsina graudu nogulsnēšanās 
laiks; 4) graudu atsildīšanas temperātūra jāizvēlas zemāka;
5) ar sierekli piepildītos veidņus novieto uz galda; 6) sieru 
spiešanas laiks jāsaīsina, dodot toties lielāku spiedienu;
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7) sālījuma temperatūrai jābūt zemai (ap 8—9° C) un 8) sieri 
nogatavināmi zemākās temperatūrās.

A rī sāls aiztur gāzes radītāju  sīkbūtņu vairošanos un 
sam azina gāzes rašanos siera masā. Uz katriem  100 kg  
sieru piena ņem 200 līd z  300 g sāls, izšķīdina siltās sūka
lās un p ie le j graudiem  vannā pirm s atsildīšanas, kad at
smeltas vai nolaistas liekās sūkalas.

Ja nekādi a izsarglīdzek ļi pret gāzes radītājām  baktēri
jām  nav lietoti, tad uzpūšanās jau  b ieži novērojam a tanī 
laikā, kad sierus spiež vai sāla, īpaši kad spiešana un sā
līšana norit siltākās telpās un kad sieru m asa satur vairāk  
sūkalu.

Uzpūstu sieru (skat. 288. att.) garža parasti ir rūgta, ar 
netīru piegaržu un mēslu smaku.

D ažkārt sieros var rasties tāds gāzes daudzums, ka no 
gāzes spied iena siers pārsprāgst.

N ereti sastopam i s a u s i ,  d r u p a n i ,  bezgaržīgi sieri, 
kas v ieg li plaisā. Tādus sierus dod pārāk ieskābis piens, 
kas iepriekš nav neitralizēts, satur maz ka lcija  sāļu un 
to daudzums ir nepietiekam s skābes saistīšanai. Pārak  
skāba siera masa kļūst cieta, nedzīva, nav sp ējīga  noga
tavoties. Tai trūkst plastiskās, elastīgās konsistences, tā
dēļ pat norm ālos daudzumos darinātas gāzes nevar izvei
dot pareizas acis, bet rada tikai plaisas, kas var izsaukt 
siera sairšanu vairākos gabalos. ( )

1.

c  : > 
2.

288. att. U zpūsti sieri. 289. att. S iera veids: 1 — n o r
māls, 2 — izplūdis.

Pārstrādājot sieros s k ā b ā k u  pienu, jāievēro seko
jošais: 1) recināšanas temperātūrai jābūt zemākai; 2) re
cekļa sasmalcināšana un sierekļa apstrādāšana jāizdara 
ātrākā tempā; 3) jāveido lielāki siera graudi; 4) sūkalas



\uuria jāalšķaida ar 5—10% silta, tīra ūdens; 5) maz ak ja- 
atsilda un mazāk jāsausina graudi; 6) jāsaīsina spiešanas 
laiks; 7) spiešanu un sālīšanu izdarīt zemākās temperatū
rās un 8) sierus gatavināt vēsākos pagrabos.

Sieri ātri plaisā arī tad, ja  tos veido no nevienāda lie 
lum a un pārāk sausiem  graudiem  un kad, liek ot sierekļa  
gabalus veidņos, tos stipri spiež ar rokām.

Par maz skāba sieru masa tāpat dod sierus ar kļūdainu 
konsistenci, jo tad parakazeīna šķīdināšana norit strauji 
un iet dziļi, masa kļūst stipri mīksta, pat šķidra, nesatu
rīga, izplūst; siers zaudē pareizo veidu, saplok (skat. 289. 
att.), kļūst līdzīgs plācenim.

N eparafīnētiem  sieriem  bieži mēdz būt k ļ ū d a i n a  
m i z a .  No nepareizas m izas kopšanas tā  var kļūt pārāk 
cieta, miaz elastīga, bet var kļūt arī pārāk m īksta, jē la , n e
pietiekam i stingra sieru pareizas form as uzturēšanai. Sieru 
m iza ātri bojājas, ja  sierus tur uz netīriem , m itriem  plauk
tiem. tos par maz groza, ļauj savairoties uz m izas p elē
jum iem , sierus nemazgā, nekārtīg i noslauka. Ja siera 
m izu ievaino va i tā  saplaisā, tad ievainojum a vietas un 
plaisas jāpiededzina ar karstu dzelzi va i jā a iz le j ar karstu  
parafīnu, lai bojātās vietās nevarētu iev iesties pelējum i 
un citas kaitīgas sīkbūtnes. G līta  m iza ir sieriem , ja  tos 
kārtīgi divas reizes parafīnē.

Retāk sieriem  nākas novērot k r ā s u  k ļ ū d a s .  Ja 
plauktus kārtīgi netīra, koks piesūcas ar sūkalām  un tur 
var savairoties sīkbūtnes, kas darina dažādas krāsvielas, 
tādējādi uz siera mizas var rasties sarkani, zili, brūni, 
m elni u. c. krāsas plankum i. Plaukti rūpīgi jātīra, jāde- 
zinficē un pagrabi labi jāvēdina. Ja šādas baktērijas stipri 
savairojas, nepieciešam a pagraba telpu dezin fekcija  ar sēru 
vai form alīnu.

Sieru g a r ž a  s u n  s m a r ž a s  k ļ ū d a s  nav tik  bieži 
sastopamas un nav arī tik  v ieg li noteicam as kā sviestā. 
Dažādas nelie las piegaržas, piem., v ieg ls sūrums, skābums, 
rūgtums u. c., ir atsevišķām  sieru šķirnēm  norm āla parā
dība, un tikai šādu piegaržu krasi pastiprinātu pakāpi uz
skata par kļūdu.

Biežāk novērojam a r ū g t a  garža sieriem , kas izgata 
voti no ilgāk  aukstum ā uzglabāta, nepasterizēta piena. 
Sieru pienu kārtīgi šķirojot pēc garžas un smaržas, to pa
sterizējot un p ieliekot tam labu pienskābes baktēriju  tīr- 
kultūru. reti kad var novērot sieriem  kļūdainu garžu.
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Sieru vērtēšana. Daudzās zemēs sierus vērtē pēc punktu 
sistēmas, piešķifot lielāku punktu skaitu tām īpašībām, kas 
galvenā kārtā noteic sieru vērtību. Punktu sistēmas ir da
žādas. PSRS un citās zemēs (Anglijā, Amerikā, Jaunzē
landē) sieru vērtēšanā par augstāko punktu skaitu pieņemts 
100 punkti, pie kam atsevišķām sieru īpašībām parasti pie
šķir šādu punktu skaitu:

Sm aržai un g a r ž a i .....................40 punk tus
A cojum am  un konsistencei . . 40 
A rējam  izskatam  (form a u. c.) . 20

SIERU IZNĀKUMS

Par siena iznākumu sauc skaitli, kas rāda, cik kg siera 
iznāk no 100 kg sieru piena.

Sieru iznākums atkarīgs no daudziem apstākļiem. To 
ietekmē galvenā kārtā: 1) piena ķīmiskais sastāvs — tauku 
un kazeīna saturs; 2) sieru izgatavošanas technika: 5) sieru 
ķīmiskais sastāvs un vecums.

No piena ar augstāku tauku un kazeīna saturu iznāk 
vairāk siera. Tāpēc no pilnpiena iznāk vairāk siera nekā 
no vājpiena vai no pilnpiena un vājpiena maisījumiem, kā 
to liecina šādi sierniecības praksē iegūti skaitļi:

T auku  % s ie ru  sausnā . . . .  45 40 30 20 
Uz 1 kg s ie ra  iziet kg  p iena . . 10 11,3 12 13

Augstākam tauku saturam pilnpiena normāli seko arī 
augstāks kazeīna saturs. Piemēram, ja  tauku saturs pienā 
ceļas par 1%, kazeīna saturs pieaug vidēji par 0,4—0,5%.

Normālos apstākļos no sieru piena ar dažādu tauku sa
turu vidēji var sasniegt šādu siera iznākumu:

Sieru šķ iras

No 100 kg sieru  
p iena iznāk  siera

svaiga kg^gatava kg

Uz 1 kg  siera 
iziet kg  p iena

svaiga gatava 
sieru siera

A) C ietie sieri:
P i ln ta u k ie .............................. 10 8,5—9,5 10,0 11,8
P u s t a u k i e .............................. 9 7,2—8,0 11,1 133
V ā j p i e n a .............................. 8 5,8—6,5 12,5 16,8

B) M īkstie s i e r i ......................... 20 13—16 5j0 7 3

Siera iznākumu ietekme ari sieru piena pnsterizacija un 
sierošanas techniskie paņēmieni.
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Piena pasterizācija ceļ siera iznākumu. Dažādos izmē
ģinājumos no pasterizēta piena iegūts vairāk: gaudas sieru 
par 4,1% > čedaras siera par 5,4%, tilzītes siera par 7,3%.

Recekļa stingrums jūtami ietekmē siera iznākumu: 
mīksts receklis var samazināt to par 4—5%. Mīksts recek
lis vāji saista tauku lodītes, kas lielākos daudzumos pār
iet sūkalās. Sastrādājot mīkstu recekli, daļa parakazeīna 
saputekļojas un paliek sūkalās. Tādējādi var rasties prāvi 
tauku un parakazeīna zudumi. Kalcija chlorida piedeva 
palielina recekļa stingrumu un ceļ siera iznākumu.

Graudu lielums siera iznākumu ietekmē tādējādi, ka 
jo lielāki graudi, jo lielāks sieru iznākums. Atri atsildot 
graudus līdz augstākai temperātūrai, siera iznākums sama
zinās.

Iznākumu ietekmē ari sieru ķīmiskais sastāvs, bet it 
īpaši ūdens saturs sieros. Jo vairāk siers satur ūdens, jo 
lielāks būs iznākums. Tāpēc mīksto sieru iznākums ir ievē
rojami lielāks par cieto sieru iznākumu. Cietos sieros ūdens 
saturs arī var ievērojami svārstīties, piemēram, no 25— 
45%. Parafīnēti sieri mazāk nožūst un dod lielāku iznā
kumu.

Sieru iznākums arī atkarīgs no sieru gatavināšanas il
guma resp. kādā gatavības pakāpē sierus pārdod. Jo ilgāk 
sierus gatavina, jo mazāks būs iznākums. Svara zudums 
atkarīgs no gatavināšanas un uzglabāšanas apstākļiem. Ne- 
paraflnēti liesie sieri zaudē vairāk ūdens kā taukie sieri.

Sieru iznākumu ar dažādu ūdens saturu (no 40 līdz 65%) 
no 100 kg sieru piena ar dažādu tauku saturu (no 0,5 līdz 
4%)  var aptuveni izzināt no zemāk novietotās tabulas.

T auku
sa tu rs
p ienā

%
40

D d c n s  p r o c e n t s  s i e r o s

ļ 45 50 55 : 60 i
1 ; 1 !

No 100 kg sieru  p iena iznāk  kg  siera

65

0,5 5,8 : 6,4 7,0 7,8
1

8,7 ; 10,0
1,0 6,7 ; 7,3 8,0 8,9 10,0 ! 11,4
1,5 7,5 8,2 i 9,0 10,0 11,2 ; 12,9
2,0 8,3 9,1 : 10,0 11,1 12,5 14,3
2,5 9,1 10,0 • 11,0 12,2 13,7 15,7
3,0 10,0 10,9 j 12,0 13,3 15,0 17,1
3,5 10,8 I 11,8 i 13,0 14,4 16,2 18,6
4,0 11.7 ! 12,7 : 14,0 14,5 17,5 20,0
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Siera iznākumu parasti noteic divas reizes: 1) svaigam 
sieram — pēc sālīšanas un 2) gatavam sieram, kad to iesaiņo 
nosūtīšanai. Svaiga siera iznākumus der zināt tādēļ, lai tos 
varētu salīdzināt un pārliecināties par sierošanas pareizu 
vai nepareizu gaitu. Gatava siera iznākums jāzin, lai va
rētu aplēst izmaksas par sierošanai izlietoto pienu.

Atkarībā no šķirnes, gatavināšanas apstākļiem un il
guma gatava siera iznākums var būt mazāks: cietiem sie
riem par 5—20%, mīkstiem sieriem 20—40% par svaiga 
siera iznākumu.

Ņemoi vērā, ka sieru iznākums ir atkarīgs no ļoti dau
dziem un dažādiem apstākļiem, to nevar tik vienkārši un 
pareizi aplēst teorētiski, pēc formulām, kā tas iespējams, 
aplēšot sviesta iznākumu.

Vienkārši siera iznākumu (Sr) var aplēst aptuveni pēc 
sausnas satura (s) sieru pienā:

cietiem , p iln tauk iem  sieriem  Sr =  s X  0,7ī
3U taukiem  „ Sr =  s X  0,66
V* tauk iem  ,, Sr =  s X  0,60

puscietiem  sieriem  . . . . Sr =  s X  0,82

Sieru iznākums atsevišķām šķirnēm uzrādīts to ap
rakstos.

Pārstrādājot sieros pienu ar 3,3% tauku, no katriem 
100 kg piena vidēji iegūst:

1) cietā  siera, g a t a v a ....................................8,5 kg
2) sūkalu  s v ie s ta ..............................................0,3 ..

5) s ū k a l u ............................................................. 84,0 .,
Zudumi (veidošanas, spiešanas, sālīšanas,

gatav ināšanas l a i k ā ) .................................... 7,2 „
100,0 kg

Gatavojot mīkstos sierus, sukalu atliek 5—8 kg mazak, 
kā gatavojot cietos sierus.

Sieru  ķīmiskais sastāvs

Galvenās sieru sastāvdaļas ir o l b a l t u m s ,  t a u k  
un ūdens. Mazākos daudzumos siers satur vārāmo sāli. 
pienskābes sālis un citas vielas. Galvenās sieru sastāvda
ļas var svārstīties ļoti plašās robežās atkarībā no šķirnes, 
sieru piena sastāva, sierošanas technikas un sieru gatavības 
pakāpes.

Uaens saturs cietos sieros svārstās starp 25—45% un 
mīkstos sieros starp 45—65%. Sieri ar zemāku tauku sa
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turu resp. liesāki sieri satur vairāk ūdens. Ilgāk uzglabāti, 
neparafīnēti sieri satur mazāk ūdens, bet vairāk sausnas. 
Dažās zemēs jaunākā laikā izdoti noteikumi par augstāko 
ūdens saturu dažādu šķirņu sieros.

Sieru sausna sastāv galvenokārt no olbaltuma, taukiem 
un minerālvielām.

O l b a l t u m v i e l u  s a t u r s  sieros var svārstīties 
diezgan plašās robežās atkarībā no ūdens un tauku pro
centa svārstībām. Cietos, pilntaukos sieros olbaltuma sa
turs svārstās no 25—30%, vājpiena sieros ap 38—45%. Mīk
stos sieros olbaltuma mazāk, ap 15—25%.

T a u k u  s a t u r a m  sieru sastāvā ir liela nozīme, jo 
garža un arī citas sieru īpašības zināmā mērā atkarīgas no 
tauku satura. Tādēļ tagad sierus starptautiskā tirdzniecībā 
šķiro arī pēc tauku satura sieru sausnā. Pēc noteikumiem 
uz katra sieru gabala jābūt atzīmētam tauku saturam siera 
sausnā.

Atkarībā no sieru piena sastāva un sierošanas teclīni- 
kas tauku saturs sieros var svārstīties ļoti plašās robežās: 
vājpiena sieros no 2—3% un taukos līdz 30—40%.

Sakarā ar to arī tauku saturs sieru sausnā var svārstī
ties no 4—5% vājpiena sieros un beidzot ar 55—65% tā 
saucamos krējuma sieros.

V ā r ā m ā s  s ā l s  saturs sieros svārstās no 1 —4%. Bez 
chloridiem sieros atrodas vēl fosforskābes un pienskābes 
kalcijs, magnijs un citas minerālvielas. Nelielos daudzu
mos atrodamas arī dažādas garžas, smaržas un krāsu vie
las, tāpat gāzes — ogļskābe, slāpeklis un ūdeņradis, dažos 
sieros (piem., limburgas) arī sērūdeņ radis.

Siera sastāvu raksturo šādi vidējie skaitļi, kas minēti 
zemāk novietotā tabulā.

Sieru ķīmiskais sastāvs

Sieru grupas Ūdens % Olbaltum - 
vielas %

Tauki %
Sāls un 
pārējās 

vielas %

Tauku sa
turs siera 

sausnā 
%

P iln tauk ie  sieri . . . . 35,0 25,8 32,1 7,1 4 5 -5 4
P ustaukie sieri . . . . 46,7 33,2 15,0 5,1 2 5 -3 2
V ājpiena sieri 52,0 40,1 1,9 6,0 3— 12
Cietie p iln tauk ie  . . . 33,5 28,5 33,2 4,8 50,0
M īkstie p iln tauk ie  . . . 53,0 17,3 24,5 5,2 53,0
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PSR Savienībā pastāv normas ne v ien  par tauku % sieru  
.sausnā. bet airī par ūdens un sāls saturu sieros, kā tas re
dzams zem āk novietotā tabulā.

Tauku, ūdens un sāls satura normas sieros

Sieru nosaukum s
Sieru sķiras Saturs procentos
pēc tauku 

satura 
sausnā

ļ
tauku  

j sausnā 
ine m azāk

ūdens 
ne v a irāk

sāls 
ne vair

p iln tauks 50 40 2,5
tauks 45 42 —

piln tauks 50 42 2,0
tauks 45 42 —

p iln tauks 50 40 2,0
tauks 45 42 —

p iln tauks 50 42 3.0
tauks ! 45—40 42—46 —

3U tauks 30 50 —
tauks ; 45—40 44—46 3 JO

p iln tau k s ; šo 46 3,5
tauks i 45—40 46—50 —

3/4 tauks 1 30 52 —
— 45 42 5,0
_ 45 50 3,5
_ 50 60 2,5
_ 50 55 3,5
_ 50 60 2,5
--- 50 55 3,5

Em entāles 
Em entāles 
Padom ju  . 
Padom ju  . 
C edaras 
Č edaras
H olandes sieri: 

ēdam as, gaudas un k la ip iņu
S te p e s ..............................................
B akšte i n s ....................................
T ilz ī t e s ...........................................

R o k fo ra s ....................................
L im burgas .....................
K am am beras svaigs . . . 

„ nogatav ināts .
Brī s v a i g s ..............................

nogatav ināts . . . .

M īkstie sieri satur vairāk ūdens, bet m azāk olbaltum 
v ielu  un tauku kā  c ie tie  sieri. Tom ēr tauku saturs siera  
sausnā m īkstos sieros nav m azāks k ā  cietos sieros.

Plašus pētījum us par Latvijā ražoto sieru ķīm isko sa
stāvu izd arījis  LVU piensaimniecība® laboratorijā priv.-doc. 
J. Stankevičs. Tālāk novietotā tabulā ievietoti viņa iegūtie  
v id ējie  skaitļi par dažādu šķirņu siera ķīm isko sastāvu.

SIERU TALAKA SAGATAVOŠANA

Sieru iesaiņošana. Pirms aizsūtīšanas sieri rūpīgi jāpār- 
baudia, jāšķ iro, jāapzīm ogo un kārtīg i jāiesaiņo.

M ateriāls sieru iesaiņošanai jā izvēlas tāds, kas nebojā  
siera īpašības — garžu, smaržu, izskatu un formu. Iesai
ņojum am  sieri jāaizsarga no bojājum iem  transporta laikā.
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Latvijas PSR ražoto sieru ķīmiskais sastavs

Sieru šķ irnes

Ū
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% V
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%
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%

P
ie

ns
kā
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%

Ē d a m a s ............................... 41,58 27,38 25,19 4,56 2,78 0,01 1,30
G a u d a s ............................... 43,45 27,08 23,49 4,65 3,77 — 1,33
E m e n tā le s .......................... 33,99 27,91 32,39 4,23 2,37 o,or 1,46
Z e m g a l e s .......................... 42,10 24,78 27,37 4,41 2,78 0,01 1,33
T i l z ī t e s .............................. 34,09 28,09 31,55 4,79 3,78 — 1,49
B a k š te in a .......................... 49,10 35,21 9,16 4,62 2,94 0,18 1,78
L im b u rg a s .......................... 51,98 24,92 18,29 4,67 3,89 — 1,25
K a m a m b e ra s .................... 62,55 18,24 15,03 2,98 2,10 0,05 1,22
L atv ijas rok fo rs . . . 39.18 22,10 32,20 5,21 4,49 — 1,37
D e s e r t a ............................... 45,67 22,16 27,84 3,35 2,94 — 1,04
M īkstie k rē ju m a  . . . 60,51 10,98 24,48 1,14 0,87 1,06 1,86
B a l t s i e r i ......................... 60,71 22,97 11,56 1,43 1,14 112 2,25
Jāņ u  s i e r s ......................... 57,36 30,25 7,19 2,49 1,49 1,02 1,69
Ķ im eņu s i e r i .................... 64,47 28,31 2,30 1,87 1,64 0,55 2,54
D ažādi skābp iena sie ri . 
Zaļie s i e r i ..........................

64,56 18,83 12,29 2,21 1,01 0,85 2,21
36,27 45,65 2,05 13,07 10,36 0,01 2,97

K ausētie sie ri . . . . 42,01 25,29 26,74 4,67 2,57 — 1,31
Sūkalu siers . . . . 19,79 9,53 4,20 6,75 2,89 58,23 1,52

Nelielus sierus vispirms ietin papīrā. Cietiem sieriem 
der pergamenta un parafīna papīrs. Vērtīgākus puscietos 
un sevišķi mīkstos sierus mēdz ietīt alvas vai alumīnija pa
pīrā. Alvas papīram jeb staniolam jābūt bez svina piejau
kuma. Bez tam vēl nelielus mīkstos sieriņus mēdz ievietot 
koka skaidu vai papes kastītēs. Vienkāršus mazus sieri
ņus, ietītus pergamenta papīrā, sakrauj stingros grozos.

Papīrā ietītus sierus novieto piemērota lieluma kastēs, 
kuras parasti gatavo no sausiem, ēvelētiem egles koka dē
ļiem. Kastes dibenam, sāniem un vākam ņem 10—15 mm 
biezus, bet galiem 15—18 mm biezus dēļus. Kastes galus 
der apsist ar stīpu dzelzi — 1 mm biezu un 10 mm platu. 
Naglu gali nedrīkst sniegties kastes telpā, jo tad tie var 
bojāt siera mizu. Kastēs sierus der aplikt koka plūksnām. 
Apaļo ēdamas sieru kastēs jāieliek koka dēlīšu režģis ar 
atsevišķu nodalījumu (16 X 16 cm) katram sieram. Katrā 
kastē novieto 20 gab. apaļo ēdamas sieru.

Lielos ementāles sierus parasti ievieto kublos, pa 2—3

fab. kopā. Kublus gatavo no sausiem egles dēļiem ar 
zelzs stīpām. Sierus kublos apliek ar koka plūksnām, lai 

tie nevarētu berzēties un neievainotu mizu.
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Kastes un kubli izgatavojami pēc standarta paraugiem 
ar pareiziem izmēriem katrai sieru šķirnei.

Sieru transports. Kastes ar sieriem transporta laikā jā- 
sarga 110 lietus, saules stariem, putekļiem un netīrumiem, 
liela aukstuma un karstuma. Ratos un automobiļos sieru 
kastes liekamas uz salmu kārtas, pārklātas ar brezentu, lai 
pasargātu sierus no stipras kratīšanas. Kastes no virsas un 
sāniem tāpat rūpīgi jānosedz ar brezentu.

Siltā vasaras laikā sieri jāsarga no karstuma, jo tad tie 
kļūst mīksti un kratoties var zaudēt savu formu, var stipri 
saplakt. Arī parafīna kārtiņa var sadrupt. Tāpēc sierus 
labāk pārvadāt naktīs un agros rītos.

Aukstā laikā sieri jāsarga no sasalšanas. Jauni sieri 
var sasali pie —3°C; vecāki, labi nogatavināti sasalst pie 
—8° C vai —10° C. Tas izskaidrojams ar to, ka sieru ūdens 
satur dažādas izšķīdušas vielas (vārāmo sāli, dažādas skā
bes un to sālis, šķīstošās olbaltumvielas), un jo vairāk šādu 
vielu ūdenī, toties zemākā temperātūrā tas sasalst. Vecāku, 
ilgāk gatavinātu sieru ūdenī šķīstošo vielu saturs augstāks, 
un tāpēc tādi sieri var izturēt lielāku aukstumu. Kad siers 
sasalst, rodas lieli ledus kristalli, kas, sierus atkausējot, 
vairs vienmērīgi neizdalās, bet paliek lielu pilienu veidā. 
Sieri tad ātri bojājas, to masa kļūst drupana. Tāpēc ne
vajag pārvadāt sierus stipri aukstā, vējainā laikā. Ja tas 
būtu jādara, nepieciešami sieru kastes rūpīgi nosegt ar se
gām, sienu, salmiem un brezentiem.

Sieru pārdošana. Sieru ražotāji bieži vien ir spiesti pār
dot izgatavotos sierus diezgan svaigus, tādēļ ka labu no
liktavu un apgrozības līdzekļu trūkums neatļauj uzglabāt 
sierus tik ilgi, kamēr tie pilnīgi nogatavojas.

Mīkstos sierus nav pat ieteicams turēt līdz pilnai gata
vībai, jo, pēdējo sasnieguši, tie ātri bojājas, zaudē savu 
formu, izplūst, sāk pūt.

Cietos sierus labos pagrabos pietiekami zemā (4—6° C) 
temperātūrā var uzglabāt ilgu laiku, kas svarīgi tādos laika 
periodos, kad sieru cenas zemas. Protams, tad jārūpējas 
par sieru lombardēšanu, jo piena vedēji nevar ilgi gaidīt 
uz izmaksām par nodoto pienu. Sieru lombardēšana centrā
lās noliktavās ir labākais līdzeklis siera tirgus kārtošanai.

Sieru tirgi. Mūsu sieri pazīstami iekšzemē un ārzemēs. 
Vietējais sieru tirgus agrāk b ija maz nokārtots un šaurs, 
salīdzinot ar mūsu vietējo sviesta tirgu. Piemēram. 19%. 
gadā ražoti 1.032.064 kg siera. Izvesti uz ārzemēm 53.341 kg 
un iekšzemē patērēti mazāk par 1 milj. kg siera, tā ka gadā
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uz katru iedzīvotāju iznāk tikai ap 0,5 kg. Tāds siera pa
tēriņš uz vietas atzīstams par ļoti mazu, jo tas ir 10 reizes 
mazāks par siera patēriņu Dānijā un Holandē un 20 reizes 
mazāks par tādu Šveicē. Ļoti priekšzīmīgi nokārtoti sieru 
tirgi vecajās piensaimniecības zemēs — Holandē un Šveicē.

Sieru eksports. Starptautiskos sieru tirgos 1913. g. ap
grozījās ap 250 miljonu kg dažādu sieru. Vēlākos gados 
sieru apgrozība šajos tirgos pieaugusi. 1925. gadā apgro
zība sasniedza jau 326 milj. kg, 1929. gadā jau 340 milj. kg, 
1937. gadā 284 milj. kg.

Galvenās sieru ražotājas zemes Eiropā ir Holande, 
Šveice, Itālijā, Francija un Dānija, bet no aizjūras zemēm 
lielos daudzumos sieru ražo Jaunzēlande un Kanada.

S ieru  eksports  m iljonos kg:

Z e m e s
1931.

G a  d i

1929. 1930. 1932. 1934. 1936. 1937.

H o l a n d e ......................... 95,8 93,8 86,4 77,1 61,9 56,8 62,6
J a u n z ē la n d e .................... 90,4 92,1 83,1 90,9 100,8 84,2 83,6
ICanada . . 42,1 30,4 — — 27,7 37,1 40,3
I t ā l i j ā .............................. 32,6 36,7 40,4 30,1 25,1 19,4 24,4
Š v e i c e .................... 31,6 30,0 24,6 19,2 17,7 18,5 17,6
D ā n i j a .............................. 6,6 5,7 — — 6,3 9,5 9,3

L a t v i j a s  PSR tagadējas robežas sieru eksports: 1936. 
gadā — 53.341 kg, 1937. g. — 90.383 kg un 1938. g. 139.246 kg.

No atsevišķām sieru šķirnēm visvairāk eksportēti emen- 
tāles sieri (78—82%), ēdamas (10—17%), Zemgales 0,1— 
11%), rokforas (0,02 līdz 0,14%) un kausētie sieri (0,02%).

Sieru imports. Sieru ieveda šādas zemes: visvairāk Ang
lija un Vācija, tad Amerikas Savienotās valstis, Francija (iz
ved mīkstos, bet ieved cietos sierus), Beļģija, Alžira, Ēģipte 
un citas zemes.

S ieru  im ports m iljonos kg:

Z e m e s
1929.

(

.1930. : 1931.

5 a  d 

1932. 1934. 1936. 1937.

A n g l i j a ...............................
V ā c i j a ...............................
B e ļ ģ i j a ..............................
F r a n c i j a ..........................
A. Sav. valstis . . . .

152,1
66.5 
21,1
23,2
34.6

158,1 i 146,6 
62,4 i 54,6 
23,2 1 22,5 
29,7 ļ 37,3 
31,0 ' 28,1

152,6
49,3
20.7
23.7 
25,2

151,8
33.8 
21,1
15.9 
21,5

136,3
27,9
23.0 
14,7
27.1

149,3
36,9
22,6
13,3
27,5
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Angliju ar sieriem apgāda lielos daudzumos tās koloni
jas — Jaunzēlande un Kanada (tās ieved galvenokārt če 
daras sierus), arī Itālijā (ieved parmas, granas, gorgonzolas 
sierus), Šveice (ieved ementāles sierus), Holande (ieved ēda
mas un gaudas sierus) un Francija (ieved rokforas, kamam- 
beras, brī un citus mīkstos sierus). Visvairāk Anglijā pa
tērē čedaras sierus.

No atsevišķām sieru šķirnēm starptautiskos tirgos vis
vairāk apgrozās: č e d a r a s  (ap 40% no visas sieru ap
grozības), ē d a m a s ,  e m e n t ā l e s ,  gaudas, parmas^ rok
foras un kamamberas sieri.

Visvairāk minētos tirgos apgrozās pilntaukie c i e t i e  
sieri, mazākos daudzumos % un % taukie cietie sieri, tā
pat mīkstie sieri.

SVARĪGĀKAS SALDPIENA SIERU ŠĶIRNES

Siera šķirņu ir ļoti daudz. To skaits pārsniedz 500. Sald- 
piena sierus pēc konsistences un izgatavošanas technikas 
iedala mīkstos, puscietos un cietos sieros. M ī k s t i e m  
sieriem sierekli neatsilda un sierus nespiež ; p u s c i e t i e m  
graudus atsilda, bet sierus nespiež. Turpretim c i e t i e m  
sieriem graudus atsilda un izveidotos sierus spiež.

Cieto sieru šķirnes pēc konsistences un aco jum a iedala 
vairākās apakšgrupās. Lielākai sieru daļai konsistence, ir 
mēreni cieta, un šādus sierus var griezt šķēlēs. Dažām 
šķirnēm konsistence ir tik cieta, ka tos var lietot vienīgi 
saberztā veidā. Pēc aco jum a resp. struktūras izšķiļ- acainās 
un blīvās sieru šķirnes. Vairāk izplatītas ir acainās un šķē
lēs griežamās sieru šķirnes. Acainās šķirnes savukārt var 
iedalīt lielacainās un sīkaoainās. Puscieto sieru šķirnes var 
uzskatīt par pāreju starp cietām un mīkstām sieru šķirnēm.

Mīksto sieru šķirnes arī var iedalīt vairākās apakšgru
pās atkarībā no tā, kādas sīkbūtnes darbojas līdzi sieru no- 
gatavināšanā. Dažas mīksto sieru šķirnes nogatavina bak
tērijas, bet citas pelējumu sēnītes. Ir pazīstamas kā zili 
z;aļo pelējumu sieru šķirnes, tā arī balto pelējumu sieru 
šķirnes. Zaļo pelējumu sierus gatavo bieži tik cietus, ka 
tos vairs nevar uzskatīt par mīkstiem sieriem.

Eiropas vecajām piensaimniecības zemēm katrai ir sa
vas iecienītas sieru šķirnes, ku^as tur gatavo jau daudzus 
gadsimtus. Visi apstākļi, sākot jau ar piena iegūšanu un 
beidzot ar sieru izgaiavošanas techniku, tur ilgu gadu laikā 
ir attiecīgi piemēroti labu sieru ražošanai. Mums Latvijā
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savu īpatu saldpiena sieru šķirņu nav. ja  neskaita Zem
gales sierus, kujus te gatavo dažus gadu desmitus un kuri 
labi piemēroti mūsu apstākļiem.

Izvešanai jāražo galvenokārt c i e t i e  sieri, kas iztu
rīgāki, labāk panes transportu, ilgāk uzglabājami, nerau
goties uz to, ka cieto sieru izgatavošana ir grūtāka un iz
maksā dārgāk nekā puscieto un mīksto sieru ražošana.

No cieto sieru šķirnēm arī jāizvēlas tikai nedaudzas un 
pirmā kārtā tādas, kas visvairāk apgrozās starptautiskos 
sieru tirgos un kuras mūsu apstākļos iespējams gatavot lie
lākos vairumos. No tādām šķirnēm jāmin: 1) Holandes cie
tie sieri — ēdamas un gaudas; 2) angļu-amerikāņu čedaras 
siers; 3) Šveices — ementāles siers. Bet arī šīs četras šķir
nes visas ražot vairumā mums laikam nebūs iespējams, jo,
fciemēram, ementāles sieru ražošanai trūks piemērota piena 
ielākos daudzumos, vai arī būs jāmaina šo sieru izgatavo

šanas technika, pielāgojot to mūsu piensaimniecības ip- 
stākļiem.

Par universālām, sieru šķirnēm var saukt ē d a m a s  un 
č e d a r a s  sierus. To izgatavošana iespējama visdažādā
kos apstākļos. Ar sekmēm tos var gatavot lielākos vairu
mos no vidēja labuma piena, salasīta no daudzām saimnie
cībām. Šie sieri apgrozās visos lielākos pasaules sieru 
tirgos.

Vietējos tirgos iecienīti arī puscietie Tilzītes sieri, kas 
stipri līdzīgi mūsu Zemgales sieriem. Tiem cilindra veids 
un lielāks svars, kamēr Zemgales sieri četrstūraini un vieg
lāki.

Latvijā vēl gatavo nelielos daudzumos rokforas sierus, 
jo to patērētāju aprindas ir visai šauras. Mīkstiem sieriem 
ir nozīme tikai vietējos tirgos.

Vietējiem tirgiem der arī l i e s ā k i  sieri, kas ir samērā 
lēts un vērtīgs uztura līdzeklis.

CIETIE SIERI 

Ēdamas siers
Ēdamas siera dzimtene ir Ziemeļholande, Ēdamas pil

sētas apkārtne. Tagad šo sieru lielos vairumos gatavo ne 
vien visā Holandē, bet arī daudzās citās piensaimniecības 
zemēs. To gatavo arī pie mums Latvijā.

Ēdamas sieri ir a p a ļ i ,  lodes veida. To standartmērs: 
diametrs 14 cm, augstums 16 cm. Siera svars ap 2 kg. Var
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gatavot no piena ar dažādu tauku saturu. Pilntaukam sie
ram (ar 45% un vairāk tauku sausnā) ņemams pieus ar 
3% tauku. No 100 kg sieru piena iznāk 5 sieri, uz 1 siera 
iziet ap 20 1 piena. Pienam jābūt svaigam, ar skābumgradu 
18—19°T.

Nelielas sierotavas, kas saņeui pienu no zināmām saim
niecībām, var lietot nepasterizētu pienu, bet pārejas lai
kos (pavasaros un rudeņos) jāpieliek pret sieru uzpūšanos 
kalija salpetris.

Lielās pienotavās, kas saņem pienu no daudzām saim
niecībām, izlasāms labākais un svaigākais piens, kas jā 
pasterizē parastajos pasterizātoros pie 70—73° C un jāai- 
dzesē līdz 33—35° C. Sieru pienam uz katriem 100 kg jā 
pieliek: 1) pienskābes baktēriju kultūra atkarībā no gada 
laika, piena skābumgrada un kultūras skābēšanas spējām: 
vasarā 0,2—0,4%, ziemā 0,5—0,8%, pasterizētam līdz 1%; 
ātri skābējošas kultūras jādod mazāk, vājāki skābējošas 
vairāk; skābam pienam mazāk, pavisam svaigam vairāk: 
ja  skābumgrads pārsniedz 20° T, kultūru nemaz nevar dot;
2) kalcija chlorids — pasterizētam ap 50 g, nepasterizētam 
ap 20 g;  3) orleana sieru krāsa: vasarā maz vai nemaz, 
ziemā 3—4 g, lai sieru masai būtu dzeltena krāsa ar ro
žainu nokrāsu. Visas piedevas ar pienu rūpīgi jāsamaisa.

Ēdamas sieriem labāk noder četrstūrainās divsienu siera 
vannas, kurās labāk var izveidot sierekļa slāni, kas savu
kārt atvieglo un paātrina sieru veidošanu. Nelielas siero
tavas lieto arī vienkāršus, apaļus koka toverus, kuros darbs 
tomēr stipri neparocīgs.

Ēdamas sieru izgatavošanas technika daudzās zemēs ir 
diezgan stipri pārveidota un pielāgota vietējiem apstāk
ļiem. Bez tam izgatavošanas technika atkarīga: 1) no tauku 
satura pienā; 2) no piena sagatavošanas veida: nepasteri
zēts piens vai ar salpetra piedevu (skat. 579. lpp.); 3) no 
sieru tirgus: iekšzemes tirgiem šos sierus parasti gatavo 
mīkstākus, ar augstāku ūdens resp. sūkalu saturu, bet eks
portam gatavo sausākus, izturīgākus.

Pieņa skābumgradam pirms recināšanas jābūt: vasarā 
ap 20° T, ziemā ap 21—22° T, bet ne vairāk. Recināšanas 
temperatūra pilntaukiem sieriem: vasarā 30—32° C, ziemā 
32—34° C; liesāki sieri recināmi zemākās temperātūrās. Re
cināšanas laiks: 25—30 minūtes, skābākam pienam dažkārt 
tikai 20 minūtes.

Receklim jābūt pietiekami stingram. To sagriež ar 
asiem tērauda nažiem un sasmalcina 3—6 mm lielos grau
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dos. Vasarā un eksporta sieriem graudi jāsastrādā sīkāki 
(5—4 mm); ziemā un vietējiem tirgiem tie var būt lielāki 
(5—6 mm), liesākiem sieriem vēl lielāki — līdz 1 cm.

Pilntauku sieru graudiem sastrādāšanas laikā ļauj pāris 
reizes uz 5 min. nogulsnēties, atsmeļot vai nolaižot pa % 
sūkalu, lai pirms atsildīšanas sūkalu daudzums būtu sama
zināts uz pusi. Liesākiem sieru graudiem nogulsnēšana 
nav vajadzīga un vēlamo sūkalu daļu tiem atsmeļ sastrā
dāšanas laikā.

Kad graudi sasmalcināti, tos atsilda: pilntaukiem sie
riem 20—30 minūtēs līdz 40—42° C, eksporta sieriem līdz 
45—48° C un turpina tos maisīt 15—20 min., kamēr graudi 
vairs nav lipīgi, tie kļūst stingri, elastīgi. Liesākiem sie
riem graudus atsilda līdz 32—36° C un maisa tikai 10—15

minūtes.
Ļauj graudiem 

10—15 min. nogul
snēties, pēc kam tos 
uzmanīgi ar cauru-

______ ļ| motu dēli vai alvota
' ļ̂j metalla caurumotu 

plāksni (sk. 290. att.) 
sabīda vannas vienā 
galā 16—18 cm bie
zā slānī ar tādu ap
rēķinu, lai pēc at-

290. att. C aurum ota p la te  ar m etalla balstu  spiešanas slāņa bie- 
sie rek ļa  slāņu  izveidošanai vannā. z u m s  }) ū t u  a p  ļ3  c m

Dēli atbalsta kokiem 
pret vannas otru galu, bet ērtāks ir plāksnei piestiprināts 
alvota metalla balsts, kuyu var sabīdīt īsāku vai palaist 
gajāku atkarībā no graudu daudzuma vannā. Sierekļa slāni 
nosloga ar caurumotu alvota metalla plati (skat. 291. att.) ar 
rokturiem abos galos.

Uz plates novieto toverīti, kuyā no krāna laiž ūdeni, lai 
pakāpeniski pastiprinātu spiedienu, līdz 1 kg uz 1 kg sie
rekļa. Sūkalas nolaiž tā,, lai tās tikai viegli segtu sierekļa 
slāni un neļautu tam atdzist.

Līdz spiešanas beigām jāsagatavo siera veidņi. Ēdamas 
sieriem lieto koka veidņus ar vāciņiem. Tos izvirpo no 
bērza, liepas vai vītola koka ar caurumiņiem sūkalu no
tecēšanai. Vāciņiem jābūt labi pielāgotiem (skat. 292. att.). 
Veidņiem jābūt rūpīgi tīrītiem. Tos sasilda sūkalās.
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Sierekļa slāni ar nerūsējoša tērauda nazi sagriež 13 cm 
platās strēmelēs, bet pēdējās sagriež krustām 20—22 cm 
gajos gabalos. Katram sierekļa gabalam (13 X 13 cm) jā 
piepilda viens veidnis. Gabalus ātri ievieto veidņos un uz
liek vāciņus, bet sierus nedrīkst spiest ar rokām. Kad visi 
veidņi piepildīti, sieru® izņem, apgriež otrādi, ātri ieliek 
atkal veidņos un virsū uzspiež vāciņu. Veidošanas laikā 
sieri nedrīkst atdzist. Telpas temperatūrai jābūt ap 18° C.
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291. a tt. C aurum ota  p la te  sie- 292. att. Ēdam as sie ru  veidnis, 
re k ļa  slāņa a tsp iešanai vannā.

ja  telpa vēstāka, veidņi ar sieriem jāieliek vannā un jā 
apsedz. Pēc 5—10 minūtēm sierus atkal apgriež. Sieri veid
ņos pieņem vēlamo formu, blīvējas, izdala sūkalas, kļūst 
stingrāki. Sierus veidņos tur apm. 30 minūtes, un tad tie
3 reizes jāapgriež. Šinī laikā jāsagatavo drēbe sieru ietī
šanai. Drēbes gabali vajadzīgi 330 cm gapi un. 55 cm plati. 
Tos iemērc tīrā, siltā ūdenī, nospiež un izklāj uz galda. 
Sieri drēbē jāietin rūpīgi, lai sieru virsma pēc spiešanas 
būtu līdzena, bez dziļām rievām.

Drēbē ietītas sierus ievieto veidņos, uzliek vāciņus un 
liek zem Spiedes, Šiem sieriem parasti lieto sienas sviru 
spiedes. Zem vienas spiedes liek divus vai četrus veidņus. 
Sākumā dod nelielu spiedienu — 2 kg uz 1 kg siera. Spie
dienu pakāpeniski palielina un pēc stundas jau  dod pilnu 
spiedienu *— 10 kg uz 1 kg siera. Spiešanas ilgums: vasarā
3—5 stundas, ziemā 5—7 stundas. Kad jābaidās no sieru uz
pūšanās, spiešanas laiku saīsina līdz 2—3 stundām. Spie
šanas laikā sierus 2—4 reizes apgroza un slapjo drēbi ap
maina pret sausu. Lielais sierotavas to parasti nedara.

Starp veidni un vāciņu izspiežas šuve. Pēdējo reizi sie
rus apgrozot, šuvi nogriež ar asu nazi un griezumu rūpīgi 
nolīdzina.
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Sieru mizai pēc spiešanas jābūt gludai un viscaur no
slēgtai. Ja dažiem sieriem miza nelīdzena, tos ietin drēbē 
un vēl kādu stundu patur zem spiedes.

Pēc spiešanas sierus sāla. Labāki sieri iznāk, ja  tos pir
mās 2—3 dienas sāla ar sausu sāli izdobtos sālīšanas veid
ņos un pēc tam liek sālījumā. Lielas sierotavas parasti 
sāla tikai sālījumā, pie kam pirmo dienu 18%-īgā, pēc tam 
22%-īgā, pavisam 4—5 dienas. Sālītavā uztur temperātūru: 
vasarā 10—12° C, ziemā 12—14° C. Sieri sālījumā 1—2 rei
zes dienā jāapgroza. Liesākus sierus sāla 2 dienas.

Izsālītos sierus pāris dienas atstāj sālītavā, lai apžūst. 
Tos novieto uz caurumotiem dēļiem vai rievotiem plauk
tiem virs sālījuma tvertnēm. Uz gludiem dēļiem novietoti 
sieri bieži deformējas — zaudē savu pareizo veidu. Ja sie
riem tendence uzpūsties, tie vēl vairākas dienas jāpatur 
zemā temperatūrā. Ja turpretim piens labs vai pasterizēts, 
sierus jau pēc 2—3 dienām var pārnest gatavināšanas pa
grabā, kur vasarā 14—16° C, ziemā 16—20® C un gaisa mit
rums 95%. No pasterizēta piena izgatavotus sierus var tu
rēt augstākā temperatūrā, Det no sliktāka piena gatavoti 
sieri jā tu r zemākās (vasarā 10—12° C, ziemā 15° C) tempe
ratūrās. Sierus pagrabos novieto uz caurumotiem plauk
tiem un katru dienu apgroza. Gaisa mitrums nevar būt 
zemāks par 90%, jo citādi var sasprēgāt sieru miziņa.

Pēc 8—12 dienām sierus mazgā un berž remdenā ūdenī, 
iemērc kaļķa ūdenī un ļauj labi nožūt. Pēc nožūšanas tos 
parafīnē parafīna un cerezīna maisījumā ar sarkanas krā
sas — edamīna piedevu. Parafīnētos sierus novieto sausā 
telpā, kur tos uz plauktiem ik pēc 2—-3 dienām apgroza, 
saudzējot parafīna kārtiņu. Ja tā tomēr izrādītos bojāta, 
sierus pirms nosūtīšanas parafīnē otru reizi.

Ēdamas sieri gatavi lietošanai pēc 1%—2 mēnešiem, pil
nīgi gatavi pēc 2—3 mēnešiem. Siemieki reti kad tur ēda
mas sierus savos pagrabos ilgāk par 2 mēnešiem. Sieru no
sūtīšanai tirgū lieto kastes. Katrā kastē ievieto 20—25 ga
balus siera. Kastes izmēri iekšpusē: gājums 80 cm. platums 
66 cm, augstums 18 cm. Kastē ievieto koka dēlīšu vai fi
niera režģi ar 20 atsevišķiem nodalījumiem 16 X 16 cm 
katram  sieram. Sierus liek kastēs, ietītus papīros.

No 100 kg sieru piena iznāk 10—11 kg svaiga un 8,5—
9,0 kg lietošanai gatava pilntauka ēdamas siera. Pustauka, 
gatava siera iznāk ap 7,5 kg, vājpiena siera ap 6,2 kg.
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H olandes resp. ēdam as k laip iņu siers
D a u d z ā s  zemēs pēdējos gados ēdamas sierus bieži veido 

iegarenu maizes klaipiņu resp. četrstūrainu prizmu veidā 
(skat. 293. att.). Šāda veida sieri parocīgāki iesaiņošanai, 
transportam un sadalīšanai patērētājiem nekā apaļie ēda
mas sieri. Klaipiņu sierus vieglāk apkopt gatavināšanas 
laikā, tie nezaudē savu formu un ātrāk nogatavojas. Klai
piņu garums 30 cm, platums 15 cm, augstums 12—13 cm, 
svars 5,5—6,5 kg. Veido arī mazākus klaipiņus — apm. 4 kg 
smaa'us.

295. att. K laip iņu  siers.

L atvijā  ēdamas klaip iņu sierus dažkārt siauc arī par 
š ķ a u t n a i n i e m  ēdamas sieriem , lai gan tiem asu 
šķautņu nem az nedrīkst būt.

K laipiņu sierus izgatavo tāpat kā  apaļas ēdamas sie
rus. K laipiņu veidošanai no 2,0—-2,5 cm bieziem , ēvelētiem  
dēļiem  pagatavo veidņuis, kais atgādina s ilīte s  (skat. 294. 
att.) ar ieapaļiem  stūriem. Katram veidnim  pielaikots 
vāks — dēlis ar diviem  šķērskokiem , kas brīvi iet veidnī.

N o sastrādātiem  graudiem  vannā izveido sierekļa  slāni, 
ko sagriež piem ērota lielum a gabalos. Katram gabalam  jā 
piepilda viens veidnis.

Pirms spiešanas sieri jā ietin  drēbē. Katram klaipiņam  
v ajad zīg i divi gabali drēbes: v iens 15 X  86 cm un otrs 
30 X  70 cm. Tos krusteniski pārklāj pāri tukšam  veidnim , 
uz tā no otra veidņa izgāž klaip iņu un rūpīgi ietin  tā, lai
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nepaliek lielas krokas, bet lai viss klaipiņš būtu vienmē
rīgi nosegts. Tad uzliek vāku un liek zem spiedes, dodot 
sākumā nelielu, pēc 30 min. mērenu spiedienu. Pēc stun
das spiešanas klaipiņus izņem, nogriež šuvi, apmaina drēbi 
un liek atkal zem spiedes, palielinot spiedienu līdz 1:15 
un beigās līdz 1 : 20.

294. att. K laip iņu sie ra  veidnis.

Klaipiņu sierus sāla tikai sālījumā. Nogatavina šos sie
rus tāpiat kā apaļos. Plauktiem jābūt ļoti tīriem, gludiem 
un sausiem. Sākumā sierus apgroza katru dienu, vēlāk ik 
pa divām dienām. Arī šos sierus parafīnā, parasti ar ne
krāsotu parafma-cerezīnia maisījumu.

Klaipiņu sierus pārdod jau 1% mēneša vecus. Gatavus 
sierus ietin pergamenta vai parafīna papīrā un iesaiņo 
klastēs pa 10 gab., starpās liekot finiera dēlīšus.

Gaudas siers
Gaudas (Gouda) sierus no seniem laikiem gatavo Ho

landes dienvidu daļā, Goudas pilsētiņas apkaimē. Tagad 
tos gatavo visā Holandē, Dānijā, Skandinavijas valstīs un 
citās piensaimniecības zemēs.

Gaudas siera veids ir zems cilindrs ar ieapaļām malām, 
līdzīgs apaļam maizes klaipam (skat. 295. att.). Tos gatavo 
dažādā, lielumā un svarā no 5 līdz 20 kg.

Latvijā noteikts šāds standartmērs: diametrs 28 cm, aug
stums 12 cm, svars 6—8 kg. Bieži gatavo arī lielākus gau
das sierus: diametrs 36 cm, augstums 11—12 cm, svars 12 kg.

Šiem sieriem jāizlasa labākais un svaigākais piens, kuya 
skābumgrads nepārsniedz 19® T, bet šos sierus var gatavot 
arī no pasterizēta piena, tāpat no piena ar salpetra, pie
devu. Holandes pienotavas pasterizē pienu līdz 85° C, Dā 
nijas līdz 72° C parastajos spārnu vai plašu pasterizātoros.
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Laba pienskābes baktēriju tlrkultūm  sieru pienam jā 
pieliek drusku samazinātā daudzumā, tāpat siera krāsas 
pieliek mazāk (2—3 g) nekā ēdamas sieram. Citādi piena 
sagatavošanas paņēmieni un sierekļa sastrādāšanas veidi 
ir līdzīgi ēdamas sieriem. Lielas sierotavas parasti ēda
mas apaļos, klaipiņu un gaudas sierus veido no viena sie- 
rekļa.

Vasarā ieteicams 
graudus sastrādāt sī
kākus, apm. 2—3 mm, 
un eksporta sieriem tos 
augstāk (līdz 46° C) at
sildīt, lai siers iznāk 
sausāks, izturīgāks.

Pēc graudu noguls
nēšanās rūpīgi jāiz
veido sierekļa slānis: 
slāņa biezumam jābūt 
veidņa augstumā, bet 
platumam divu veidņu 
platumā, slāņa garu
mu aprēķina uz līdzīgu 
veidņu skaitu. Atspies 
to slāni pēc līneāla 
vispirms garumā pār
griež uz pusēm, tad ar 
šķērsgriezieniem to sa
griež vienlīdzīgos četr
stūrainos gabalos. Šo 
gabalu stūrus noapaļo 
resp. atspaida rokām tā, ka tie labi ieiet veidņos. Gaudas 
siera veidņus (skat. 296. att.) parasti gatavo no koka ar 
labi pielāgotu vāku. Šie veidņi atgādina seklu, platu podu. 
Piepildītos veidņus novieto uz galda un pēc 10 min. sie
rus apgriež, pēc tam sierus vēl 2—3 reizes ik pēc 10 min. 
apgroza. Tad sierus rūpīgi ietin drēbē un liek zem spie
des. Gaudas sieriem vajadzīgas stiprākas spiedes nekā ēda
mais sieriem. Sākumā spiež mēreni kā 1 : 3, tad spiedienu 
pakāpeniski palielina līdz 1 : 10. Pēc stundas spiešanas 
sierus izņem, apgroza, ietin sausā drēbē un liek atkal zem 
spiedes. Ja starp veidni un vāku radusies šuve, to nolīdzina 
ar asu nazi. Spiešanu turpina 4—5 stundas.

295. att. Gaudas siera veids un 
aco jums.

296. att. Gaudas sieru veidnis.
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Sāla gaudas sierus sālījumā: mazākus 4—5 dienas, lie
lākus 7—8 dienas. Sālījumā sieri katru dienu jāapgroza. 
Jāseko sālījuma koncentrācijai. Izsālītos sierus uz 10—14 
dienām novieto vēsā telpā pie 10—12° C, lai tie apžūst. Pēc 
tam tos novieto gatavina šanās pagrabā pie 14—16® C ar

297. att. A parāts gaudas sieru 
p a r  af m ešanai.

No 100 kg sieru piena a 
12 kg svaiga un 8,5—8,8 kg 

Arī gaudas sierus gatavo 
taukos sierus.

gaisa mitrumu 90—93%, No 
pasterizēta piena izgatavotus 
.sierus gatavina pie 16—18° C. 
Katru dienu sieri jāapskata 
un jāapgriež, bet plaukti jā
noslauka sausi. Tālāk gaudas 
sierus apkopj, parafīnā un uz
glabā tāpat kā ēdamas sierus. 
C raudas sieru parafīnēšanaī 
labāk noder aparāts (sk. 297. 
att.), ar kuru var reizē nopa- 
rafīnēt 5 sierus.

Sākumā sierus apgroza 
katru dienu, bet vēlāk pāris 
reizes nedēļā.

Gaudas sieri nogatavojas- 
mazākie 2—3 mēnešos, lielā
kie 3—4 mēnešos. Siernieki 
tos parasti pārdod 2 mēnešus 
vecus.

Pirms nosūtīšanas tos pa
rafīnā otru reizi ar parafīna- 
cerezīna maisījumu, kam pie
jaukta dzeltena krāsa, 

r 3% tauku vidēji iznāk 10— 
gatava piliifcauka siera, 

no liesāka piena, īpaši kā pus-

Stepes siers
Sieram četrstūra veids: pamatne ir kvadrāts ■—24X24 cm. 

Tā veidošanai vajadzīgi koka veidņi — kastes bez dibena: 
24 X 24 cm, augstums 18 cm. Dibena vietā zem kastēm 
liek dēļa gabalus 35 X 35 cm. Koka vākam, uz kura pie
stiprināti šķērskoki, jāieiet kastē. Stepes sieru izgatavoša
nas teclīnika līdzīga gaudas sieru izgatavošanai. Attiecīga 
lieluma gabalos sagriezto sierekļa slāni vannā ievieto veid
ņos un viegli nosloga, kraujot kastes vienu uz otras un
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mainot fo vietas. Kad visi sieri izveidoti, tos ietin drēbē 
un liek uz 1—1,5 stundām zem spiedes, dodot jau  no sa
kuma lielāko spiedienu 1 : 30. Pēc spiešanas sierus ievieto 
aukstā ūdenī, lai atdziest. Sierus sāla 5—8 dienas sāls šķī
dumā. Izsālītos sierus novieto pagrabos, kur tos apkopj 
līdzīgi ēdamas sieriem. Siera mizai jābūt sausai, bez pe
lējumiem un glēmes. Sierus pēc tam parafīnē. To kon
sistence ir līdzīga Zemgales sieru konsistencei. Nogatavi
nās 2—3 mēnešos. Gatavos sierus pa 10 gab. iesaiņo kastēs.

Čedaras siers
Čedaiits (Cheddar) resp. čederas siers ir angļu nacio

nāls siers. No seniem laikiem to gatavo Anglijas rietum
daļā un Skotijā. Tagad to lielos vairumos ražo arī Ame
rikas Savienotās valstīs un Anglijas kolonijās — Jaun
zēlandē. Kanadā, Austrālijā u. c.

Eiropas kontinenta zemēs čedaras sierus visvairāk ga
tavo Holandē, Skandinavijas valstīs un Dānijā. Arī Sibi- 
rijā tos gatavo Altaju kalnu apgabalos. Starptautiskos 
sieru tirgos čedaras sieru apgrozība stāv pirmā vietā. Šos 
sierus izdevīgi ražot eksportam, jo Anglijā tiem ir neap
robežots tirgus. Eiropas kontinenta zemēs čedaras sierus 
maz patērē.

Sieriem ir cilindra veids. To lielums un svars ir dažādi. 
Parastākie izmēri: diametrs 36 cm, augstums 27—28 cm 
un svars 30—31 kg. Gatavo arī lielākus (40—50 kg) un ma
zākus (5—10 kg) sierus.

Gatava siera masa ir dzeltena, blīva, bez acīm un plai
sām. Garža saldena, riekstu kodolam līdzīga. Čedaras sie
rus parasti gatavo pilntaukus no 3%-īga piena, reti pus- 
taukus. Tiem der arī no daudzām saimniecībām salasīts 
piens, kupa skābumgrads nepārsniedz 20° T. Pienu paste
rizē parastos spārnu vai plašu pasterizātoros līdz 72—74° C 
un atdzesē līdz 33° C. No pasterizēta piena iznāk labāki, 
izturīgāki sieri uu lielāks sieru iznākums. Pasterizētam 
pienam ieteic pieliet 15% nepasterizēta, nogatavināta piena.

Katriem 100 kg sieru piena piejauc: 1) pienskābes strep- 
(okokku ierauga 0,8—1.5%, vidēji 1%, ar skābumgradu 
70° T: 2) kalcija chloridu 30—50 g. Amerikā pat līdz 100 g:
3) orleana sieru krāsas: vasarā 4—5 g, ziemā 10—12 g.

Vēlamā piena skābuma pakāpe pirms recināšanas 21 — 
22° T. Pienu sarecina četrstūrainās divsienu vannās. Re
cināšanas temperatūra: vasarā 29—31° C. ziemā 31—33° C.
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Sieru rauga jāpieliek tik daudz, ka piens sarec 50—35 mi
nūtēs. Pēc rauga piedevas pienu 3 min. maisa, lai recēšanas 
laikā nenostādinātos tauku lodītes.

Recekli, kad tas jau  pieņēmis vidēji stingru konsistenci, 
uzmanīgi sagriež ar vertikāliem un pēc tam ar horizontā
liem asiem tērauda, t. s. amerikāņu siera nažiem. Asmeņu 
atstarpes nažiem 1 cm, tādēļ pareizi sagriezti siera graudi 
iznāk 1 cm3 lieli. Graudus maisa 5—6 minūtes ar siera 
lāpstu jeb īpašu grābekli ar platiem zariem (skat. 298. att.), 
lai graudi vairāk ne,sasmalcinātos, kādēļ siers varētu iz
nākt par sausu un arī samazinātos siera iznākums. Pēc tam 
vēl maisa 20—25 min. ar parastajiem siera grābekļiem.

Lielās čedara sierotavās 
graudus maisa ar mecha- 
niskiem maisītājiem, ku
rus nodarbina elektro
motori. Pēc recekļa sa
griešanas sūkalu skābuni- 
grads ap 14° T, maisīša
nas beigās tas paceļas 
līdz 15,5“ T. Jāmaisa rū
pīgi, īpaši vannas sānos, 

lai graudi nesaķep lielākos gabalos. Maisīšanas laikā graudi 
izspiež sūkalas, savelkas, kļūst apaļi, stingrāki. Pēc 25— 
30 min. graudus sāk atsildīt. Sākumā silda lēni: pirmajās 
20 minūtēs temperatūru paceļ tikai par 3—4" C augstāk par 
recināšanas temperatūru, bet turpmākās 10 minūtēs to pa
ceļ līdz 40° C, eksporta sieriem jāatsilda līdz 43—45° C, kas 
aizņem apm. 40 minūtes. Atsildīšanas laikā graudi rūpīgi 
jāmaisa.

Graudu maisīšanu vēl turpina 30—40 minūtes, kamēr 
tie kļūst pietiekami stingri un sausi, bet sūkalu skābum- 
grads paceļas līdz 18°T. Gatavi graudi ir zirņa lielumā: 
saujā saspiesti, tie vairs nelīp kopā. Anglijā un Amerika 
graudu gatavību mēdz pārbaudīt ar karstu dzelzi: siereklis 
karstai dzelzij pielīp un stiepjas kā stīdziņa; jo siereklis 
skābāks, jo garāka būs stīdziņa. Siereklis ar vēlamo 
skābuma pakāpi dod apmēram 3—4 mm garas stīdziņas. 
Eiropā sierekļa ieskābšanas pakāpes parasti pārbauda, no
teicot sūkalu skābumgradu, neraugoties uz to, ka starp 
brīvo un graudos ieslēgto sūkalu skābumgradiem n a v  
stingri noteiktu sakarību.

Gataviem graudiem ļauj nogulsnēties, pēc kam tos ar 
caurumotu dēli sagrūž tanī vannas galā, kurā nav sūkalu
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krāna. Kad graudi pienācīgi ieskābuši. t. i.. sūkalu skābtiin- 
grads sasniedzis 18—19° T, sūkalas ātri nolaiž, vannas brī
vajā galā novieto koka režģi vai no latām pagatavotus ār
dus, kufus apklāj ar lielāku audekla drēbes gabalu. Sie- 
rekli pārvieto uz ārdiem, pie kam kopā salipušos sabatus 
sairdina ar rokām vai īpašām dakšiņām, lai sūkalas va
rētu vienmērīgi notecēt. Graudus izlīdzina 20 cm biezā 
kārtā un nosedz ar drēbes malām un stūriem, lai neatdziest. 
Virsū uzliek dēļus, kas sierekli viegli nospiež. Siereklim 
pietiekami jānogatavojas resp. jāieskābst, pirms to ievieto 
veidņos.

Sierekļa gatavināšanu bieži izdara īpašā divsienu vannā, 
kuras dibenā ielej siltas, graudiem nosmeltas sūkalas; virs 
tām novieto ārdus un pārklāj tos ar drēbi. Siltās sūkalas 
(32—33° C) neļauj siereklim atdzist, jo siereklis vislabāk 
v>ar nogatavoties (ieskābt) pie 30° C, kas ir piemērotākā 
temperātūra pienskābes streptokokkiem. Tādu tempera
tūru arī cenšas uzturēt sierekļa gatavināšanas laikā. Lai 
sūkalas neatdzistu, sienu starptelpā ielaiž siltu ūdeni (40® C), 
ko vajadzības gadījumā pasilda ar tvaiku. Arī telpas tem
peratūrai jābūt 20—22° C.

Pēc 20—30 minūtēm slāni sagriež četrstūrainos, 20X20 cm 
lielos gabalos, kupus apgriež uz otru pusi un saliek vienu 
uz otra, pirms pa diviem kopā, vēlāk pa trim. Sierekļa ga
balus apsedz ar drēbi, lai neatdziest, un pēc katrām 20—30 
minūtēm tos atkal apgriež un pārcilā, lai nogatavošanās 
noritētu vienveidīgos apstākļos. Šādu sierekļa skābēšanu 
turpina 4—6 stundas. Šinī laikā siereklī stipri savairojas 
pienskābes baktērijas, kas sašķeļ piena cukuru pienskābē.

Pienskābe, atņemot parakazeīnam kalciju, savienojas ar 
parakazeīnu un dod parakazeīna monolaktātu, kam ir bi
jīga, sīkšķiedraina struktūra, kāda ir vēlama gatavam sie
reklim. Ja skābēšanas process siereklī iet par tālu, rodas 
parakazeīna dilaktāts, siera masa tad būs jau  par skābu 
un būs ar drupanu konsistenci. Skābēšanas laikā darbojas 
arī gāzes radītājas baktērijas, tādēļ siereklis parasti izur 
bināts acīm — iegarenām plaisām, kas procesa beigās stipri 
saplok. Turpinās arī sūkalu izdalīšanās no sierekļa, pie 
kam uz beigām sūkalu izdalās arvien mazāk.

Par sierekļa gatavību var spriest pēc izdalīto sūkalu 
skābumgrada, kam jābūt ap 70—80° T. Izbeidzas gāzes da
rināšana, gāzes pūslīši saplok, bet sierekļa masa kļūst 
mīksta, vijīga, ar patīkamu skābumu. Vasarā siereklis nn-
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gatavinās ātrāk, dažkārt jau  3—4 stundās, bet ziemā ga- 
tčivināšanās turpinās pat 5—6 stundas.

Gatavo sierekli sagriež mazākos gabaliņos, apmēram 
olas lielumā, un tad sasmalcina siera dzirnaviņās, kurām 
vettņu vietā ir pagari naži. Dzirnaviņas var būt novieto
tas uz īpaša statīva vai arī tās novietojamas tieši uz siera 
vannas. To naži sagriež sierekli vienāda lieluma gabaliņos.

Sasmalcināto sierekli apkaisa ar sausu, smalku sāli, ņe-- 
rnot 2,0—2,5 kg sāls uz 100 kg siera masas, un rūpīgi jauc 
kādas 20—30 minūtes, kamēr sāls pilnīgi izšķīst un siera 
masa atdziest līdz 23—25° C, pēc kam to iespiež veidņos.

Čedaras sieru veidņi parasti izgatavoti no bieza, labi 
alvota skārda ar maziem caurumiņiem sānos un dibenā.

Veidņus rūpīgi izklāj ar labi pielaikotiem plānas, glu
dais flaneļa drēbes maisiņiem, kurus iepriekš labi izgludina. 
Maisiņa augšgalu’atloka pāri veidņa malām. Sierekīis veid
ņos jāiespiež ar rokām un jānostampā ar stampiņu, lai ne
paliktu spraugas vai tukšumi. Jāievēro, lai arī drēbe nesa- 
krokojas. Katrā veidnī iespiež 38 kg sierekļa. Tad mai
siņa drēbes galus rūpīgi sakroko, uzliek stipru koka vāku 
un liek zem spiedes.

Parocīgi ir tādi čedaras sieru veidņi, kuriem augšgals 
ir drusku platāks par dibenu, tā ka veidņi var ieiet viens 
otrā līdz pusei. Tad saliek vienu veidni otrā un vairākus 
kopā liek zem spiedes.

Sieru spiešanai vajadzīga laba sviru-skrūvju vai guloša 
amerikāņu spiede; pēdējā lietošanā ir parocīgāka (skat. 
276. att.).

Spiešanu turpina 40—48 stundas. Sākumā dod nelielu 
spiedienu 1 : 5, tad pakāpeniski to palielina līdz 1 : 10, bet 
uz beigām 1 : 50 vai 1 : 60. Spiešanas laikā sierus 3 reizes 
izņem no veidņiem, pārmaina maisiņus un liek atkal zem 
spiedes. Pirmo reizi (pēc 4—5 stundām) no spiedes izņem
tos sierus uz dažām minūtēm iegremdē siltā (50—60° C) 
ūdenī, lai to virsa kļūst mīkstāka un labāk noslēgtos, kas 
atvieglo sieru apkopšanu un pasarga sierus no pelējumiem. 
Nospiesto sieru mizai jābūt gludai, viscaur labi noslēgtai.

Atspiestos sierus novieto uz koka ripām un pārnes pa
grabos. Čedaras sieru nogatavināšanai vajadzīgi divi pa
grabi: pirmais, siltais, ar temperātfiru 14—15° C un gaisa 
mitrumu 80—85%; otrs, vēsais, ar 8—10° C un mitrumu ap 
80%. Plauktiem jābūt no pietiekami bieziem dēļiem, no
krāsotiem ar eļļas krāsu. Pagrabiem jābūt tīriem, bez pe
lējumiem. Grīdām tīrām un sausām.
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Pirmā pagrabā sierus tur 7—8 dienas. Te tos katru dienu 
apgroza un noslauka ar sausu, mīkstu lupatu. Arī ripas, 
uz kupām novietoti sieri, tīri un sausi jānoslauka. Pēc tam 
sierus pārvieto otrā pagrabu un pēc 3—4 dienām tos pa
rafīnā, iemērcot uz 3 sekundēm līdz 180° C sakarsētā para- 
fīna-cerezīna maisījumā. Uz 100 kg siera, parafīnējot 
pirmo reizi, iziet ap 0,9 kg, parafīnējot otru reizi, ap 0,3— 
0,4 kg parafīna.

Turpmāk sierus pēc katrām 2—3 dienām apgroza un no
slauka ar sausu lupatiņu. Jāsargās ievainot parafīna kār
tiņu, jo tur iemetas pelējumi. Pagrabi labi jāvēdina. Lai 
novērstu lieko mitrumu, zem plauktiem, īpaši pagrabu 
stūmās, novieto kastes ar nedzēstiem kaļķiem.

Siernieki pārdod čedaras sierus 2 mēneši vecus. Noga
tavojas tie 4—6 mēnešos atkarībā no telpu temperatūras. 
Ātrāk nogatavojas siltākās telpās, gausāk — vēsākās. Vē
sākās telpās gatavinātiem sieriem ir labāka garža. smarža 
un konsistence.

Iesaiņo čedaras sierus pa 2 gab. cilindrveidīgās kastēs, 
sasistās no latām. Starp abiem gabaliem jābūt starpsienai.

Čedaras siera iznākums atkarīgs no tauku satura pienā. 
Pēc amerikāņu izmēģinājumiem pastāv šāda sakarība starp 
tauku saturu pienā, tauku procentu sieru sausnā un siera 
iznākumu no 100 kg piena:

T auku sa tu rs T auku procents No 100 kg piena
pienā sie ru  sausnā iznāk kg  siera
3,00% 53,5 8,30
3,25% 54,0 8,88
3,50% 54,6 9,45
3,75% 55,2 10,03
4,00% 55,7 10,60

No mūsu govju piena ar caurmēra tauku saturu 3,7% 
vidēji iznāks ap 10 kg siera, tātad 2,3 reizes vairāk nekā 
sviesta.

Kļūdainus čedaras sierus pārstrādā kausētos sieros.
Pēdējos gados ASV čedaras sierus bieži nogatavina 

skārda bundžās ar īpašu slēdzi, kas ogļskābei dod brīvu 
izeju, bet gaisu nelaiž bundžā. Tādus sierus mēdz saukt 
par konservu sieriem.

Česteras siers
Česteras siers ir otra Anglijā izplatītā sieru šķirne. Šim 

sieram arī ir cilindra veids: diametrs ap 36 cm, augstums
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<>p 25 cm. Siera svars 15—25 kg. Siera masa blīva., tumši 
dzeltena, vaskam līdzīga.

Česteras sierus gatavo no skābāka piena, ar 23—25° T. 
To sarecina pie 30° C 60 minūtēs. Siera graudus sastrādā 
līdz zirņu lielumam, bet neatsilda. Gatavus graudus pēc 
lielākās sūkalu daļas nolaišanas sagrūž vannas vienā galā. 
kur izveido sierekļa slāni. To apsedz ar drēbi, noklāj ar 
caurumotiem dēļiem un nosloga, sākumā 1 : 1, pēc tam 1 : 2. 
Siereklim ļauj pietiekami ieskābt resp. nogatavoties. Pā
rējie siera izgatavošanas darbi maz atšķiras no čedaras 
sieru darbiem. Nogatavinās 4—6 mēnešos. Šos sierus var 
ilgi uzglabāt.

Siera iznākums līdzīgs čedaras sieru iznākumam.

Ementāles siers
Ementāles sierus jau no seniem laikiem gatavo Šveicē, 

Bernes kantonā, kur ir ļoti labas ganības, īpaši Ementā
les ielejā. Tagad tos izgatavo arī daudzās citās piensaim
niecības zemēs. Tie ir ļoti vērtīgi un dārgi sieri, bet to iz
gatavošanai nepieciešams ļoti labs, pirmšķirīgs piens un 
labi iestrādājies siernieks.

Sieri ir lieli, ripas vai rata veidā. Latvijā noteikti iz
mēri: diametrs vismaz 80 cm, augstums 15—18 cm. Svars 
no 70—100 kg. Eksportam der smagāki sieri. Vietējiem tir
giem daudzās zemēs gatavo arī vieglākus. 40—60 kg vai 
20 kg smagus ementāles tipa sierus.

Pārējās PSRS republikās šos sierus gatavo trejāda veida: 
lielas ripas, mazākas ripas un klaipa veidā. Pēdējo sauc par 
Padomju sieru.

Siera masa ir samērā cieta. Sieriem raksturīgas lielas, 
apaļas acis. Tie gatavinās ilgi, 7—8—9 mēnešus. Tos ga
tavo visvairāk kā pilntaukos sierus no piena ar tauku saturn
3,2—3,4%.

Ementāles sieriem rūpīgi izlasams pilnīgi svaigs, tīrs. 
labs, normāls piens no veselām govīm. Pienā jābūt labai 
baktēriju florai. Tas nedrīkst saturēt gāzes radītājas koli- 
aerogenes baktērijas un sviestskābes baciļus. Tādēļ piena 
baktērioloģiskās īpašības sistēmai iski jākontrolē ar rūg
šanas vai rūgšanas-recināšanas pārbaudēm. Ja minētās pār
baudes dod neapmierinošus rezultātus, sieru piens jāpas
terizē: 15—20 minūtes pie 62—63° C vai parastajos pasteri- 
zātoros pie 70—72° C. Pēc pasterizēšanas un atdzesēšanas 
līdz 33—35° C pienam jāpieliek to baktēriju tīrkultūras.
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kas darbojas ementāles sieru nogatavināšanā. un kalcija 
chlorids. Labus panākumus dod arī iepriekš gatavināta 
piena piedeva pasterizētam pienam. Šim nolūkam vakara 
vēsā telpā noliek 15—20% laba piena, lai tā skābumgrads 
līdz rītam paceļas līdz 22—23° T. Ja laba piena nav, sagatavo 
apm. 15% ierauga: pienu pasterizē pie 73° C un atdzesē 
līdz 10—12° C, piejauc 1% pienskābes streptokokku kultū
ras un tur 8—12 stundas pie 10—12° C, dažas reizes apmai
sot. kamēr ierauga skābumgrads pieaug līdz 22° T. Virs
kārtu noņem un klāt nejauc. Bez tam jāpiejauc līdz 0,5/•v 
pieskābes gapstabiņu Bact. casei epsilon resp. Thermobac- 
terium un nedaudz propionskābes baktēriju tīrkultūras.

Ja piena īpašības pastāvīgi labas un to nepasterizē, ari 
tad uz katriem 100 kg sieru piena ieteicams pielikt: 
1) 100 cm:! pienskābes garstabiņu (Bact. casei epsilon) tīr- 
kultūras: 2) 50 cm3 parasto pienskābes streptokokku (Str. 
lactis) un 50 cm"’ termofilu pienskābes streptokokku (Str. 
ihermopliilus) kultūras; 3) 3—5 cm3 propionskābes baktē
riju (Bact. propionici) tīrkultūras. Bez tam jāpieliek 10— 
20 g (pasterizētam līdz 30) g kalcija chlorida un 2—3 saf
rāna sieru krāsas. Kalcija cldoridu iepriekš izšķīdina 10 1 
novārīta ūdens un atdzesē līdz recināšanas temperatūrai.

Ementāles sieriem neder arī tālāk pārvadāts, stiprāk kra
tīts un ar mašīnām slaukts piens.

Šo sieru izgatavošanai labāk der a p a ļ  l divsienu katli, 
kuros iespējams graudus sīkāk un vienmērīgāk sastrādāt 
un vieglāk tos visus reizē izcelt ievietošanai veidnī.

Pirms recināšanas piena skābumgradam jābūt 2—3° ! 
augstākam par svaiga piena skābumgradu. tātad ap 19-- 
20° T.

Recināšanas temperatūra: vasarā 31—33° C, ziemā 34— 
36° C. Sarecēšanas laiks 25—35, vidēji 30 minūtes. Recinā- 
šanai tagad parasti lieto pulvepveidīgo siera raugu. Pēc 
rauga pielikšanas un izjaukšanas katls labi jānosedz. Re
ceklim jābūt stingram. Ar siera liekšķeri recekļa virs
kārtu, kas ir taukāka, vairāk atdzisusi un tāpēc mazāk 
stingra, noņem un noliek pie katla sienām, kur tā nogrimst 
katla dibenā, sasilst un sablīvējas. Pēc dažām minūtēm re
cekli rūpīgi sagriež ar tērauda nažiem, kam atstarpe starp 
asmeņiem 0,8 cm, vienlīdzīga lieluma graudos. Vecie Švei
ces siernieki parasti griež ar vienkāršiem koka zobeniem 
un sasmalcina ar liekšķeri, pie kam lielāku daudzumu sie
rekļa saputekļo un graudi iznāk nevienmērīgi.
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Graudus lēni maisa 30—50 min., lai tie nesaliptu kopa 
un pilnīgāk izdalītu sūkalas. Ja piens labs, graudus sa
strādā līdz 4—6 mm, bet, ja  tas mazāk labs un jābaidās no 
stipras rūgšanas resp. siera uzpūšanās, graudi jāsastrada 
sīkāki, līdz 3—4 resp. kaņepju graudu lielumam.

Ļauj graudiem 15 min. nogulsnēties, nosmeļ vai nolaiž 
apmēram 30% sūkalu un stājas pie graudu atsildīšanas.

Graudus uzjauc un, pastāvīgi maisot, pakāpeniski ai- 
silda 30 minūtēs līdz 52—53° C vasarā vai līdz 55° C ziemā.

Pēc tam 30—50 minūtes turpina graudu maisīšanu, ka
mēr tie kļūst stingri, elastīgi un pietiekami zaudē lipī- 
gumu. Ilgāk jāmaisa pasterizēta piena graudi. Ja graudi 
par mīkstu, siereklī paliek pārāk daudz sūkalu, bet, kad 
graudi jau par sausu un pavisam zaudējuši lipīgumu,_ tie 
vāji turas kopā un vēlāk, mainot siera drēbi, virskārtā

celt sierekli un ievietot to veidnī. Drēbe jāpabīda zem 
sierekļa uzmanīgi, lai to nesalauztu, nesadrupinātu, kas 
traucē pareiza acojuma izveidošanos, un lai tiešām viss 
siereklis atrastos uz drēbes. Drēbes stūrus sasien mezglā. 
Lielākas sierekļa masas izcelšanai no katla parasti lieto 
bloku. Izcelto sierekli pāris minūtes patur virs katla, lai 
notek sūkalas, un tad visu ievieto veidnī, kas novietots uz 
apaļas koka ripas. Veidnis sastāv no 16—18 cm augstas 
koka stīpas. Ar auklu vai skrūvi to var savilkt ciešāk (skat.
299. att.). Sierekli veidnī uzmanīgi izlīdzina, rūpīgi nosedz 
ar sakrokotiem drēbes galiem, uzliek vāku un liek zem 
spiedes. Sākumā dod nelielu spiedienu 1: 3;  pēc 6—8 mi
nūtēm sieru apgriež un spiedienu palielina līdz 1 : 5. Pirmā 
stundā sierus apgroza 2—3 reizes un spiedienu palielina 
līdz 1 : 10, tad tos groza ik pēc 2—3 stundām. Pēc sešām 
stundām dod spiedienu 1 : 15, pēc astoņām stundām dod jau 
pilnu spiedienu 1 : 20. Sierus spiež vasarā 18—20 stundas, 
ziemā 22—24 stundas. Šinī laikā to® 10 reižu apgriež, mai
not katru reizi siera drēbi. Sākumā sierus ietin mitrā drēbē.

299. att. E m entāles sieru  
veidnis.

viegli atdalās. Maisīšanas bei
gās graudus cenšas savākt kat
la vidū, lai tie, nogulsnējoties 
katla dibenā, izveidotu vie
nādu, konusveidīgu sierekļa 
slāni. Pēc 5—6 minūtēm, kad 
visi graudi nogulsnējušies, zem 
sierekļa slāņa ar lokanas tē
rauda stīpas palīdzību pabīda 
lielāku drēbi, ar kuru var iz-
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lai uzturētu mitru siera virsu, bet spiešanas otrā puslaikā 
tos ietin sausā drēbē, lai virsa kļūtu stingrāka, sausāka. 
Siera veidni katru reizi savelk ciešāk, lai starp veidni un 
koka ripām neizspiestos šuves. Beigās sieru ieliek spiedē 
bez drēbes pie maza spiediena, lai nogludinās siera virsa 
un izlīdzinās malas. Tad sierus pārvieto vēsā telpā - sālī- 
tavā ar temperātūru 10—12° C, gaisa mitrumu 90—92%, kur
tos sāla.

Agrāk ementāles sierus sālīja tikai ar sausu sāli, tagad 
visbiežāk lieto kombinētu sālīšanu. Četras pirmās dienas 
tos sāla ar sausu sāli, tad 3—4 dienas tur 25%-īga sāls šķī
dumā, kur tos 2—3 reizes dienā apgroza, un pēc tam vēl vai
rākas dienas turpina sālīt ar sausu sāli, katru dienu sierus 
apgrozot. Sālītavā sieri paliek 1—2 nedēļas.

Ementāles sieru gatavināšanai nepieciešami trīs pagrabi 
ar dažādām temperatūrām un gaisa mitrumu. No sālīlavas 
sierus uz 15 dienām ievieto pārejas pagrabā pie 15® C un 
gaisa mitruma 90%. Tad sierus pārvieto siltā resp. rūgša
nas pagrabā ar temperātūru 20—22° C un gaisa mitrumu 
88-—92%. Te pastiprinās to baktēriju (galvenā kārtā pien
skābes gapstabiņu un propionskābes baktēriju) darbība, kas 
sierus nogatavina. Šeit sierus ik pēc 2—3 dienam apgroza 
un viegli sāla, apkaisot ar sausu, smalku sāli. Rūgšanas 
pagrabā sierus tur 2—214—3 mēnešus- kamēr tie kļūst pie
tiekami cieti un tiem izveidojas stingra miza. Tad sierus 
uz 15 dienām novieto atkal pārejas pagrabā (pie 15" C) un 
pēc tam pārvieto noliktavā ar temperātūru 10° C un 959? 
gaisa mitrumu. Noliktavā sierus 2—3 reizes nedēļa apgrozu 
un noslauka. Te sieri turpina lēni gatavināties apm. 3—4 
mēnešus, pie kam izveidojas patīkama garža un smarža.

Siernieki šos sierus pārdod apm. 5 mēnešus vecus. Lie
tošanai tie gatavi pēc 6—7 mēnešiem. Pilnīgu gatavību tie 
sasniedz pēc 8—10 mēnešiem.

Transportam ementāles sierus iesaiņo pa 2—3 gab. kub
los, pagatavotos no sausa egles koka dēļiem. Dēļu biezums
12—15 mm. Kublu augstums: 2 siera gabaliem 40—55 cm.
3 siera gabaliem 50--70 cm. Kublus sastīpo dzelzs stīpām. 
Smagākus sierus labāk iesaiņot pa 2 kopā. Starp sieriem 
un ap tiem jāievieto koka plūksnas, lai sieri netiktu pār
vadāšanas laikā bojāti.

No 100 kg piena iznāk 10 kg svaiga un 8,4—8,8 kg ga
tava pilntauka ementāles siera. Labvēlīgos apstākļos no 
visas siera ražas iegūst ap 50% labu. eksportam derīgu 
sieru. Izgatavojot ementāles sierus no nepasterizēta, sala-
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sita piena, labu sieru iznākums vēl mazāks. Galvenā šo 
sieru kļūda — n e p a r e i z s  a c o j u m s .  Neizdevušos 
ementāles sierus var pārdot tikai iekšzemes tirgos vai arī 
pārkaiusēt (skat. turpmāk — kausētie sieri). Šveicē šo sieru 
ražošana un to eksports ar katru gadu samazinās.

Padomju siers
Šos sierus no 1927. g. gatavo PSRS pēc ementāles sieru 

parauga. Sieram ir klaipa veids ar šādiem izmēriem: ga- 
ļums 50 cm, platums 20 cm un augstums 15—16 cm. Siera 
svars 16—18 kg.

Piens Padomju sieram jāsagatavo tāpat kā ementāles 
sieram. Gatavināta piena jāpieliek 10%, pienskābe® strep- 
tokokku kultūras 0,5% un ga^stabiņu 0,5%.

Pienu sarecina 25—30 minūtēs pie 32° C četrstūrainās 
sieru vannās kā pie ēdamas sieriem. Graudus maisa 20—2  ̂
min., pēc kam ļauj tiem nogulsnēties 10 min. Graudus at
silda 30 minūtēs līdz 52—53° C un pēc tam maisa 50—60 
min. Graudu lielums 5—6 mm. Gatavos graudus ar rāmim 
piestiprinātu sietu sabīda vannas augšgalā, kur tiem ļauj 
nogulsnēties slānī. Tālāk rīkojas gluži tāpat kā ēdamas klai
piņu sieru izgatavošanā. Sierus spiež koka veidņos, sā
kumā dod mazāku spiedienu — 1:6,  vēlāk to palielinot līdz
1 : 12. Spiešanu turpina 8—10 stundas; šinī laikā sierus 
5—6 reizes apgrozia, k a tru  reizi mainot siera drēbi. Sierus 
sāla ar sausu sāli apm. 8 dienas. Pēc tam sāli no siera vir
smas nomazgā, sieriem ļauj sālītavā 2—3 dienas apsusēt un 
tad tos pārvieto rūgšanas pagrabā ar gaisa mitrumu 95% 
un temperatūru no 23 līdz 26° C. Te sierus reizēm apkaisa 
ar smalku, sausu sāli un radušos sālījumu pēc tam ieberž 
ar sukām. Padomju sierus kopj tāpat kā ementāles sie
rus. Rūgšana turpinās 3—4 nedēļas. Pēc tam sierus pār
vieto vēsā pagrabā pie 14—18° C un 90% mitruma. Pēc 
mizas pienācīgas apžūšamas (pēc 4—5 dienām) sierus para- 
fīnē. Sierus reizēm apgroza un noslauka sausām lupatām.

Sieri nogatavinās 3—4 mēnešos. Tos iesaiņo kastēs pa
4 gab. katrā, liekot starpās finiera dēlīšus.

Šādus klaipveidīgus sierus ir daudz vieglāk apkopt, 
pārvadāt un sadalīt patērētājiem kā lielās apaļās ripas. 
JBez tam tie nogatavinās daudz īsākā laikā.
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Daudzās valstīs iekšzemes tirgus vajadzībām lielos dau
dzumos gatavo vājpiena sierus, kas ir lēti un pieejami ļoti 
plašām patērētāju aprindām.

Vājpiena sierus var izgatavot dažāda veida un lieluma. 
Parasti tos gatavo kā cilindrus: 40 cm platus un 12—14 cm 
augstus, ap 15—20 kg smagus.

Sieri, izgatavoti tikai no vājpiena, ir cieti un sīksti. Tā
dēļ vājpienam piejauc daļu pilnpiena un skābu paniņu ar 
tādu aprēķinu, lai sieru sausnā būtu ap 10—12% tauku. Dā
n ijā  vājpiena sieriem ar 10% tauku sausnā maisījumu no 
pilnpiena, vājpiena un paniņām sagatavo šādā veidā:

Cietie vajpiena sieri

Tauku sa tu rs 
pilnpienā %

T auku  sa tu rs 
s ie ru  p ienā %

K atriem  1000 kg  s ie ru  p iena jāņem

pilnp iena
kg

vā jp ien a
kg

pan iņu
kg

4,0 0,50 100 820 80
3,9 0,49 101 819 80
3,8 0,49 102 818 80
3,7 0,48 103 817 80
3,6 0,47 104 816 80
3,5 0,47 105 815 80
3,4 0,46 106 813 80
3,3 0,45 107 812 80
3,2 0,45 108 811 80

Attiecību sastadīšana ņemts vera, ka tauku saturs vaj- 
pienā 0,08% un paniņās 0,5%.

Vājpiena sieriem parasti piejauc saberztā veidā dažā
das nekaitīgas augu garžas-smaržas vielas, piemēram, ķi
menes (0,2—0,3%), anīsu (0,2—0,3%), nagliņas (0,1—0,2%), 
siera āboliņu, smaržīgos piparus vai citas.

Sagatavotam sieru pienam piejauc 2—5 g sieru krāsas 
un tik daudz siera rauga, ka tas pie 27—29° C sarec 30—40 
minūtēs.

Recekli sagriež un sasmalcina graudos, kas līdzīgi pu
pas grauda lielumam. Graudiem ļauj 5—10 minūtes no
gulsnēties, nolaiž daļu sūkalu un graudus maisa 20—30 mi- 
mūtes. Pēc tam sāk graudus atsildīt, pacejot 30 minūtēs 
temperātūru līdz 30—32° C. Turpina maisīt graudus vēl 
kādas 10—20 minūtes, pēc tam ļauj tiem 5—10 minūtes no
gulsnēties. Tad nolaiž sūkalas, sierekli sagriež gabaliņos 
un sasmalcina siera dzirnaviņās.
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Sasmalcinātai siera masai piejauc 200—300 g sāls uz 
100 kg sieru piena un pēc vajadzības garžas-smaržas vie
las, piemēram, 15 g ķimeņu un 5 g nagliņu. Piedevas rū
pīgi sajauc ar sierekli, un no šīs masas koka vai metalla 
veidņos var izveidot pēc patikas dažāda lieluma un formas 
sierus. Sieru masa cieši jāiespiež veidņos.

Pēc 30 minūtēm sierus veidņos apgriež, pēc 1 stundas 
tos atkal apgriež un ietin drēbē. Tad sierus apgroza un 
drēbi maina ik pēc stundas. Pēc 6 stundām sierus liek zem 
spiedes. Spiešanu pie 15° C turpina atkarībā no sieru lie
luma no 15 līdz 25 stundām. Pēc spiešanas sierus uz 1—2 
dienām liek sāls šķīdumā. Pēc tam ļauj tiem labi apžūt 
un tad tos parafīnē. Parafīnētos sierus novieto sausā telpā 
pie 15—18° C, kur tie nogatavinās.

No 100 kg sieru piena resp. augstāk minētā maisījuma 
iznāk 6,5—7,5 kg gatava siera.

PUSCIETIE SIERI 

Zemgales siers
Zemgales sieriem ir četrstūra veids: pamatne ir kvad

rāts 18 X 18 cm, augstums 8—10 cm. Siera svars ap 3 kg, 
no 2,6 līdz 3,4 kg. Uz viena siera iziet ap 30 kg piena. Siera 
masa ir salmu dzeltenumā. Acis plaisveidīgas. Citur PSRS 
gatavo līdzīgus sierus ar nosaukumu „krievu bakšteins“.

Pilntaukus sierus gatavo no piena ar 2,8% tauku, pus- 
taukus sierus no piena ar 1,4% tauku. Zemgales sieriem 
noder katrs labs piens, kura skābumgrads nepārsniedz 20° T. 
Ja pienam slikta mikroflora. tas jāpasterizē un jāatdzesē 
līdz 33° C.

Katriem 100 kg sieru piena jāpieliek: 1) pienskābes 
streptokokku tīrkultūra: vasarā 0,2—0,3%, ziemā 0,5—0,8%, 
pasterizētam 1%; 2) kalcija chlorida 20—30 g, bet pasteri
zētam 40—50 g; 3) orleana sieru krāsas: pilntaukam sieram
2—3 g, pustaukam 3—4 g; 4) nepasterizētam pienam 30— 
40 g kalija salpetra.

Pienu uzsilda: pilntaukiem sieriem vasarā līdz 31— 
32° C, ziemā līdz 32—34° C; pustaukiem sieriem līdz 30° C. 
Vēlamais skābumgrads pirms recināšanas 20—21° T. Pienu 
sarecina 30—35 minūtēs. Receklim jābūt stingram.

Recekli ar tērauda siera nažiem, kam asmeņu atstarpes
1 cm, sagriež 1 cm3 graudos un ļauj tiem 3—5 min. no
gulsnēties, lai tie pietiekami nostiprinās un nesaputekļojas 
turpmākās apstrādāšanas laikā. Graudi sastrādājami līdz
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zirņa lielumam. Jo sliktāka sieru pienam mikroflora, to
ties sīkāk jāsastrādā siera graudi, pat līdz miežu grauda 
lielumam. Graudus maisa 15—20 minūtes, nolaiž vai no
smeļ 30% sūkalu un graudus atsilda 20 minūtēs: pilntau- 
kiem sieriem līdz 40° C, pustaukiem līdz 35° C. Pēc tam 
graudus vēl maisa 10—20 minūtes, tad ļauj tiem nogulsnē
ties un nolaiž sūkalas līdz graudu virsai. Graudus jauc 
un tūliņ lej veidņos. Veidņus gatavo no egles koka gludi 
ēvelētiem dēlīšiem. To pamats 18 X 18 cm; augstums 25 cm, 
ar sīkiem caurumiņiem sānos, bez dibena un vāka. Sieru 
veidošanai vajadzīgs galds ar noteku. Uz tā novieto klū
dziņu, tievu niedru vai latiņu paklāju, ko pārsedz ar šķidru 
siera drēbi. Uz drēbes novieto sasildītus veidņus. Graudus 
smeļ un lej jau  iepriekš sagatavotos veidņos ar īpašu mēr- 
spainīti, kupa tilpums līdzinās veidņa tilpumam. Veidņu 
piepildīšana jāizdara ātri un vienmērīgi. Telpas tempera
tūra 18° C.

Zemgales, kā arī citus puscietos sierus nespiež. Sieri at
spiežas paši ar savu svaru, kad tos pēc veidošanas biežāk 
apgroza.

Kad visi veidņi piepildīti, sierus uzmanīgi apgriež. Tad 
tos atkal apgriež pēc 15, 30 un 50 minūtēm, pēc 1, 2 un 3 
stundām. Sierus atstāj veidņos 10 stundas, un šinī laikā tie 
10 reizes jāapgriež. Ja tos reti apgroza, sieri pieņem ne
pareizu formu un nevienādi nogatavinās.

Lai sieriem labāk izveidotos miza, ieteicams tos ietīt sieru 
drēbē.

Sierus sāla 2—3 dienas sāls šķīdumā: pirm ajā dienā 
18%-īgā, turpmāk 23%-īgā. Sālītavas temperātūra vasarā 
10—12° C, ziemā 12—14° C. Izsālītiem sieriem te ļauj 6—8 
dienas apžūt, bet, kad jābaidās no uzpūšanās, tie jāpatur 
te pāris nedēļas vai jānovieto vēsā pagrabā pie 12° C. Pēc 
tam sierus novieto gatavināšanās pagrabā pie 15—16° C 
vasarā, 18° C ziemā un 90% gaisa mitruma. Te sierus sā
kumā katru dienu apgroza un noslauka ar mitru lupatu, 
vēlāk pēc 2—3 dienām. Pakāpeniski uz siera virsmas rodas 
dzeltena g 1 ē m e resp. siera tepe, kas vēlāk kļūst brūna. 
Šo glēmes kārtiņu vienlīdzīgi izdala pa visu siera virsmu, lai 
tādā veidā aizpildītu visus iedobumiņus siera virsmā un iz
veidotu sieriem gludu, plānu, dzeltenbrūnu mizu.

Glēmē savairojas baktērijas, kas šķīdina parakazeīnu 
un rada amonjaku. Tāpēc amonjaka smaka Zemgales sieru 
pagrabos ir normāla parādība. Plauktiem jābūt tīriem, 
sausiem.
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Zemgales sieri nogatavinās 2 mēnešu laikā, kad tos var 
jau pārdot. Gatavus pilntaukos sierus mēdz ietīt alvas pa
pīrā resp. staniolā, bet pustaukos ietin pergamenta papīrā. 
Kad sieriem izveidojusies gluda, sausa miziņa, tos var arī 
parafīnēt.

Sierus iesaiņo kastēs pa 20 gab. kopā. Kastes izmēri 
iekšpusē: garums 71—75 cm, platums 54—56 cm, augstums 
20—22 cm. Kastes gatavo no sausiem, ēvelētiem egles koka 
dēļiem. Kastes dibenam, sāniem un vākam jāņem 10—
15 mm, galiem 15—18 mm biezi dēļi.

Gatava siera iznākums no 100 kg sieru piena: pilntauka 
9,0—9,5 kg, pustauka 7,5—8,0 kg.

Tilzītes siers.
Tilzītes sierus jau sen gatavo Rītprūsijā, Tilzītes apvidū. 

Tagad tos gatavo visās piensaimniecības zemēs.
Sieriem ir cilindra veids: diametrs 25 cm, augstums 

10 cm, svars ap 5 kg. PSRS un Šveicē tos gatavo mazākus, 
apm. 2 kg smagus.

Tagad bieži Tilzītes sierus gatavo k l a i p i ņ u  veidā. To 
augstums un platums 11,5X11,5 cm, gafums 29 cm, svars 
3—4 kg.

Tilzītes sieru izgatavošanas technika līdzīga Zemgales 
sieru izgatavošanas technikai; arī sieru iznākums tāds pats. 
Bieži siernieki vienas vannas satura daļu veido Zemgales, 
daļu Tilzītes sieru veidā. Šos sierus var gatavot arī no lie
sāka piena. Eksportēt var tikai pilntaukus, labi nogatavi
nātus sierus.

Volgas siers.
Sieram ir klaipiņa veids: gafums 25 cm, platums 12 cm, 

augstums 8—9 cm. Siera svars 2,5—3 kg. Griezumā siera iz
skats līdzīgs Tilzītes sieram. Tauku saturam siera sausnā 
jābūt min. 50%. Tāpēc Volgas sierus gatavo no pilnpiena 
ar tauku saturu 3,5%. Sieru pienam jāpieliek salpetris. To 
sarecina 30 minūtēs pie 33—34° C. Graudiem ļauj 5—10 min. 
nogulsnēties, lai nostiprinās un turpmākās apstrādāšanas 
laikā nesaputekļojas. Pēc tam graudus maisa 20—25 min., 
nolaiž daļu sūkalu un atsilda 50 min. laikā līdz 42° C. Grau
diem jābūt prāvu zirņu lielumā. Tos parasti sāla vannā, lai 
novērstu sieru uzpūšanos.

Gatavos graudus sn\eļ un lej gapās kastēs, kupās katrā 
veidojas trīs sieri. Kad visi graudi izlieti, masu kastēs sa
griež ar baltā skārda plāksnēm 3 līdzīgās daļās, iebāžot
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plāksnes kastu sienu rievās. Sierus apgriež pēc 30 min., 
tad atkal pēc 30 min. un pēc 1 stundas. Tad tos nosloga, 
uzliekot katram sieram pielāgotu 3 kg smagu koka klucīti. 
Pēc 2 un tad pēc 3 stundām sierus atkal apgroza un nosloga. 
Sierus pārnes sālītavā pie 10—12° C un tur zem sloga apm.
12 stundas. Sāla ar sausu sāli trīs reizes, ar starplaikiem
2—3 dienas. Ja sālīti siera graudi, tad ar sausu sāli noberž 
tikai divas reizes. Sālīšanas laikā sierus tur uz galdiem 
cieši vienu blajkus otram. Pēc 10 dienām sierus pārvieto 
pagrabā ar 13—15° C un 90—95% gaisa mitrumu. Tur tos 
divi nedēļas ik pārdienas noberž ar 2% sāls šķīdumu un 
novieto cieši kopā, lai sieri nezaudē pareizo formu. Kad 
parādās glēme, sierus novieto katru atsevišķi un neberž 
vairs ar sālījumu, bet ūdeni un ik pēc 2—3 dienām. 1—1,5 
mēn. vecus sierus pārvieto vēsā sausākā pagrabā ar 8—10° C 
temperātūru un 85—90% mitrumu, kur turpina kopt sieru 
mizu.

Volgas sieri nogatavinās 2,5—3 mēnešos. Gatavus sierus 
mazgā, apžāvē un parafīnē. Tos ietin pergamentā un ievieto 
kastēs, pa 15 gab. katrā.

ZAĻO PELĒJUMU SIERI

Latvijas rokforas siers
Latvijas rokforas siers ir puscietais siers, ko nogatavina 

dižciltīgas zaļā pelējuma sēnītes (Penicillium roqueforti vai 
tām līdzīgas). Sieriem ir cilindra veids: diametrs 18—20 cm, 
augstums 10 cm, svars 2,2—2,6 kg. Uz viena siera iziet ap
16 kg piena.

Rokforas sierus gatavo tikai no pilnpiena ar 3,8% tauku. 
Svaigam pienam pieliek ap 2% pienskābes baktēriju tīr- 
kultūras, 20—30 g kalcija chlorida, uzsilda līdz 32° C un no
gaida, kamēr tā skābumgrads paceļas līdz 22—23° T. Pienu 
sarecina 30 minūtēs.

Receklim jābūt stingram. To sagriež ar tērauda siera 
nažiem 1 cm3 graudos, ļauj 10 minūtes nogulsnēties, kamēr 
tie kļūst stingrāki, tad ar siera lāpstu lēni maisa 20 minūtes, 
pēc tam tos atsilda līdz 36° C un turpina maisīt vēl kādas 
20—25 minūtes. Graudiem ļauj 5—10 min. nogulsnēties, pēc 
tam nolaiž sūkalas. Tad graudus smeļ un lej uz siera drē
bes, kas pārklāta sietiem vai ārdiņiem, novietotiem virs 
tukšas sieru vannas. Tādā veidā graudus atbrīvo no sūka
lām, kas aizņem 25—30 min. laika. Telpā jābūt 18° C va-
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sarā, 20° C ziemā. Var drēbi ar graudiem pakārt siltā vietā 
(19—20° C), tad sūkalas pietiekami notek 15—20 minūtēs. 
Tad sierekli ar rokām jeb īpašu rīku ātri sasmalcina un 
pilda veidņos. Dažkārt graudus pirms veidošanas sāla, lie
kot 500 g smalkas sāls uz 100 kg piena.

Veidņus gatavo no alvota skārda ar sīkiem caurumiņiem 
sānos un pielodētu dibenu. Veidņu diametrs 18 cm, augs
tums 15—16 cm. Sierekli iespiež veidņos četrām kārtām, 
pa 3—4 cm katru. Trīs kārtas, izņemot virsējo, pārkaisa ar

pulverveidīgu zaļā pelējuma (Peni- 
cillium roqueforti) tīrkultūra. Uz 
100 kg sierekļa parasti iziet 10 g pul- 
verveidīgas tīrkultūras, uz 1 siera vi
dēji 0,5 g. Sierus veido pie 18—20° C. 
Tiem nedrīkst ļaut atdzist.

Sierus tur veidņos 3—4 dienas pie 
18—20° C un 90—95 % gaisa mitruma. 
Pirmajā dienā tos apgroza 6 reizes, 
nākamās dienās 3 reizes dienā. Tad 
tos izņem no veidņiem, ļauj 3—4 die
nas apžūt vēsā telpā un tad parasti 
sāla ar sausu sāli. Var šos sierus sālīt
2—3 dienas sāls šķīdumā pie 9—10® C, 
kur tos pāris reizes dienā apgriež. Ga
tavā sierā vēlams 4% sāls. Pēc tam 
sierus novieto vēsā pagrabā pie 
7—8° C un 92—95 % mitruma uz rie
votiem plauktiem, kur tos, sākumā 
katru dienu, paveļ uz otriem sāniem. 
Ja uz sieru virsmas sāk rasties glēme,

300. att. Rokforas siera jānoslauka, bet, ja  glēmes rodas 
bakstāmais. vairak, tā janokasa ar nazi vai jano-

berž ar suku, jo biezāka glēmes kārta 
neļauj sieru masā iespiesties gaisam, kas nepieciešams pelē
jumu attīstībai un darbībai.

Lai veicinātu gaisa piekļūšanu pelējumu sēnītēm sieru 
masā, ar gājām nerūsējoša tērauda adatām izbaksta sierā 
tievus (ap 3 mm) caurumiņus. Sieru bakstīšanai dabūjami 
īpaši rīki ar 40—50 adatām (sk. 300. att.), kas pie katra no- 
spiediena izbaksta vienu sieru. Sierus baksta otrā vai trešajā 
dienā pēc sālīšanas. Pirms bakstīšanas sierus rūpīgi no
mazgā ar vāju sāls šķīdumu, lai sierā neiekļūtu netīrumi 
vai svešas sīkbūtnes. Sierus parasti baksta tikai vienu reizi. 
Ja sieru masa stipri blīva un nepietiekami skāba, pelējumi
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ianī aug vāji, un dažkārt nākas bakstīt vēl otru reizi. Tā
dos gadījumos sieri neiznāk teicami.

Rokforas sieri vislabāk nogatavinās pie 8° C un gaisa 
mitruma ap 94%. Sausākos pagrabos sieri stipri apžūst, bet 
mitrākos rodas daudz glēmes, kas nav vēlams. Tempera
tūras celšanās virs 10° C arī nav vēlama, jo tad sieri ātri 
sāk bojāties. Tāpēc labus rokfora sierus var izgatavot tikai 
tādas sierotavas, kas pagrabos var noturēt temperātūru no
radītās robežās. Pagrabos bez tam vajadzīga spēcīga venti
lācija amonjaka un ogļskābes, kā arī sasilušā gaisa izvadī
šanai un svaiga, vēsa gaisa ievadīšanai. Plaukti rūpīgi jā 
tīra  un bieži jākaļķo.

301. att. R okforas siers.

Rokforas siers nogatavinās 3 mēnešos. Siernieki tos ne
reti pārdod jau  2 mēneši vecus. Nogatavināti sieri jāuz
glabā noliktavā pie 3—5° C. Pelējumu sēnītes sieru gata- 
vināšanas laikā šķīdina ne vien parakazeīnu, bet šķeļ arī 
taukus. Atbrīvotās, gaistošās tauku skābes piešķir rokforas 
sieriem stipru īpatnu aromatu, kādu cienī tikai šauras pa
tērētāju aprindas. Tādēļ šiem sieriem iekšzemē ir visai 
šaurs tirgus un tos var gatavot galvenā kārtā eksportam 
uz ārzemēm, kur tie labi pazīstami ar nosaukumu „rokfo- 
ras sieri“.

Lai sieriem būtu spēcīgāks aromats un lai samazinātu 
svara zudumu, 1,5—2,0 mēnešus vecus sierus rūpīgi ietin 
alvas papīrā resp. staniolā. Pēc tam tos labāk glabāt saldē
tavā pie 2—3° C.

Gatava siera miasa caurausta zaļiem pelējumiem (skat.
301. zīm.).
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No 100 kg piena ar 3,7—3,8% tauku iznāk 11—12 kg ga
tava siera.

Stiltonas siers.
Stiltonas sierus gatavo Anglijā, tāpat Skandinavijas val

stīs eksportam uz Angliju.
Sieram ir augsta cilindra veids: diametrs 15—18 cm, aug

stums 25—30 cm, svars 4—5 kg. Šo sieru masa caurausta 
zili zaļiem pelējumiem.

Stiltonas sierus gatavo no piena ar 5% tauku. Anglijā 
to gatavo ar mīkstāku konsistenci: pienu sarecina 60 minū
tēs pie 29—30° C, bet Zviedrijā pienu sarecina 30 minūtēs 
pie 30—31° C, recekli stiprāk sasmalcina, graudus atsilda 
30 minūtēs līdz 35° C un pēc tam tos vēl maisa 20—30 mi
nūtes. Tādā gadījumā sieru masa iznāk ar stingrāku kon
sistenci un sieri derīgi eksportam. Sieri gatavinās 4—5 mē
nešus. Gatavus sierus ietin staniolā.

Gorgonzolas siers.
Gorgonzolas sierus lielos vairumos gatavo Itālijā. Sie

ram ir zema cilindra veids: diametrs 30 cm, augstums ap 
20 cm, svars 12—15 kg. Sieru masa caurausta zaļiem pelē
jumiem tāpat kā rokforas sieriem.

Gatavo no pilnpiena ar 3,8% tauku. Pienam pieliek pien
skābes streptokokku tīrkultūras (līdz 2,0—2,5%). Pirms Te
cināšanas piena skābumgradam jābūt 23—25° T. Pienu sare
cina 30 minūtēs, vasarā pie 30° C, ziemā 33° C.

Recekli sasmalcina rieksta lieluma graudos. Graudus iej 
uz sieru drēbes, kas pārklāta seklai vannai ar caurumotu 
dibenu, un nogaida, kamēr sūkalas labi notek. Sierekli liek. 
kārtās ar drēbi izklātos veidņos, katrai kārtai pārkaisot 
zaļā pelējuma Penicillium gorgonzola pulveļveidīgo līr- 
kultūru.

Sierus atstāj veidņos 24 stundas, pēc katrām 3 stundām 
tos apgriež un pārmaina arī siera drēbi. Tad sierus pārnes 
sausināšanas telpā pie 14—15° C, novieto uz salmu pinu
miem un 4—5 dienas tur veidņos bez drēbes. Sierus divas 
reizes dienā apgriež, kamēr tie nostiprinās un vairs nezaudē 
savu formu.

Gorgonzolas sierus parasti sāla ar sausu sāli. Sālīšanu 
turpina 16 līdz 24 dienas. Pēc sālīšanas sierus novieto gata- 
vināšanās pagrabā pie 8—10° C, kur tos ik pēc divām die
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nām apgroza un noslauka. Lai pelējumu sēnītes sieru masā 
labāk attīstītos, arī šos sierus izbaksta adatām.

Nogatavojas 4—5 mēnešos. No 100 kg piena iznāk 12— 
13 kg gatava siera.

Franču rokforas siers.
Rokforas (Roquefort) sierus jau  no seniem laikiem iz

gatavo Francijas dienvidos, Aveironas departamentā. Tas 
ir viens no visvecākiem sieriem. Galvenā kārtā tos gatavo 
no a i t u  p i e n a .

Sieram ir cilindra veids: diametrs 20 cm, augstums 8— 
10 cm, svars 2—3 kg. Rokforas sierus nogatavina zaļā pelē
jumu sēnīte — Penicillium roqueforti. Sierus gatavina pa
grabos vai kalnu alās pie 5—8° C.

Rokforam līdzīgus sierus no govju piena lielākos dau
dzumos gatavo Dānijā, Zviedrijā, Amerikas Sav. valstīs, 
Šveicē (sarrasinas siers) un citās piensaimniecības zemēs.

MĪKSTIE SIERI

Mīksto sieru masa satur vairāk sūkalu resp. ūdens (50— 
60%) un samērīgi mazāk sausnas nekā cieto sieru masa. 
Mīkstos sierus gatavo nelielus. Pienu recina zemākās tem
peratūrās. Recekli nesmalcina nemaz vai pavisam maz. 
Graudus neatsilda. Sierus nespiež ar spiedi, parasti tic at
spiežas paši ar savu svaru. Sūkalu izdalīšanos rcsp. sine- 
rezi galvenā kārtā veicina pienskābe, kas ilgākā recināšanas 
laikā rodas lielākā daudzumā. Dažas mīksto sieru šķirnes 
var pat uzskatīt par pāreju starp chimozina un pienskābes 
sieriem.

Mīksto sieru gatavināšanās iet no āra uz iekšu. Šie sieri 
nogatavinās ātrākā laikā nekā cietie sieri. Dažas mīksto 
sieru šķirnes lieto arī bez gatavināšanās. Nogatavinātie 
sieri nav izturīgi, tie ātri jāizlieto.

Mīksto sieru izgatavošana ir viegla un visur iespējama. 
To izgatavošana sevišķi parocīga atsevišķām saimniecībām 
lielāku pilsētu rūpniecības centru, kūrvietu un cilu biezi 
apdzīvotu vietu tuvumā.

Mīkstos sierus gatavo dažādā veidā un lielumā, sākot 
no 0,1 kg līdz 3,0 kg, parasti 0,3—0,8 kg smagus. Ir zinā
mas ļoti daudzas mīksto sieru šķirnes. Pazīstamākās no 
tām var iedalīt divās lielās grupās. Pirmā grupā ietilpst
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mīkstie franču sieri — kamamberas, brī, neišatelas u. c., 
kufus galvenā kārtā  nogatavina baltās pelējumu sēnītes. 
O trā sieru grupā ietilpst mīkstie beļģu sieri — limburgas, 
romaduras, bakšteina u. c., ko galvenā kārtā nogatavina 
baktērijas. Tomēr arī starp šīm divām grupām nevar vilkt 
noteiktu robežu.

M ī k s t i e  f r a n č u  s i e r i  
Kamamberas siers

Kamamberas (Camembert) sieru jau  no 1791. gada ga
tavo Normandijā Ziemeļfrancijā. Tagad šos sierus gatavo 
arī daudzās citās zemēs, lietojot derīgo pelējuma sēnīšu 
tīrkultūras.

Sieram ir neliela cilindra veids: diametrs 10—11 cm, 
augstums 3—4 cm; svars ap 300 g. Uz viena siera iziet ap
2 kg piena. Gatavam sieram ir patīkama riekstu garža.

Piens nepieciešams svaigs, labs, ar tauku saturu 2,8—
3,0% Labi sieri ar izlīdzinātām īpašībām iznāk no pasteri
zēta piena. Pienu pasterizē 10 minūtes pie 62° C vai paras
tos spārnu pasterizātoros pie 72° C un tūliņ atdzesē līdz Te
cināšanas temperātūrai: vasarā līdz 30° C (karstā laikā pat 
līdz 28° C), pēc kam tad katriem 100 kg piena piejauc 4—5% 
pienskābes baktēriju tīrkultūras un 30—40 g kalcija chlo- 
rida, labi izmaisa un nogaida, kamēr piena skābumgrads 
pieaug: vasarā līdz 22—23° T, ziemā līdz 24—25° T. Ja piens 
labs, tīrs, svaigs un to nepasterizē, tad pienskābes baktēriju 
tīrkultūras jāpieliek mazāk (1—2%) un kalcija chlorida ti
kai 15—20 g uz katriem 100 kg piena. Pienu sagatavo vannā, 
kas novietota uz paaugstinājuma tā, ka zem tās aizgriežņa 
var palikt 40 1 tilpuma toverīšus.

Kad piens pietiekami ieskābis, katriem 100 kg piena pie
jauc speciālas tīrkultūras: 5—6 cm3 Oidium casei camem- 
berti, 8—10 cm3 Penicillium album un 25 cm3 BacL linens, 
bez tam vēl 2—3 cm3 orleana siera krāsas. Šīs piedevas 
pienā labi izjauc un tad pieliek siera raugu, lai piens sarec: 
vasarā 1%—2 stundās, ziemā 2—3 stundās. Siltākā laikā 
un stiprāk ieskābis (līdz 26—27° T) piens jāsarecina īsākā 
laikā, 50—60 minūtēs.

Pieliekot siera raugu, pienu pamatīgi maisa un pēc tam 
izlaiž no vannas 40 I tilpuma aluminija toverīšos, kupos 
piens sarec. Toverīšus labi nosedz ar drēbi, lai piens Teci
nāšanas laikā neatdziest. Recināšan,as telpas temperātūrai 
jābūt: vasarā 18—20® C, ziemā 20—22° C. Receklim jābūt

€18



stingram. Var toverīšus ar sagatavoto pienu ievietot vannl  
ar ūdeni, kupa temperatūru uztur vēlamā augstumā, kamēr 
piens sarec. Šinī laikā jāsagatavo siera veidņi un paklāji.

Veidņus kamamberas sieriem izgatavo no labi alvota 
skārda vai aluminija ar sīkiem caurumiņiem sānos, bez 
dibena. Veidņu diametrs 11—12 cm, augstums 14—15 cm. 
Siereklis veidņos, sūkalām notekot, ātri saplok. Tādēļ pa
rocīgāki ir no divām dalām (katras daļas augstums 7 cm) 
saliekami veidņi, jo virsējo daļu tad pēc sierekļa saplak- 
šanas var noņemt, kas atvieglo sieru grozīšanu. Lielas sie- 
rotavas 20 veidņus novieto caurumotā koka vai aluminija 
kastē, paklājot zem tiem šķidru sieru drēbi. Var veidņus 
vienkārši novietot uz paklājiem no kārklu klūdziņām, nied
rēm vai meldriem, kas pārklāti ar siera drēbi. Paklājus no
vieto uz ieslīpa galda ar renītēm sūkalu netraucētai no
tecēšanai. Ieteicams galda virsu noklāt ar rievotām alu
m inija platēm, lai sūkalas nevarētu iesūkties kokā, kur tās 
sadalās un izplata nepatīkamu skābu vai puvuma smaku.

Uz katriem 20 veidņiem novieto vienu pildāmo kasti ar 
20 caurumiem — piltuvēm dibenā un 5 cm augstām malām. 
Katras piltuves diametrs 11 cm, caurules garums, kas ieiet 
veidnī, 1,5—2 cm. Šāda pildāmā kaste dod iespēju vienā 
Teizē un vienlīdzīgi piepildīt 20 veidņus. To piepildīšanai 
pietiek viena 40 1 toverīša satura.

Gatavo recekli toverīšos ar siera nazi sagriež stabiņos 
resp. gapās prizmās pa 4 cm2 un pēc 3—4 minūtēm toverīša 
saturu izlej pildāmā kastē, no kupas receklis vienmērīgi 
ieplūst visos 20 veidņos un piepilda tos. Tad noņem pil
dāmo kasti. Piepildītiem veidņiem pārklāj drēbi, uzliek 
caurumotu vāku un kasti — paklāju apgriež ar visiem 20 
veidņiem. Pēc 2 stundām kasti ar veidņiem atkal apgriež. 
Šinī laikā sieri parasti jau  tiktāl saplakuši, ka veidņa virs- 
daļu var noņemt. Tad veidņus ar sieriem atkal apgriež pēc 
2, 3 un 4 stundām. Pēc 24 stundām sieriņi jau  pietiekami 
stingri un tos var izņemt no veidņiem. Biežāk sierus ap
grozot, labāk notek sūkalas, sieri iegūst gludu virsmu un pa
reizu formu.

Sieriem ļauj 2—3 stundas apžūt un tad tos sāla ar sausu, 
izkarsētu, smalki saberztu sāli, vienlīdzīgi apputinot sie
riņu virsu, bet sānus ieberžot ar sāli. Lieko sāli nobirdina, 
viegli sasitot kopā divus sieriņus. Parocīgāk tomēr šos sie
rus sālīt sāls šķīdumā. Tam nolūkam pagatavo piemērotus 
koka statīvus resp. etažēres bez kādām metalla daļām. Uz 
statīvu caurumotiem plauktiem novieto sieriņus un statīvu
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iegremdē uz 40—60 minūtēm stiprā (20—22%-īgā) sāls šķī
dumā. Šādā veidā sieriņi izsālās ātrāk un vienmērīgāk, 
nekā sālot ar sausu sāli. Sālījumam jābūt tīram, ar tempe- 
rātūru 16—18° C; tā skābumgrads nevar būt augstāks par 
30° T.

No sālījumā izņemtos sierus novieto uz sietiem, lai ap
žūst, tad tos pārnes sausināšanas telpā ar temperatūru: 
vasarā 13—15° C, ziemā 16—18° C, ar sausu gaisu (ap 70% 
mitruma) un spēcīgu ventilāciju. Te sieriņus tur 2—3 ne
dēļas atkarībā no to mitruma. Vairākas reizes tie jāap
griež: pirmajās 2—3 dienās reizi dienā, vēlāk par divām 
dienām.

Sieriņi zaudē daļu m itrum a un apaug baltiem  p e lē ju 
miem. Ja pelējum u par maz, sieriņ i jāapm iglo  ar to kul
tūrām, atšķaidītām  novārītā un atdzesētā ūdenī.

Pēc divām nedēļām kamambera pelējumu attīstība pa
rasti jau  beigusies, sieriem radusies stingra miziņa ar dzel- 
tensarkaniem plankumiņiem, sākas sārtbaktēriju attīstība. 
Tad sierus pārvieto gatavināšanās telpā ar 10—11° C un 
gaisa mitrumu 85—90%. Te sierus tur 2—3 nedēļas un ik 
pēc 2—3 dienām tos apgroza. Šeit samazinās pelējumi, bet 
vairojas sārtbaktērijas (galvenā kārtā Bact. linens), kas da
rina amonjaku, neitrālizē pienskābi, pakāpeniski sierus no
gatavina, pie kam sieriem rodas teicama garža un smarža, 
to miziņa sārtojas.

Sārtošanai jānorit lēni. Parasti šīs telpas gaisā saožams 
am onjaks, kas norāda, ka sieru gatavināšanās norit nor
māli.

Siernieki kamamberas sierus parasti pārdod 30 dienas 
vecus, kad tie vēl nav pilnīgi nogatavojušies, to vidū atro
das biezpienam līdzīgs kodols. Nogaidot pilnu gatavību, 
sieri ātri pārgatavojas, ja  tos neuzglabā pietiekami zemās 
(3—5° C) temperatūrās.

Pirms pārdošanas sieriņus rūpīgi ietin vaska papīrā, iad 
aluminija vai alvas papīrā un ievieto papes vai koka skaidu 
kastītēs. Iesaiņot var tikai sieriņus ar nosusinātu, bet ne 
mitru virsmu. Kastītes jāaplīmē etiķetēm.

Dažās zemēs (A. Sav. valstīs u. c.) kamamberas sierus 
gatavina pagrabos tikai 15—18 dienas, kamēr tie sāk s ā T -  
toties. Tad tos pāris dienas tur aukstā un sausā telpā, lai 
apžūst un nocietinās miza, pēc tam iesaiņo un tur pie 10° C, 
lai tie lēni turpina nogatavoties. Šādā veidā ietaupa darbu 
sieru apkopšanā.

Dažās zemēs (Zviedrijā u. c.) kamamberas sieru izga
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tavošanas technika stipri pārmainīta, salīdzinot ar šo sieru 
izgatavošanu Francijā.

No 100 kg piena iznāk 14—15 kg gatava siera.

Brī siers
Brī (Brie) siers ļo ti iecien īts Francijā, kur to gatavo jau  

vairākus gadu sim teņus. Tagad šos sierus gatavo arī dau
dzās citās zemēs.

Sieram  ir zema, p lata  cilindra resp. ripas veids: dia
m etrs ap 35 cm, augstums 3 cm, svars 2,5—2,8 kg. Gatavo 
arī m azākus sierus, piem., diam etrs 30 cm, augstum s 2—
3 em, svars 1,5—1,7 kg va i diametrs 15 cm, augstums 2—
3 cm, svars 0,3—0,6 kg.

Pienu šiem sieriem sagatavo tāpat kā kamamberas sie
riem ar tādām pašām tīrkultūrām. Atšķirība vienīgi sieru 
veidošanā. Veidņi lielākiem brī sieriem 35 cm diametrā 
un 14 cm augstumā, saliekami no divām daļām, katrs pa 
7 cm augsts. Tos novieto uz salmu, meldru vai tievu klū
dziņu pinuma paklāja, zem kuya palikts koka dēlītis. Veid
ņus ar paklājiem un dēlīšiem sarindo uz galda, pārklāta 
ar rievotu aluminija plati.

Gatavo recekli nesasmalcina, bet smeļ lielām, lēzenām 
karotēm un pārliek veidņos. Piepildītos veidņus ar paklā
jiem  un dēlīšiem saliek ieslīpi pa 5 gab. vienu uz otra, lai 
notek sūkalas. Katru stundu tos pārcilā, apakšējos novie
tojot augšā. Kad siereklis saplacis, veidņa augšdaļu no
ņem. Pēc 8, 12 un 24 stundām sierus apgriež. Brī sierus 
sāla kā ar sausu sāli, tā arī sāls šķīdumā līdzīgi kamamberas 
sieriem. Sāls šķīdumā tos tur 3—4 stundas. Pēc sālīšanas 
sierus 3—4 dienas patur recināšanas telpā pie 18° C un 
katru dienu 1—2 reizes apgroza, mainot mitros paklājus 
pret sausiem. Sieru virsmu der apmiglot ar balto pelējumu 
tīrkultūrām. Tad sierus pārnes sausināšanas telpā, kur 
tos novieto uz izbīdāmiem un iebīdāmiem dēļiem, kas no
klāti salmu pinumiem. Nogatavina tāpat kā kamamberas 
sierus. Parasti pārdod 30 dienas vecus sierus, bet dažkārt 
arī jaunākus, pēc 15—20 dienām.

No 100 kg piena iznāk 14—15 kg gatava siera.

Neišatelas siers
N eišatelas (Neuschatel) sierus lielos vairum os gatavo  

Francijā, Sēnas departamentā, tāpat daudzās citās zemēs. 
Tos patērē svaigā  veidā vai arī nogatavina.
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Sieriem neliela cilindra veids: diametrs 5 cm, augstums 
7—8 cm, svars 120—130 g. Gatavo parasti no pilnpiena. 
Pienu ieteicams pasterizēt, īpaši, ja  sieriņus lieto svaigā 
veidā. Pasterizēt var toverīšos pie 63° C 15—20 minūte» 
vai pasterizātoros pie 73—75° C, pēc kam pienu ātri atdzesē 
līdz recināšanas temperātūrai. Atdzesētam pienam pieliek
3—5 % pienskābes strepiokokku tīrkultūru un 30—40 g 
kalcija chlorida. Pienu recina vasarā pie 27—29° C, ziemā 
pie 30—32° C. Pirms recināšanas ļauj pienam apm. 2 stun
das gatavināties resp. skābt, šinī laikā to 3—4 reizes rūpīgi 
apmaisot.

Ja šos sierus gatavina, tad pienam jāpieliek arī balto 
pelējumu un sārtbaktēriju tīrkultūras tāpat kā kamambe- 
ras sieriem.

Pienu aarecina 2—3 stundās, dažkārt arī 6—8 stundās. 
Par recekļa gatavību spriež pēc stingruma un skābum- 
grada, kam jābūt 72—75° T (sūkalu skābumgrads tad ap 
45—50° T). Gatavo recekli tad ņem siera liekšķerēm un 
pārliek uz koka četrstūrainiem sietiem (60 X 50 cm, aug
stums 15 cm), kubiem pārklāta sieru drēbe. Sietu vietā 
var lietot arī seklus grozus. Telpas temperātūrai jā 
būt vasarā 16° C, ziemā 18° C. Siltākā telpā siereklis kļūst 
pārāk skābs un sauss, bet aukstākā slikti notek sūkalas. 
Sūkalu notecēšana ilgst 2—3 stundas, pēc kam sierekli, ie
tītu  drēbē, liek zem spiedes un mēreni, kā 1:3,  spiež ap
mēram 2 stundas. Spiešanu izdara vēsā telpā pie 6—8° C T 
lai siereklis atdziest. Ūdens saturam siereklī pēc spieša
nas jābūt 55—60%. Atspiestam siereklim piejauc 1,0—1,5%, 
tīras, smalkas sāls, rūpīgi izjauc un izlaiž oaur biezpiena 
dzirnaviņām ar diviem gludiem veltnīšiem, kas sierekli sa
berž, padara vijīgu. Ja dzirnaviņu nav, sierekli izberž oaur 
sietu ar lielu koka karoti. Saberzto sierekli saveļ gapos ci
lindros veidņu resnumā, sagriež attiecīga lieluma gabalos, 
kupus cieši iespiež veidņos.

Izveidotos sieriņus atbrīvo no veidņiem un, ja  tos pa
tērē svaigus, ietin vaska un aluminija papīrā, stipri at
dzesē un laiž apgrozībā. Patēriņam svaigā veidā sieriņus 
parocīgāk veidot četrstūros: garums 5 cm, platums 5 cm, 
augstums 3 cm, svars 60—120 g. Šādiem sieriņiem mēdz 
piejaukt arī dažādas garžas-smaržas vielas. Tās piejauc 
siereklim reizē ar sāli, labi izjauc un samīca ar sierekli. 
No 100 kg piena ar 3,6—4,0% tauku iznāk 16—18 kg svaigu 
sieriņu. Vēsā telpā (pie 4—5° C) uzglabāti, tie der lieto
šanai apmēram 10 dienas.
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Ja neišatelas sierus nogatavina, tos 30 dienas tur pagra
bos un gatavina līdzīgā veidā kā kamamberas sierus. Pa
grabos sieriņus novieto uz niedru vai salmu paklājiem. Sā
kumā tos apgroza katru dienu, vēlāk ik pa 2—3 dienām.

Nogatavinātos sieriņus ietin vaska un alum inija vai al
vas papīrā. Dažreiz tos ievieto arī koka skaidu kastītēs.

No 100 kg piena iznāk 14—15 kg gatava siera. Bez šeit 
aprakstītām šķirnēm Francijā izgatavo vēl daudzas citas 
(pavisam ap 60) mīksto sieru šķirnes.

B e ļ ģ u  m ī k s t i e  s i e r i  
Limburgas siers

Limburgas sierus no seniem laikiem gatavo Beļģijā. Jau. 
vairāk kā 100 gadus tos gatavo arī Vācijā, sevišķi daudz 
Algavā. Tagad tos gatavo arī daudzās citās piensaimnie
cības zemēs.

Beļģijā limburgas sierus parasti gatavo no pilnpiena. 
Tiem četrstūpa veids: gapums 14—15 cm, platums 14—15 cm, 
augstums 8 cm, svars ap 1 kg. Citās zemēs visvairāk ga
tavo pustaukos limburgas sierus no piena ar 1,4—-1,6% 
tauku un mazākus — gapumā un platumā pa 9 cm, 7—8 cm 
augstus un 0,5—0,6 kg smagus. Nereti tos gatavo 20 cm ga- 
pās un 5—6 cm augstās prizmās, ap 0,5—0,7 kg svarā. Daž
kārt tos gatavo no stipri liesa piena, pat no vājpiena ar 
skābu paniņu piedevu.

Limburgas sieriem ir asa, īpata smaka: miziņa mīksta, 
sarkanbrūna, vāji ož pēc amonjaka. Šo sieru izgatavoša
nas technika dažādās zemēs ir dažāda.

Svaigam pienam pieliek 0,5 %, pasterizētam 1 % pienskā
bes baktēriju un 0,1% sārtbaktēriju (Bact. linens) tīrkul- 
tūras, 15—20 g kalcija chlorida un nedaudz orleana sieru 
krāsas. Liesam pienam krāsas jāpieliek vairāk kā taukā
kam. Pirms recināšanas piena skābumgradam jābūt 21— 
22° T. Recināšanas temperātūra: vasarā liesam sieram 
27—29° C, pustaukam 30—31° C, pilntaukam 32-—33° C; 
ziemā tai jābūt par 2° C augstākai. Recināšanas ilgums 
30—60 minūtes. Gatavu recekli ar tērauda siera nažiem 
sagriež 1—2 cm3 lielos graudos (liesiem sieriem 3 cm3), tos 
jauc un ar siera lāpstu maisa 10 minūtes un ļauj nogul
snēties.

Daži siernieki graudus viegli atsilda: atsmeļ daļu sū
kalu, karstā ūdenī tās sasilda līdz 50—55° C un, graudus
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maisot, lēni paceļ to temperatūru līdz 33—35° C apmēram 
10—12 minūtēs. Tādi atsildīti graudi labāk izdala sūka
las, kļūst stingrāki. Pēc graudu nogulsnēšanās nosmeļ sū
kalas līdz sierekļa virsai, graudus smeļ un lej veidņos, kas 
sagatavoti un cieši kopā salikti uz ieslīpa galda. Veidņi 
ir no egles koka pagatavotas kastes: 70 cm gapas, 14 cm 
platas un 21 cm augstas, ar caurumiņiem sānos un dibenā. 
Katrā veidnī ieiet 5 sieri. Veidņus novieto uz latiņām vai 
paklāja, lai sūkalas varētu netraucēti notecēt. Mazākiem 
sieriem kastes 9 cm platas un 18 cm augstas, bet gafums 
pēc ietilpstošu sieru skaita. Lieto arī īpašus veidojamos 
galdus. Lielas sierotavas limburgas sieru veidošanai un gro
zīšanai lieto speciālas mašīnas (Beka u. c.), kas darbu ievē
rojami vienkāršo un atvieglo.

Piepildītos veidņus-kastes pēc 10 minūtēm uzmanīgi 
pagriež uz sāniem un pēc 10 min. atgriež agrākā stāvoklī. 
10 minūtes vēlāk tās pagriež uz otriem sāniem. Ja sūkalas 
gausi notek, grozīšanu atkārto. Pēc 15—20 minūtēm, kad 
sieru masa jau  pietiekami stingra, veidņus pārnes uz otru, 
tā saucamo spiežamo galdu, kur tos apgriež uz salmu vai 
meldru paklāja, pārsegta ar siera drēbi. Katru gapo siera 
gabalu sagriež 5 līdzīgās daļās, tās viegli spiež starp dēlī
šiem un 5—6 reizes apgroza, paliekot arī sausu paklāju. 
Veidošanas telpā jābūt 16—18° C temperātūrai. Sieru gro
zīšana un spiešana turpinās 6—8 stundas; ja  graudus at
silda, tad parasti pietiek ar 3 stundām. Pilntauki sieri spie
žami ilgāk nekā liesie sieri.

Pēc spiešanas sierus otrā dienā liek 18%-īgā sāls šķī
dumā un sāla 1—2 dienas; ik pēc 6—8 stundām sieri sālī
jumā jāapgroza. Sālītavas temperātūra vasarā 13—15° C, 
ziemā 15—16° C.

Izsālītiem sieriem ļauj 12—24 stundas apžūt un tad tos 
pārvieto gatavināšanas pagrabā ar 12—15° C un gaisa mit
rumu 90—95%. Ja sieriem mīksta konsistence, pagrabā 
nepieciešama zemāka temperātūra, no 11—12° C. Pagrabos 
nepieciešama spēcīga ventilācija. Sākumā sieri jāapgriež 
katru dienu.

Pēc 5—7 dienām uz sieru virsmas parādās gaiši dzeltena
flēme, kas vēlāk, sieriem nogatavojoties, kļūst sarkan- 

rūna. Ik pēc 2—3 dienām glēmes kārtiņa labi jāizlīdzina 
pa visu siera virsmu. Svaigos sierus novieto uz augšējiem 
plauktiem, kur temperātūra nedaudz augstāka. Sieriem 
nogatavinoties, tos pārvieto uz zemākiem plauktiem resp. 
nedaudz vēsākā temperātūrā. Glēmi galvenā kārtā rada
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sērtbaktērijas (Bact. linens), kas šķīdina parakazeīnu un 
darina amonjaku. Pēdējais neitralizē pienskābi, līdzdarbo
jas sieru nogatavināšanā, kas pakāpeniski virzās no āra uz 
iekšu.

Limburgas sieri nogatavojas 6—8 nedēļās. Siernieki tos 
bieži pārdod jau 4 ned. vecus. Pirms pārdošanas tos ap- 
sausina un ietin pergamenta papīrā. Nogatavināti sieri jā 
uzglabā zemās (3—5° C) temperatūrās.

Limburgas sieru iznākums atkarīgs no tauku satura 
sieru pienā:

Tauku % Tauku % No 100 kg piena iznāk
pienā sieru sausnā 1 mēn. veca siera kg

0,9 21 9,0
1,2 26 9,6
1,5 30 10,5
1,9 35 11,0
2,8 45 12,5

Līdzīgi limburgas sieriem dažās zemēs izgatavo sierus 
ar īpatiem nosaukumiem. Vācijā prizmatiskie limburgas 
sieri sāk izspiest četrstūrainos, jo pirmie lietošanā izrādās 
parocīgāki.

Līdzīgi limburgas sieriem Vācijā no vājpiena gatavo četr
stūrainus b a k š t e i n a  sierus, 0,4—0,5 kg smagus.

Romaduras siers
Romaduras sierus jau  no seniem laikiem gatavo Beļ

ģijā. Tagad tos gatavo arī daudzās citās zemēs, sevišķi 
daudz Vācijā.

Sieram ir četrstūrainas prizmas veids: augstums un pla
tums pa 5 cm, garums 12 cm, svars 0,4—0,5 kg.

Romaduras sieru īpašības līdzīgas limburgas sieru īpa
šībām, tikai garža maigāka un smarža mazāk asa, tādēļ 
daudzi patērētāji šos cienī vairāk kā limburgas sierus.

Arī šo sieru izgatavošanas technika maz atšķipas no 
limburgas sieru izgatavošanas technikas. Gatavo no piena 
ar dažādu tauku saturu; vairāk kā puistaukos sierus no 
piena ar 1,4—1,5% tauku. Pilntaukiem sieriem vajadzīgs 
piens ar 2,8% tauku. Pienam jābūt svaigam, labam. Pie
nam pieliek 3—4% laba pienskābes baktēriju ierauga un 
0,1 % sārtbaktēriju (Bact. linens) tīrkultūras, nediaudz kal
cija chlorida un orleana sieru krāsas. Uzsilda līdz 30—33°C 
un nogaida, kamēr tā  skābumgrads paceļas līdz 21—22° T.
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Tad pienu sarecina 45—60 minūtēs. Receklim jābūt isu 
stingram.

Gatavo recekli ar tērauda siera nažiem sagriež 1—1,5 cm1 
lielos graudos. Pēc 10 minūtēm graudus sāk maisīt ar siera 
lāpstu un maisa apm. 40 minūtes, ļaujot šinī laikā graudiem 
pāris reizes pa 5 min. nogulsnēties, lai tie kļūtu stingrāki, 
blīvāki. Ziemā un vispār, kad sūkalas sliktāk izdalās, grau
dus der atsildīt, paceļot to temperātūru 2 līdz 3° C aug
stāk par recināšanas temperātūru.

Pēc maisīšanas graudiem ļauj nogulsnēties, pēc kam 
nosmeļ vai ar sifonu nolaiž 2/3 sūkalu, tad graudus jauc 
ar lāpstu, smeļ un lej veidņos. Veidņi līdzīgi limburgas 
sieru veidņiem. Tās ir 60 cm gapas; 5 cm platas un 10 cm 
augstas koka kastes ar caurumiņiem dibenā un sānos. Ne
reti lieto 10 cm platas kastes, un tad sierus pēc izveidoša
nas pārgriež gareniski divās līdzīgās daļās. Katrā kastē 
ieiet 5 vai 10 sieri. Veidņi ar graudiem jāpiepilda rūpīgi 
un vienmērīgi 10 cm biezā kārtā. Sieru veidošana un at
spiešana izdarāma tāpat kā limburgas sieriem. Veidošanas 
telpas temperatūrai jābūt 15—16° C.

Atspiestiem sieru gabaliem ļauj 12 stundas apžūt, pēc
kara tos ievieto 18%-īgā sāls šķīdumā uz 12 stundām pie
13—14° C. Izsālītiem sieriem ļauj apžūt un tad tos novieto 
pagrabā gatavināties pie 12 līdz 15° C un 90—95% gaisa 
mitruma. Pagrabos sierus pēc katrām 1—2 dienām ap
groza. Pēc nedēļas parādās glēme; pēc katrām 2—3 die
nām glēme rūpīgi jāizlīdzina pa visu siera virsmu. Ja glē- 
mes kārtiņa par biezn, liekā glēme jānoslauka ar lupata.

Romaduras sierus gatavina 4—6 nedēļas. Siernieki tos 
pārdod pēc viena mēneša, jo pilnīgi nogatavināti sieri sil
tos pagrabos ātri pārgaiavinās. Tādi gatavi sieri jāuzglabā 
pie 3—5° C. Pirms iesaiņošanas sieri jāapsusina. Vispirms 
tos ietin vaska vai plānā pergamenta papīrā, tad aluminija 
un beidzot ietinamā papīrā.

Romaduras sieru iznākums tāds pats kā limburgas sie
riem.

SKĀBPIENA SIERI

Skābpiena sieri ir visvecākie sieri. Tie daudz vecāki 
par saldpiena sieriem. Jau sirmā senatnē tie gatavoti no 
aitu. kazu un govju piena. Pienu šiem sieriem sarecina 
pienskābe, ko no piena cukura darina katrā pienā sasto
pamās pienskābes baktērijas. Pienskābe atņem kazeīnam
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piesaistīto kalciju, rodas pienskābes kalcijs, kas šķīst ūdenī 
un paliek sūkalās, bet no kalcija atbrīvotais kazeīns ūdenī 
nešķīst un sabiezē par galertveidīgu recekli (skat. 45. lpp.). 
Sarecējušo pienu pasildot un izmaisot, receklis sadalās ka
zeīnā resp. biezpienā un skābās sūkalās. No biezpiena 
pēc lieko sūkalu atspiešanas vai notecināšanas veido biez
piena sierus. Dažkārt biezpienu iepriekš gatavina. Tāpat 
tam mēdz pielikt sāli, dažādas garžas un smaržas vielas, 
pēdējos gados arī ķīmikālijas, kas veicina un paātrina skāb
piena sieru gatavināšanos.

Agrāk biezpienu gatavoja no skāba pilnpiena, bet ta
gad gandrīz vienīgi no vājpiena. Tāpēc skābpiena resp. 
biezpiena sieru barības vērtība parasti ir zemāka kā sala- 
piena sieriem. Par iemeslu tam ir nevien mazāks tauku 
saturs sieru masā, bet arī mazāks minerālvielu, īpaši kal
cija sāļu un fosforskābes saturs biezpiena sieros. Minerāl
vielu saturs svārstās: a) ar pienskābi atdalītā kazeīnā 
starp 1,5—2,5% un b) ar chimozinu atdalītā parakazeīnā 
starp 8,0—8,5%. Sakarā ar to skābs biezpiens un biezpiena 
sieri maz noderīgi jauniem organismiem, kam skeleta vei
došanai nepieciešams kalcijs un fosforskābe. Biezpiena sie
rus parasti gatavo vietējiem tirgiem.

Dažās zemēs skābpiena resp. biezpiena sieri ir ļoti ie
cienīti un izplatīti kā lēts piekožamais alus patērētājiem.

Pie mums no skābpiena sieriem plašāk pazīstami „jāņu 
sieri“ un ķimeņu sieriņi, arī mazie zaļie sieriņi. Toties 
daudz biezpiena pie mums patērē tieši, bez veidošanas 
sieros.

Skābpiena sieru izgatavošanā var izšķirt divas dažādas 
stadijas: 1) biezpiena iegūšana un 2) biezpiena sieru izga
tavošanu.

Biezpiena iegūšana
Biezpienu parasti iegūst no vājpiena un paniņām, reti 

no pilnpiena. Pēc biezpiena izlietošanas veida izšķiļ': 
1) ē d a m o  jeb uztura biezpienu, ko lieto cilvēku, m āj
putnu u. c. uzturam; 2) s i e r u  biezpienu, ko lieto skāb
piena sieru izgatavošanai; 3) t e c h n i s k o  biezpienu — 
dažādu preparātu, līmju, mākslīgā raga un sausā kazeīna 
pagatavošanai; 4) biezpienu mākslīgās šķiedras resp. ka
zeīna vilnas izgatavošanai.

Ē d a m o  biezpienu izgatavo no pasterizēta vājpiena, jo 
tāds ir veselīgāks, glabāšanā izturīgāks un garžīgāks. Vāj- 
pienu pasterizē sieru vannās 10—15 min. pie 63—65° C vai
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parastos spārnu  pasterizātoros pie 73—75° C, bet var lieto t 
a r ī  augstpasterizētu  (pie 85—90° C) vājp ienu . Pēc paste- 
rizācijas to ā tri atdzesē līdz 35—38° C un tīros cieta koka 
toveros (skat. 302. att.) vai a lu in in ija  tvertnēs ieskābē a r

302. ait. .Maisos sabērts biezpiens.

ieraugu, pagatavo tu  no pienskābes strep tokokku  un aro- 
m ata b a k tē r iju  tīrk u ltū rām , kādas lieto  k rē ju m a  skābē
šanai. Ierauga skābum gradam  jā b ū t ap 85“ T. Ieraugu  
pieliek vasarā 3—4%, ziemā 5—6% un  to labi sajauc a r v ā j
pienu. T raukam  uzliek vāku, la i piens neatdziest. Pēc
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stumdās pienu atkal labi izmaisa, tad to atstāj mierā, kamēr 
sarec. Sarecēšana notiek apm. pēc 5—8 stundām. Jo aug
stāka temperātūra un vairāk pieliek ierauga, toties ātrākā 
laikā vājpiens saskābst un pilnīgāk sarec. Skābēšanas bei
gas noteic pēc recekļa īpašībām: receklim jābūt stingram, 
bez izdalītām sūkalām, ar skābumgradu 68—73° T. Nevar 
ļaut vājpienam pārskābt, tā  skābumgrads nedrīkst pār
sniegt 75° T.

Galertveidīgo recekli sagriež ar koka zobenu vai siera 
nažiem paprāvos kubos resp. 3—5 cm3 graudos un ļauj 
tiem 20—30 minūtes izdalīt sūkalas un nostiprināties. Tad 
graudus sāk lēni maisīt ar siera lāpstu un 30 minūtēs tos 
atsilda līdz 38® C, ja  vēlas mīkstāku biezpienu, bet, ja  vaja
dzīgs stingrāks un sausāks biezpiens, graudi jāatsilda līdz 
40—43° C. Jo līdz augstākai temperātūrai graudus atsilda, 
toties blīvāks, sausāks un drupanāks būs biezpiens. Sildīša
nas laikā graudi rūpīgi jāmiaisa. Maisīšanu turpina apm. 
40 minūtes.

Pēc atsildīšanas graudiem ļauj nogulsnēties, nosmeļ vai 
nolaiž sūkalas, bet biezpiena graudus izliek 10—15 cm bie
zās kārtās uz sietiem vai ārdiņiem, pārklātiem ar šķidru 
drēbi. Pēc sūkalu notecēšanas drēbi savelk pāri biezpie
nam, uzliek piemērota lieluma vāku un mēreni nosloga 
(kā 1:3).  Kad sūkalas vairs neatdalās, biezpienu pārvieto 
aukstā telpā un atdzesē līdz 3—4° C. Pēc tam biezpienu 
sagatavo lietošanai vai pārdošanai. Transportam biezpiens 
jāiesaiņo tīrās mucās vai pusmucās. Mucas ārpuses izmēri: 
apmērs 165—170 cm un augstums 78—80 cm, bet pusmu
cas ārpuses izmēri: apmērs 130 līdz 140 cm, augstums 
62—65 cm. Mucām jābūt apstīpotām ar 1,8 līdz 2,0 mm 
biezām un 40—50 mm platām dzelzs stīpām. Naglu gali 
nedrīkst sniegties cauri kokam mucas telpā, jo pienskābe 
šķīdina dzelzi un biezpiens bojājas.

No 100 kg vājpiena iznāk 10—11 kg ēdamā biezpiena.
S i e r u  b i e z p i e n u  gatavojot, jāizvēlas tīrs un 

svaigs vājpiens, kas nesatur dzelzi un vafu resp. nav turēts 
vai glabāts sarūsējušos vai slikti alvotos dzelzs vai vata 
traukos. Ja biezpiens pat nelielos daudzumos satur dzelzi 
vai vafu, no tā izgatavotie sieriņi kļūst tumši, zili melni.

Sieru izgatavošanai vislabāk noder biezpiens, kas iegūts 
no ilgpasterizēta (10—20 min. pie 60—63° C) vājpiena. Pēc 
pasterizācijas to atdzesē līdz 35—38® C, pieliek 5—6% laba 
pienskābes strepotokokku ierauga un 0,1% sārtbaktēriju 
(Bact. linens) tīrkultūras, labi izjauc un ļauj skābt līdz
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73—75° T, nosedzot trauku, lai piens skābšanas laikā ne
atdziest. Tālāk rīkojas kā ēdamā biezpiena izgatavošanā.

Vājpiena sarecināšanā var lietot no āboliem iegūtu pek- 
tinu, kas dabūjams kā speciāls preparāts ar nosaukumu 
„Lattopekt“ sausā un šķidrā veidā. Pektina lietošanai tā 
priekšrocība, ka vājpienu var sareeināt zemās temperatū
rās (15—22® C). Ērtāks lietošanā sausais pektins, paciņās 
pa 163 g. Lieto kopā ar siera raugu. Vājpienam jābūt ie- 
skābušam līdz 26—30° T.

Sarecinot 500 kg vājpiena istabas temperatūrā (pie 18°C), 
jāņem 11 g siera rauga un paciņa pektina, jāizšķīdina
13 1 ūdens un tievā strūklā jā le j klāt vājpienam, to pa
stāvīgi maisot. Vājpiens sarec 4—5 stundās. Iegūtais biez-

Ēiens nav tik skābs kā parastais un labi noder daudzām 
iezpiena sieru šķirnēm.

Dažām biezpiena sieru šķirnēm labi noder skābes — 
chimozina biezpiens, ko iegūst šādā veidā: ilgpasterizētu 
vājpienu atdzesē līdz 32—37° C un sajauc ar 4% laba pien
skābes streptokokku ierauga. Ja vājpiens augsti pasteri
zēts (85® C), tad ierauga pieliek 6% un uz 100 kg piena 
30—40 g kalcija chlorida. Pēc stundas pienu labi izmaisa. 
Apmēram pēc 2 stundām, kad vājpiena skābumgrads sa
sniedzis 33 līdz 36® T, tam piejauc uz katriem 100 kg piena 
0,1 g pulvepveidīgā siera rauga, kas 20 minūtes šķīdināts 
novārītā un līdz 35® C atdzesētā ūdenī. Piena sarecināšana 
turpinās 5—6 stundas. Par gatavu uzskata recekli ar 75° T 
skābuma pakāpi un labi stingru konsistenci. Gatavo re
cekli ņem ar siera liekšķeri un pārliek uz sietiem, kas pār
klāti ar plānu flaneļa drēbi. Telpā jābūt 16—18° C. Sū
kalu notecēšana turpinās 2—2 V2 stundas. Šinī laikā sietus 
dažas reizes pakrata vai nostāda slīpi, kas veicina sūkalu 
izdalīšanos. Kad sūkalas vairs netek, biezpienu drēbē di
vas stundas viegli nospiež (1 : 2—3) un vēsā telpā atdzesē 
līdz 3—4° C.

Vasarās, kad biezpiena daudz un tā cenas parasti zemas, 
ieteicams gatavot izturīgāku biezpienu, ko var ilgāk uz
glabāt.

Izturīgu biezpienu ilgai glabāšanai gatavo no svaiga 
vājpiena, pasterizēta pie 85—90® C un atdzesēta līdz 35° C. 
Tam piejauc 5—8% laba pienskābes streptokokku ierauga 
un ļauj saskābt. Recekli ar tērauda siera nažiem sagriež
1—1,5 cm3 graudos, ļauj 20—30 minūtes nogulsnēties, tad 
maisa un atsilda līdz 46° C, pie kādas temperatūras tos tur 
apm. 30 minūtes. Atsildīšanas laikā graudi cītīgi jāmaisa.
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Pēc graudu  nogulsnēšanās un sūkalu  nolaišanas biezpienu, 
p ārliek  tīros maisos (skat. 302. att.), ko p ak a ļ1 pie āķiem  
tā, la i sūkalas v a r ne traucēti notecēt. Pēc tam  maisus liek  
i;em spiedes un atspiež sūkalas p iln īgāk . Biezpiena atsp ie
šanai noder a r ī speciālas kastes — spiedes (skat. 303. att.).

303. att. Biezpiena spiede.

A tspiesto biezpienu izlaiž cau r īpašu  biezpiena s m a  1 - 
c i n ā t ā j u  (skat. 304. att.), p ie jauc  3% labas, sausas sāls, 
izlaiž vēlreiz cau r sm alcinātāju  un tad  b līv i iestam pā 
lielākās mucās. Mucas iepriekš rūp īg i jā tīra , jāp laucē  un 
to ieķ isienas jā ieb erž  a r  p iesātinātu  sāls šķīdum u. Ar 
biezpienu b līv i p iep ild īta i mucai p ā rk a isa  k ā rtiņ u  sausas 
sāls un  m ucu cieši noslēdz a r  labi p ie la iko tu  vāku. D až
k ā r t mucas vāku un dibenu no le j a r ģipsi. Mucas a r biez 
p ienu jāuzg labā  vēsā (2—3° C) un  labi vēdinām ā telpā.

Sausā biezpiena izgatavošana
Sauso biezpienu PSRS izgatavo ilgai uzglabāšanai. P a r 

izejv ielu  tādam  biezpienam  noder iabs, svaigs vājpiens, 
k ū ra  skābum grads nepārsniedz 21—22° T. V ājpienam  var 
p ieliet labas paniņas: saldas līdz 25%, bet skābas līdz 10%.

V ājp ienu  ieteicam s pasterizē t pie 80" C, pēc kam  to a t
dzesē līdz 30—35° C un  ielaiž sieru  vannās vai koka tove
ros, k u r to ieraudzē a r  labām  pienskābes b a k tē r iju  tīrk u l-
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tūrām . V ar lie to t parasto  k rē ju m a  ieraugu, gatavotu no 
vājp iena. N epasterizētam  vājp ienam  pieliek  2—3%, bet 
pasterizētam  4—5% tīrk u ltū ras , rū p īg i izjauc, nosedz a r 
vāku  un ļau j skābt. Skābšana norād ītās  tem peratū ras ro-

504. att. Biezpiena smalcinatajs ar elektromotoru.

bežās parasti tu rp inās 6—8 stundas. Skābšanas beigas un 
recek ļa  gatav ību  noteic: a) pēc skābum grada, kam  jā b iit  
70—75° T; b) pēc recekļa blīvum a, pārbaudot to, tam  jādod  
ass lūzums a r gludām  m alām ; c) izdalītām  sūkalām  jā b ū t ar 
gaiši zaļu nokrāsu.

G atavo recekli ar stiepju nažiem sagriež 3—5 cm3 ga
baliņos un sāk lēnām  atsild īt, paceļot tem pera tū ru  pakā-

Īteniski p a r l—1,5° C m inūtē. Reize a r to graudus a r siera 
āpstu sāk lēni un uzm anīgi m aisīt, lai g raud i neizirst. Kad 

tem peratū ra  pacelta  līdz 38—40° C, tu rp in a  g raudu  sasm al
cināšanu līdz 10—12 mm caurm ērā. Kad vajadzīgais graudu 
lie lums sasniegts, atsild īšanu  turpina, paceļot tem perā tū ru
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līdz 42—43° C. Tāpat turpina lēnu graudu maisīšanu vēl 
40—50 minūtes. Augstāk par 43° C graudus nedrīkst atsil
dīt. Pēc tam nolaiž vai nosmeļ sūkalas un biezpienu pār
liek uz sietiem vai ārdiņiem, pārklātiem ar šķidru drēbi, 
kur to izlīdzina 10—15 cm biezās kārtās. Sūkalu notecē
šana turpinās 1—1,5 stundas. Tad biezpienu rokām sadru
pina, nosvep un pārliek uz otru galdu, kur to sāla ar labu, 
sausu sāli. Sāls piedod sausajam biezpienam izturību ilgā 
uzglabāšanas laikā un atvieglo sausā biezpiena atjauno
šanu resp. pārvēršanu normālā biezpienā. Sāls jāpieliek 
7—8% no biezpiena svara un rūpīgi ar to jāsajauc. Pēc 
30 minūtēm biezpienu atdzesē līdz 8—10° C, ko panāk, pār
vietojot sietus ar biezpienu aukstā telpā vai ievietojot 
biezpienu toverīšos, kupus novieto aukstā ūdenī. Atdzesēto 
biezpienu saber tīros maisos vai ar šķidru drēbi izklātās 
koka kastēs un 1,5—2 stundas spiež, pakāpeniski paceļot 
spiedienu līdz 1 : 3. Pēc stundas no spiešanas sākuma biez
pienu izirdina un labi izjauc. Tad spiešanu turpina, kamēr 
vairs neizdalās sūkalas. Atspiesto biezpienu rokām labi 
sadrupina un izberž caur alvotu metalla sietu, kam cau
rumu diametrs 8—10 mm. Iegūtos biezpiena graudus ne
kavējoties sāk žāvēt. Žāvēšanu turpina, kamēr ūdens sa
turs graudos nepārsniedz 17%. Šo biezpienu var žāvēt tā
pat kā technisko biezpienu resp. jēlkazeīnu. Graudus plā
nās 10—15 mm kārtiņās izlaiž uz sietiem vai ar drēbi pār
vilktiem rāmjiem, kupus ievieto žāvētavā pie 45—50° C. Vē
lāk temperatūru var pacelt. Graudus izjauc sākumā ik pēc 
30 min., vēlāk ik pēc 60 min. Labā, saulainā laikā biezpiena 
graudus var žāvēt ārā — saulē; tad tie jāsarga no putek
ļiem un putniem. Saulē žāvējot, graudus var izlaist uz pla
tēm, pagatavotām no finiepa vai citiem plāniem dēlīšiem. 
Gatavus, izžāvētus biezpiena graudus iesaiņo maisos, kastēs 
vai mucās. Tie jāglabā vēsā un sausā telpā. Gatavos biez
piena graudos ūdens saturs nevar būt augstāks par 17%, 
bet sāls saturs nedrīkst būt zemāks par 10%. Pēc izskata 
graudiem jābūt baltiem vai gaiši dzelteniem, tīriem, vien
mērīga lieluma, ap 10—15 mm caurmērā. Mērcējot tos 
ūdenī, dabū biezpienu, ko var izlietot biezpiena sieru iz
gatavošanai un citām vajadzībām.

Sausā biezpiena atjaunošanās spējas var pārbaudīt 
šādā veidā: plānā stikla glāzē iesvep 20 g sausā biezpiena, 
uzlej 50 cm3 tīra  ūdens un ļauj stāvēt istabas temperātūrā 
6 stundas. Pēc tam pārbauda atjaunotā biezpiena smaržu, 
garžu, izskatu un konsistenci.
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Biezpiena sierus gatavo nelielus, no 50 līdz 100 g svarā. 
To veias v a r bū t ļoti dažāds: cilindrisks., četrstūrains, kon- 
veidīgs. Tie gatavinās līdzīg i m īkstiem  sieriem  — no ā ra  
uz iekšu.

Pirm s sieriņu  veidošanas b iezpiens jā p ā rv ē rš  v ienvei
d īgā  masā. To panāk, beržot biezpienu caur sietiem, krietn i 
izm īcot vai laižot cau r īpašām  biezp iena dzirnaviņām  (skat. 
305. att.). D zirnaviņām  ir  div i vai če tri pārstādām i cieta  
koka vai g ran īta  veltņi, kas dažādā ā trum ā griežas viens 
p re t o tru  un caurejošo  biezpienu saberž, izmīca, saspaida.

BIEZPIENA SIERU IZGATAVOŠANA

505. att. Biezpiena dzirnaviņas. 506. att. Biezpiena
sieriņu veidotājs.

Izm īcītam  biezpienam  p ie jauc  labu, sm alku sāli: vasarā
3—4%, ziem ā 2—3%, un  dažādas garžas un  sm aržas v ie
las — ķim enes, sm aržīgos p iparus, siera  āboliņu, an īsa
u. c. Ja  biezpiena sieriņus negatavina, bet pa tērē  svaigā 
veidā, tad  biezpienam  sāls v ie tā  nere ti p ie jau c  12—15% 
cukura, vanilīna, šokolādes pu lvera  vai citas garžas-sm ar- 
žas vielas.
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Ja biezpiena sieriņus gatavina, bez sāls un ķimenēm 
biezpienam vēl piejauc 1,2—1,5% neitrālizātora, ko sastāda 
no nātrijā  bikarbonata un tīrītā  k rīta  pulvepa. Atkarībā 
no biezpiena īpašībām (ūdens un pienskābes satura, kon
sistences u. c.) nātrijā bikarbonāta ņem no 3/4 līdz Vž ne
itrālizātora sastāvā, bet pārējo V2 vai % krīta. Šāds ne- 
itrālizātors padara sieriņu masu mazāk skābu. Neitralizē
jo t lieko pienskābi, veicina un paātrina sieriņu nogatavi- 
nāšanos, uzlabo sieriņu garžu un smaržu.

Kad visas vajadzīgās piedevas biezpienam piejauktas, 
to atkal rūpīgi mīca un maisa vai divas reizes izlaiž caur 
biezpiena dzirnaviņām, kamēr masa kļūst mīksta, vijīga un 
ļaujas labi veidoties.

Sieriņus veido: a) mazumā ar rokas spiedēm (skat. 306. 
att.); b) vairumā ar īpašām veidojamām mašīnām, kas dar
bojas antomatiski.

Ja izveidotos sieriņus patērē svaigus, tos ietin vaskotā 
papīrā un dažkārt arī aluminija papīrā. Ja sieriņus noga
tavina, tos novieto uz dēlīšiem vai no niedfu klūdziņām 
pītiem sietiem, kuļ*us ievieto pārbīdāmos statīvos. Sieriņus 
2—3 dienas tur telpā pie 18—20° C un 85% gaisa mitruma, 
trešā dienā tos apmazgā ar sāls ūdeni, kam var pielikt ne
daudz sārtbaktēriju kultūras (piem., 1,8 1 novārīta ūdens 
+  0,2 1 Bact. linens kultūras +  100 g sāls), un novieto 
pagrabā pie 14—16° C un 90—92 % gaisa mitruma, kur tie 
nogatavinās apm. 10 dienās. Dažkārt sieriņus jau  pēc 4— 
6 dienām ietin pergamenta papīrā, novieto kurvjos vai koka 
dēlīšu resp. finieru kastītēs un sūta noņēmējiem.

No 100 kg vājpiena resp. 11 kg biezpiena iznāk 5,5—7.0, 
vidēji ap 6,0 kg gatavu sieriņu.

Ķimeņu sieriņi. Biezpienu šiem sieriņiem iepriekš no
gatavina: iestampā māla podos, pārsedz ar tīru, verdošā 
ūdenī mērcētu drēbi un 5—6 dienas tur siltā vietā. Atrālc, 
parasti jau 2—3 dienās, biezpiens nogatavinās, ja  to siltā 
un mitrā telpā novieto plānā kārtā uz galda un pāris rei
zes dienā izmaisa. Nogatavinātam biezpienam pieliek ķi
menes, 2—4% skāba krējuma, kas apaudzis ar balto piena 
pelējumu (Oidium lactis). Biezpienu ar piedevām labi 
sajauc un rūpīgi mīca vai 2—3 reizes izlaiž caur dzirna
viņām vai parasto gaļas maļamo mašīnu, kamēr masa kļūst 
mīksta, vijīga. No tās izveido sieriņus, parasti nelielus 
cilindrīšus vai nogrieztus konus: 7—8 cm augstus, ar apak
šas caurmēru 5 cm.
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Izveidotos sieriņus savieto \iz tīriem dēlīšiem, noliek uz 
plauktiem mitrā telpā pie 18° C un pārklāj ar tīru, mitru 
drēbi. Pēc dažām dienām sieriņu virsa kļūst mīksta, sa
krunkojas un pieņem taukainu izskatu. Tad sieriņus ap
žāvē un l-aiž pārdošanā.

Jāņu siers. Latvijā šo skābpiena sieru gatavo jau  no se
niem laikiem. Sieram plānākas vai biezākas ripas veids. 
Siera svars dažāds. Tā labums svārstīgs atkarībā no piena 
tauku satura un piedevām. Dažādi ir arī siera izgatavoša
nas paņēmieni.

Siera pienu karsē katlā uz uguns, pastāvīgi maisot. Tam 
bey klāt labi sadrupinātu biezpienu, ņemot uz katriem
4—5 1 piena 1—2 kg biezpiena. Rūpīgi maisot, turpina kar
sēt, kamēr piens sarec un atdalās sūkalas. Noceļ katlu no 
uguns, ļauj siereklim nogulsnēties un nolej sūkalas. Sie- 
rekli izlej uz iepriekš saslapinātas drēbes. Kad sūkalas 
notecējušas, siereklim piejauc garžas un smaržas vielas — 
sāli, ķimenes, olas, krējumu u. c., labi sajauc un izmīca, 
kamēr masa kļūst vienveidīga. Parasti sierekli mīca katlā 
vai māla bļodā ar lielu koka karoti, bet siera drēbi tur sil
tās sūkalās. Tad masu atkal ieliek drēbē, drēbes stūrus 
siera vidū sasien ar aukliņu, novieto starp diviem dēlīšiem 
un viegli nosloga. Pēc lieko sūkalu notecēšanas siers ga
tavs lietošanai.

Ilgāk uzglabājamie jāņu sieri jāparafīnē vai dažas rei
zes jānoziež ar linu eļļu. Pretējā gadījumā tie stipri iz
kalst un kļūst ļoti cieti.

Zaļais siers. No seniem laikiem to gatavo Šveicē, Gla- 
rus kantonā. Tagad to gatavo visās piensaimniecības ze
mēs. Sieram ir nošķelta kona veids: augstums ap 10 cm, 
diametrs apakšā 7 cm, augšā 5 cm, svars ap 100 g. Tam 
zaļgani pelēka krāsa, īpatna siera āboliņa smarža. Siers 
stipri ciets, parasti to lieto saberztā veidā, kaisot uz sviest
maizēm, makaroniem u. c.

Zaļo sieru gatavo no vājpiena resp. biezpiena. Biezpienu 
iepriekš nogatavina: iestampā mucās vai kastēs, kuyu sie
nās ir daudz mazu caurumiņu, virsū uzliek dēļus, nosloga 
akmeņiem (uz 1 m2 ap 100 kg) un novieto telpā ar 15— 
18° C temperātūru, kur tas gatavinās 4—6 nedēļas. Telpā 
jābūt spēcīgai ventilācijai, tāpēc ka rūgšanas laikā biez
piens izplata stipru smaku. Kad biezpiens pietiekami no
gatavojies, tam vīnskāba smarža, dzeltenīga krāsa un vi
jīga konsistence. Tad to dažas reizes izlaiž caur veltņu 
dzirnaviņām, kas biezpienu sasmalcina un saberž, piejaiu
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tam 4—5% sāls, 1,0—2.0% pulverī saberzta siera āboliņa 
(Melilotus coerulea), dažkārt arī nedaudz piparu, krietni 
samaisa, izjauc, mīca un vēl pāris reizes izlaiž caur biez
piena dzirnaviņām. Sastrādāto masu cieši iespiež resp. ie- 
stampā ar metalla piestu koniskos koka veidņos, kuļ*us ie
priekš izklāj ar mitru, plānu siera drēbi. Vairumā gata
vojot, lieto speciālas veidojamās mašīnas. No veidņiem iz
ņemtos sieriņus atbrīvo no drēbes un savieto uz dēļiem 
sausā, vēsā (10° C) telpā ar spēcīgu ventilāciju, kur sieriņi 
žūst un gatavinās. Te jāuzmana, ka sieriņi nesāk pelēt. Tie 
jāsarga no caurvēja un spilgtas gaismas. Pēc 1,5—2 mē
nešiem sieriņus laiž apgrozībā.

Gatavus sieriņus nogludina ar nazi, ietin pergamenta 
vai alvas papīrā. Labi izgatavoti zaļie sieriņi der ilgai uz
glabāšanai, arī eksportam. Tālākam transportam tos iesaiņo 
kastēs vai mucās. Neizdevušos sieriņus parasti samaļ un 
piejauc jaunai siera masai.

No 100 kg biezpiena iznāk 60—70 kg gatava siera.

KAUSĒTIE SIERI

Pirmie mēģinājumi sieru kausēšanā izdarīti Šveicē 
1911./12. g. Vairumā tos sāka ražot no 1914. gada. Tagad 
kausēto sieru ražošana izvērtusies par plašu rūpniecību 
Šveicē, Vācijā, Holandē, Francijā, Anglijā un sevišķi A. Sav. 
valstīs.

No visa sieru patēriņa Ziemeļamerikā 80% ir kausētie 
sieri. Arī citās zemes kausēto sieru patēriņš ievērojami 
pieaug.

Sieru kausēšanai ir vairākas priekšrocības: l)var lietde
rīgi izmantot sierus ar trūkumiem, ar kļūdainu aco jumu, kon
sistenci, nepareizu izskatu, pārsprāgušus vai citādi bojātus, 
kas dabiskā veidā grūti pārdodami un tāpēc nodara sier- 
niekiem lielus zaudējumus: 2) kausētiem sieriem nav mizas, 
nav atkritumu, kādēļ tie izdevīgi arī siera patērētājiem: 
3) kausētie sieri ir izturīgi, higiēniski, jo kausēšanas pro
cesā nobeidzas 99—100% sieru pirmatnējās mikrofloras, kā
lab amerikāņi kausētos sierus sauc par pasterizētiem sie
riem; 4) kausētos sierus var ilgi uzglabāt, tālu pārvadāt, 
tie sevišķi parocīgi tūristiem, sportistiem, kareivjiem: 
5) kausētie sieri viegli sagremojami, labi un pilnīgi izman
tojami; 6) kausētos sierus var veidot katriem apstākļiem 
piemērotā veidā un iesaiņojumā, tādēļ tie ļoti parocīgi tran
sportā un sīktirdzniecībā.
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Kausētos sierus izdevīgāk gatavot vairum ā, lie to jo t spe
ciālas m ašīnas, kas izpilda visus vajadzīgos darbus autom ā
tiski. Sevišķi svarīg i tas veidnīšu  izgatavošanā un siera 
iesaiņošanā, ko m ašīna izdara bez cilvēka roku pieskares.

K ausēt var dažāda tip a  sierus — cietos, puscietos un 
m īkstos. P arasti ja u c  kopā vairākas sieru  šķirnes. Ja  kausē 
tik a i vienas šķ irnes sierus, ta d  tiem  jā b ū t dažāda vecum a, 
sākot ar svaigiem un  beidzot a r nogatavinātiem , kam  
ja u  izveidojusies attiecīgai šķ irnei rak stu rīg a  garža un 
smarža.

K ausēto sieru konsistence ir vienveidīga, homogena, 
puscieta. Tagad v a r izgatavot kausētos sierus ar tik  m īkstu  
konsistenci, ka  tos līdzīg i sviestam var ziest uz maizes.

Lai kausētie sieri lab i izdotos, vispirm s jāsastāda pareizs 
sieru m aisījum s. Piem., no uzpūstiem  sieriem  var kausēša
nai ņem t tik a i tādus, kupos uzpūšanos izsaukušas zarnu  - 
mēslu b ak tērijas, tādēļ k a  tās kausēšanas tem perātū rā  visas 
nobeidzas. T u rp re tī, j a  sieru uzpūšanos izsaukuši sviest- 
skābes baciļi, kas d a rin a  ļoti iz tu rīgas sporas, kupas k au 
sēšanas tem perātū rās visas nobeidzas, tad  jā rēķ in ās  ar 
varbū tību , k a  a r ī ražotie kausētie  sieri va r uzpūsties un 
bojāties. Lai tādu  iespēju  m azinātu, pie kausēšanas jā lie to  
em ulgators a r iespējam i augstu skābum u pakāpi. Sviest- 
skābes baciļi skābāku vidi nepanes un tādā  nevarēs darbo
ties. T āpat kausēšanai maz noderīg i sieri a r  spilgti iz te ik 
tām  garžas kļūdām . D ažk ārt sieriem  novērojam a stip ri 
rū g ta  garža, kam  par iem eslu var b ū t augsts rūgto pepton« 
saturs. L ieto jot tādus sierus kausēšanai, k au t a r ī  kopā ar 
labas garžas sieriem, tom ēr kausētiem  sieriem  a r ī va r bū t 
rū g ta  garža. D ažiem  vecākiem , lab i nogatavinātiem  sieriem  
mēdz būt asa p ikan ta  garža; tādus der ja u k t kopā a r ja u 
nākiem , vēl nenogatavinātiem  sieriem, kubiem garžas v ie 
las maz izveidotas. Tas pats sakām s p a r kausēšanai nolem to 
sieru  masas s tru k tū ru  un  konsistenci. M aisījum am  jāņem  
sieri a r  m īkstāku  un cietāku konsistenci, la i iespējam i iz
līdzinātu  konsistences atšķ irības. L ieto jot em ulgatoru  ar 
augstāku skābum a pakāpi, va r kausētiem  sieriem  piedot 
stingrāku  konsistenci. T u rp re tī v ā ji skābi vai alkalisk i 
em ulgatori p ad ara  kausēto  sieru  konsistenci m īkstāku. Vē
rīb a  jāp ieg riež  a rī saplaisājušiem  vai ieplīsušiem  sieriem , 
jo  plaisās un plīsum os mēdz ieperināties pelējum i un p ū 
šanas b ak tērijas. Tādas vietas jā izg riež  un lab i jā iz tīra . 
Jāievēro a rī kausēšanas technikas prasības. Jaun i sieri n e 
reti slikti kūst, tin bieži no to masas izdalās tauki. Tādiem
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jap ie liek  citas šķirnes vecāki sieri, ievesti no pavisam  cita 
apgabala.

Maisījumu sastādot, jārēķinās vēl ar to, lai tauku pro
cents kausētos sieros atbilstu normu prasībām. Pie tam 
jāievēro, ka tauku saturs kausēto sieru sausnā, salīdzinot 
to ar tauku saturu izejmateriālā, izrādās samazināts par
4—7%. Tas izskaidrojams ar kausēto sieru svara un masas 
pieaugumu resp. lielāku siera iznākumu, bet ne ar tauku 
zudumu kausēšanas laikā. Ja kausētā siera sausnā tauku 
saturs vēlams 30% un kausētavas rīcībā ir sieri ar 48,58% 
un 19,58% tauku sausnā, tad maisījumam ņemamos siera 
daudzumus var aprēķināt ar kvadrāta palīdzību šādi:

Tatad uz 10,4 kg tauka siera jaņem 18,6 kg liesa siera, 
lai kausētā sierā būtu 30% tauku sausnā.

Kausēšanai atlasītos sierus rūpīgi notīra. Cietiem sie  ̂
riem ar īpašu skrāpi noņem mizas netīro virskārtu, bet tīro 
mizas daļu atstāj, jo tanī atrodas aromatvielas. Parafīnē- 
tiem sieriem ar stiepļu suku rūpīgi noberž parafīna kārtu. 
Vecākiem mīkstiem sieriem, kam miza stiprāk iežuvusi, 
pēdējā jānoņem pilnīgi, jo tā var nelabvēlīgi ietekmēt siera 
garžu. Ja uz sieru virsmas manāmas puvuma bedrītes, tās 
rūpīgi jāizgriež. Sierus tīrot, rodas svara zudums, vidēji ap 
5—6%.

Notīrītos sierus pārvieto sasmalcināšanas nodaļā. Lielos 
sierus te vispirms ar nerūsējoša tērauda nažiem sagriež 
iegarenos gabalos, kufus tad laiž īpašā s m a l c i n ā t ā j ā  
(skat. 307. att.), kas atgādina gaļas maļamo mašīnu. Jārū
pējas, lai dažādie sieri te tiktu labi sajaukti. Smalcinātājs 
samalto siera masu spiež caur sīkcaurumotu plati gāju stīgu 
veidā. Samalto siena masu tad laiž trīsveltņu s a b e r z ē j ā  
(skat. 307. att.), kur to saberž ļoti smalka pulvera veidā trīs 
no cieta akmens (porfira) izgatavoti veltņi, kas ar dažādu 
ātrumu griežas viens pret otru. Tāda siera masas iepriek
šēja pamatīga saberšana smalkā pulverī saīsina kausēša
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nas la iku  un nodrošina kausētiem  sieriem  p iln īg i hom ogenu 
konsistenci.

P u lverī saberzto siera  masu ielaiž īpašā ap arā tā  - j a u 
c ē j ā  (skat. 308. att.), k u r  ta i pēc vajadzības var p ie lik t da
žādas p iedevas: a) s ie ra  k rāsu ; b) dažādas garžas un  sm ar
žas vielas, piem ēram , sm alkā pulverī saberztas ķim enes, 
k rustnagliņas, pap riku , siera  āboliņu u. <•.: c) sabiezinātas

307. att. Siera smalcinatajs un saberzējs.

sūkalas, sūkal krēm u, p iena pulveri, dažkārt a r ī  k rē ju m u  
vai sviestu, kondensētu  p ienu utt. Visas piedevas rūp īg i 
jā sa ja u c  a r  siera  masu. Bez m inētām  piedevām  obligāti 
visiem kausējam iem  sieriem  jāp ie liek  tā  sauktais em ulga- 
tors, k u ļa  skābum a pakāpe pH  jāp ielāgo  kausējam o sieru  
īpašībām .

Emulgators izvēlam s tāds, kas: 1) novērš tau k u  izdalī
šanos no siera  masas kausēšanas la ikā ; 2) veicina sie ra  ol
baltum vielu  ā tru  šķ īšanu  un  parak aze īn a  pārveidošanos 
šķīstošos p ro te īn o s— albumozēs un  peptonos; 3) nodrošina 
kausētam  sieram  vēlam o konsistenci; 4) p iedod gatavam  
kausētam  sieram  zinām u skābum a pakāp i un  līdz a r to ceļ 
siera  iz tu rīb u ; 5) nepaslik tina  vēlāk  siera  garžu  u. c. tā  
īpašības.
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Par em ulgatorieni v isvairāk  lieto citronskābes, fosfor
skābes vai vīnskābes neitrālas u n  skābas sālis. C itrāti pie
dod kausētiem  sieriem  sting rāku  konsistenci, bet fosfāti — 
m īkstāku. Jauniem  sieriem  a r skābāku  reak c iju  jā izvēlas 
neitrāls vai sārm ains em ulgators; tu rp re tī vecākiem  sie
riem  a r  m azāk skābu reak c iju  jāņ em  em ulgators a r aug
stāku  skābum a pakāpi, Ļoti parocīg i lietošanā ir speciāli 
sagatavoti „Joha“ sāļu maisī- -r

i'um i ar dažādām  skābum a pa- g£ §BĒ 'JfPia
āpēm  (no pH  4,5—7,5). Tos 

piedod sausā veidā ap 2,0—2,5 
līdz 3% no siera  masas svara, 
rūpīgi Izjauc un ļau j apm.
2 stundas iedarboties. Sagata
voto siera masu iepilda kausē
jam os aparātos, ku^us karsē
a r tvaiku. A parātos — katlos ļļ ļ fj i j ļ
iegrem dē spārnus — m aisītā- 
jus, kas siera m asu kausēša- «sMfjtlP
nas la ikā  pastāv īg i jau c  un *■‘2 tšĒjffi * ^ £B Ē r  
maisa (skat. 309. att.). Jau 
n ākā  la ikā  katlus un m aisītā
jus izgatavo no nerūsējoša  tē- 
rauda. K ausējam ie aparā ti da
būjam i dažāda lielum a: 10, 20 H  
un 100 1 tilpum a. Parocīg i ir  K IļHRHfV:!* 
kausējam ie aparā ti a r  2 kat- « K  /V V .**« 
liem (skat. 310. a tt.) : kam ēr 
vienu katlu  karsē, tikm ēr o tru
iztīra, p ilda un  sagatavo atkal v  -■i 1 °  j08. att. Hauseiamo sierudarbam . ianrpiso* ■ -  - - ♦ jaucejb.oiera masu, pastavigi mai- 
sot, karsē līdz 70—80° C. A ugstākā tem pera tū rā  p iln īgāk  no
beidzas sīkbūtnes un sieriem  labāka  izturība. Piem ēram , a t
rasts, k a  pie 80° C nobeigušās 100%, bet pie 68° C tikai 99,8% 
no siera m asā b ijušām  sīkbūtnēm . K arsējo t siera masa kūst : 
vispirm s izkūst sierā  atrodošies tauki, olbaltum vielu da ļi
ņas k ļūst eļļainas, m īkstas, šķīstošas, beidzot visa masa p a 
liek homogena, tekoša, biezam  k rējum am  līdzīga.

Kausēšanas ilgums a tkarīg s no masas daudzum a katlos, 
no masas īpašībām  un karsēšanas tem peratūras. Piem ēram , 
nelielos katlos (2—5 kg  tilpum a) siera  masu karsē  4—6 m i
nūtes, v idē ji lielos (10—20 kg) karsē 10—15 m inūles un 
lielos (80—100 kg) 20—25 minūtes.



K aisto  siera m asu no katliem  laiž autom ātiskā p ild ī
tā jā  — m ašīnā, kas no speciāli oderēta  a lu m īn ija  p ap īra

gatavo vēlam ās form as 
un  lielum a veidnīšus, tos 
p iep ilda a r no te ik tu  m a
sas daudzum u, aiztaisa 
ciet un  uzlīm ē etiķetes 
bez cilvēka roku p ieska
res (skat. 311. att.). I r  da
būjam as a r ī pusauiom a- 
(iskas mašīnas. Iesaiņo
tos sierus novieto vēsā 
telpā, k u r  tie p ak āp e
niski atdziest un sacietē. 
Pēc tam  tos v a r laist ap 
grozībā. Ilgākai uzglabā
šanai un sūtīšanai uz sil
tām  zemēm kausētos sie
rus herm etiski iesaiņo al- 
vota skārda  bundžās.

Kausēto sieru  iz tu rība 
uzglabāšanā ir stipri a t
k a rīg a  no siera masas 
reakcijas: jo  tā  skābāka, 
jo  siers būs iz turīgāks. 
Parasti pH  cietākiem  
kausētiem  sieriem  mēdz 
bū t 5,5—5,6, m īkstākiem  
5,6—5.8. Ja sieriem  jābū i 
sevišķi izturīgiem , pH  
vēlams ap 5,1—5,2. K au
sēto sieru reak c ija  n e
d rīk st bū t nekādā  gadī- 

• jum ā alkaliska.
K ausējot sierus m a- 

z u m ā, tos iepriekš no
m azgā ūden ī ar sukām ; 
ja  m iza krāsota, to no
griež. Sierus sagriež ga
baliņos un labi sasmal
cina gaļas m aļam ā m ašīnā 
vai biezpiena sm alcinā
tā jā . Sasmalcināto sieru 

309. att. Sieru kausētājs. ieber labi alvoia skārda
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toverītī, p ie jauc  siera  krāsu , garšas un sm aržas vielas, daž
k ā r t a r ī olas, biezpienu, novārītu s un  sasm alcinātus k a r tu 
peļus, 2—3% n ā tr i jā  b ikarbonāta, visu labi sajauc un to
verīti ieliek  k a tlā  ar verdošu ūdeni. Masu, k rietn i maisot, 
uzsilda līdz 70° C un karsē 10—12 minūtes. Tad toverīti 
izceļ no ūdens un šķidro masu izlej sagatavotos veidņos.

310. att. Sieru kausetajs ar diviem katliem.

Veidņus pagatavo no bieza pergam enta pap īra , ko iepriekš 
ia b r izvāra, apžāvē un ap tin  prizm atiskiem  koka klucīšiem  
7 X 7,25  cm; tādā  veidn ītī va r iep ild īt ap 1 kg siera. D a
bājam i a r ī  v ienkārši p iederum i veidnīšu izgatavošanai (sk. 
312. att.).

V ar lie to t a r ī dažādus koka veidņus, izk lājo t ios ar a l
vas p ap īru  vai ieziežot labi a r  taukiem , lai siers ne līp  k lā t. 
Veidņus a r šķidro sieru novieto vēsā telpā, lai siers atdziest 
un sacietē.
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31i. aft. Kauseio sieru iesaiņotājs.

4JUULiU!iJ~tLi 
tae№ ,̂' - ' ļjgggggi g  r  *.* r sr

312. att. Piederumi veiduišu izga
tavošanai kausētiem sieriem.

Kausēto sieru iznākum s: 
110 100 kg  nekausētu  sieru  iz 
nāk 115—125 kg  kausētu  sieru. 
Svara pieaugum u dod ūdens, 
ķ īm ikālijas un  citas piedevas. 

Kausētie biezpiena sieri. 
K ausēšanai v a r lietot b iez 
pienu, iegūtu no vā jp ien a  va? 
paniņām . Biezpiens nevar hāf 
pārāk  skābs ļskābum gradam  
jā  būt zemākam p a r 200I,T). 
Tam pie jauc 2%  sāls un labi 
sasmalcina ga]as maļamā m a
šīnā, saber  ̂~ cm biezā kārtā.
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kastītēs (gājums 1 m, platums 60 cm, augstums 40 cm) un 
noliek telpā ar 23—25° C, kur biezpienu 3—4 dienas gata
vina. Pēc 2 dienām to rūpīgi izjauc un uzmana, lai tas ne
sāk pelēt, bet parādījušies pelējumi jānoņem.

Nogatavināto biezpienu ieliek apaļā divsienu katlā un 
karsē ar tvaiku, pastāvīgi maisot, līdz 70—73° C. Kad biez
piens kļūst šķidrs, biezam sīrupam līdzīgs, tam piejauc
2—3% sāls, pulverī saberztas garžas-smaržas vielas (ķime
nes u. c.) un siera krāsu. Piedevas labi iejauc, pēc kam 
karsto masu izlej metalla vai koka veidņos. Veidņu izmēri: 
gājums 25 cm, platums un augstums pa 10 cm. To iekšsie- 
nas labi noziež taukiem, lai siers nelīp klāt.

Mazākus biezpiena daudzumus var kausēt toverīšos, 
ievietojot tos katlā ar verdošu ūdeni. Toverīšu iekšsienas 
ieteicams iepriekš noziest ar taukiem. Karsē lļ/2 līdz 2 stun
das pie 85—90° C, lai izgaist liekais ūdens un masa pieņem 
vajadzīgo konsistenci, pēc kam to izlej veidņos. Veidņus 
novieto vēsā telpā, kamēr masa sacietē. Tad sierus izņem 
no veidņiem, ietin pergamenta papīrā un iesaiņo kastēs.

SIERNIECIBAS SANPRODUKTI

Pēc sieru un biezpiena iegūšanas paliek dzelteni zaļgans, 
caurspīdīgs šķidrums — sūkalas jeb suliņas.

Sūkalas satur galvenā kārtā tās sastāvdaļas, kas pienā 
atrodas izšķīdušā veidā, kā piena cukurs, albumins un mi
nerālvielas. Bez tām sūkalās pāriet daļa tanku un kazeīna 
resp. parakazeīna šķeļproduktu, pie kam lielāks šo vielu 
daudzums piedod sūkalām jau bālganu vai pat pienainu 
izskatu.

Tauku saturs sūkalās var ievērojami mainīties atkarībā 
no sieru piena sastāva, sieru šķirnes 1111 sierošanas techni- 
kas. Izgatavojot pilntaukos sierus, sūkalās včir pāriet 0,5— 
0.9% tauku.

Sūkalas tad parasti laiž caur separatoru un no iegūiā 
sūkalu krējuma izgatavo s ū k a l u  s v i e s t u  vietējiem tir
giem (skat. 502. lpp.). No 100 kg pienu iegūst 0.3— 0,6 kg 
sūkalu sviesta.

Galvenā sūkalu sastāvdaļa ir p i e 11 ii c n k 11 r s. kuļ a 
saturs saldpiena sūkalās ir tāds pat ka pilnpienā. Skāb
piena sūkalās piena cukura saturs mazāks. jo daļa cukura 
pārvērsta p i e n s k ā b ē .  No olbaltumvielām sūkalās atro
das galvenā kurtā a 1 b 11 jri ī 11 s.
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Sukaiu ķīmiskais sastavs
Saldpiena sūkalas Skābpienā sūkalas

no pilnpiena no vājp iena no v ā jp iena
% % %

T auki . . . . 0,70 0,05 0,04
O lbaltum vielas. 1,00 1,00 0,80
P iena cukurs  . 4,80 4,95 4,38
P ienskābe . . 0,10 0,10 0,60
M inerālv ielas . 0,50 0,50 0,80
Sausna . . . . 7.10 6,60 6,62
S kābum grads °T 11,00 10,05 65,00

Sūkalu īpatsvars pie 15° C svārstās no 1,026 līdz 1,029. 
Atšķaidot sūkalas ar ūdeni, to īpatsvars samazinas. Sūka
lām skābstot, arī to īpatsvars samazinas.

Sūkalu daudzums no 100 kg sierā pārstrādāta piena: 
80—84 kg, izgatavojot cietos pilntaukos sierus, 74—78 kg, 
izgatavojot pustaukos, un 70—72 kg, izgatavojot vājpiena 
sierus. Pēc mīkstiem sieriem sūkalu paliek par 5—8 kg 
mazāk.

Sūkalu izlietošana. Lielāko daudzumu sūkalu izēdina lo
piem, galvenā kārtā cūkām. Sevišķi noderīgas sūkalas ba
rokļiem, jo tās labvēlīgi ietekmē cūkgaļas sastāvu un īpa
šības. Tāpēc pie sierotavām nobarotas cūkas miesnieki lab
prāt pērk. No 50 kg sūkalu iegūst vidēji 1 kg dzīvsvara 
pieaugumu.

Sūkalas ļoti labi noder maizes cepšanai. Tās uzlabo mai
zes kvalitāti un izturību. Uz 100 kg miltu var ņemt ap 
65 kg sūkalu.

Daļu sūkalu dažās zemēs pārstrādā. Sūkalas var sabie
zināt, tāpat izžāvēt pa daļai vai pavisam. No sūkalām var 
iegūt: albuminu, piena cukuru, pienskābi, sūkalu sieru, sū
kalu pastu, sūkalu limonādi u. c. ražojumus.

Albumīns resp. sūkalu biezpiens. Tā iegūšanai sūkalas 
maisot uzkarsē līdz 90—92° C. Tad sarec albumīns un glo- 
bulīns. Sarecēšana pilnīgāka, ja  sūkalu skābumgrads 30— 
35® T. Tādēļ saldpiena sūkalām piejauc 1,0—1,5% skābu 
sūkalu no iepriekšējās dienas, bet skābpiena sūkalām, ja  
tās pārāk skābas, pielej kaļķa pienu, kad sūkalas jau uz
karsētas līdz 80° C, pēc kam karsē tālāk. Saldpiena sūka
lām, ja  nav skābu sūkalu, var piedot kalcija chloridu — 
1 kg uz 1000 1. Albumīna un globulīna pārslām ļauj noguls
nēties, pēc 1 stundas nolej vai nosmeļ šķidrumu, nogulsnes 
iepilda maisiņos un nospiež. Iegūto sūkalu biezpienu var 
lietot tāpat kā parasto biezpienu. Tam irdenāka konsistence
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un maigāka garža. Tas mazāk izturīgs, ātrāk bojājas, kālab 
tam der piejaukt 3—4% sāls.

No 100 kg sūkalu vidēji var iegūt 3,0—4,5 kg sūkalu 
biezpiena.

Piena cukurs. No saldām sūkalām, iepriekš atdalot tau
kus un olbaltumu, var iegūt piena cukuru. Sūkalas tad nei
tralizē ar sodas šķīdumu, iesūc vakuuma aparātos, kur, iz
retinātā gaisā karsējot pie 60—70° C, iztvaicē ūdeni, kamēr 
sausnas saturs sūkalās sasniedz 65—70% (sūkalu īpatsvars 
ap 1,29). Sabiezinātām sūkalām ļauj 24 stundas stāvēt me
talla tvertnēs, kur tās ar aukstu ūdeni nodzesē līdz 20° C, 
pie kādas temperātūras cukurs labi kristallizējas.

Šinīs tvertnēs daļa (ap 3,6—3,8%) piena cukura izkristal- 
lizējas. Masu centrifugē parastajā cukura centrifūgā, atda
lot šķidrumu no kristalliem. Šķidrumu vēlreiz vāra va- 
kuumaparātā, ļauj mierīgi stāvēt tvertnēs, kur daļa cukura 
(no 0,3—0,7%) vēl izkristallizējas, ko atkal ar centrifugu 
atšķif no šķidruma. Tad žāvē pie 65—70° C.

Tādējādi iegūst piena jēlcukuru dzeltenu vai brūnu 
graudu veidā. Piena jēlcukuru pa daļai izlieto rūpniecībā, 
pa daļai to tīra  tālāk un rafinē. Ja piena jēlcukuru laiž 
apgrozībā, tā sastāvam jāatbilst šādām normām: piena cu
kura saturs ne mazāks par 85%, olbaltumvielu ne vairāk 
par 3%, minerālvielu ne vairāk par 5% un pienskābes ne 
vairāk par 1%.

Piena jēlcukura tālāku tīrīšanu un rafinēšanu izdara 
šādā veidā: jēlcukuru izšķīdina ūdenī, ņemot uz 1 svara 
daļas jēlcukura 2 svara daļas ūdens, šķīdumu tad karsē līdz 
viršanai, pieliek 0,8% aktīvētas ogles un 0,1% aluminija 
alona. Aktīvētā ogle piesaista sev krāsvielas, bet alons no
gulsnē olbaltumvielas. Šķidrumam ļauj 10 minūtes vārī
ties, tad dod tam 3—4 stundas laika nostādināties. Pēc tam 
virskārtu ar sifonu nolaiž emaljētā katlā, kur to vārot sa
biezina, kamēr īpatnējais svars sasniedz 1,20—1,21. Tad 
sīrupu izlaiž vannā-kristallizātorā, kur piena cukurs iz
kristallizējas. Cukura kristallus atbrīvo no atlikušā šķid
ruma centrifugējot un tad tos tīra vēlreiz tādā pašā veidā 
kā pirmo reizi, t. i., izšķīdina ūdenī, karsē un vāra ar ogli 
un alonu un ļauj 3—5 stundas nostādināties. Sīrupu vārot 
sabiezina līdz īpatnējam svaram 1,18—1,19, izlaiž kristalli- 
zātorā, ļauj cukuram izkristallizēties, pēc kam centrifugē, 
kristallus apskalo ar tīru, aukstu ūdeni un izžāvē. Izžāvēto 
cukuru sasmalcina, izsijā caur sietu, izvēdina un iesaiņo 
divkāršos audekla maisos. Tas jāuzglabā sausās telpās.
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Tīra rafinēta piena cukura sastavam jabut šadam (pro
centos) :

augstāka 
0,3 

. 99,7 
nav

Ūdens . . . .
P iena  cuku rs  . 
O lbaltum vielas 
M inerālv ielas .
P ienskābe . .
S p irtā  šķīstošu vielu . „ 
K r ā s a .............................. balta

C u k u ra  šķ iras 
p irm ā 

1,8 
95—99 

1,0 
0,8 
nav 
0,5

gaišdzeltena

o tra
2,0

90—95
2,0
2,0
0,5
0,5

gaišdzeltena

Piena cukura iegūšana no sūkalām parasti atmaksājas 
tikai vairumā, pārstrādājot vismaz 8—10000 kg svaigu sū
kalu dienā. Jāņem vērā arī tas, ka piena cukuram ir šaurs 
un nenoteikts tirgus. Ar biešu cukuru tas nevar konkurēt. 
Rafinēto piena cukuru lieto galvenā kārtā farmacijā.

No 100 kg sūkalu iegūst 3,7—4,2 kg jēlcukura vai ap
2,2—2,5 kg tīra  piena cukura. Tirgū to laiž saberzta pul- 
vepa veidā.

Pienskābe. No skābām vai ieskābušām sūkalām var iegūt 
pienskābi, saraudzējot piena cukuru ar pienskābes baktē
riju  ieraugu. Tam nolūkam sūkalas pasterizē pie 68—70° C, 
atdzesē līdz 48—50° C, ielaiž koka vai aluminija traukos 
un piejauc tām 5% enerģiski skābējošas pienskābes gap- 
stabiņu (parasti Bact. bulgaricum) kultūras, traukus no
sedz ar vāku un uzmana, lai temperatūra nekristu zem 
48° C. Periodiski baktēriju darināto pienskābi neitralizē 
ar tīrīta  krīta pienu, ņemot vērā, ka viena molekula krīta 
saista divas molekulas pienskābes. Uz vienas svara daļas 
piena cukura iziet ap 0,6 svara daļas krīta. Neitrālizēšana 
jāizdara tā, lai sūkalu skābumgrads nenokristu zem 80“ T 
un nepārsniegtu 200° T. Sūkalas skābē, kamēr viss piena 
cukurs sašķelts pienskābē. Pienskābe ar krītu  dod pien
skābo kalciju. To apstrādā a r sērskābi, pie kam rodas ūdenī 
nešķīstošais sērskābais kalcijs — ģipsis un brīva pienskābe. 
Maisījumu filtrē un dabū apm. 5%-īgu pienskābes šķīdumu. 
Tam ļauj 2—3 dienas nostādināties, tad tīro šķīdumu va- 
kuumaparātā sabiezina, kamēr pienskābes saturs šķīdumā 
sasniedz 50% yai vairāk.

Sūkalu siers. Skandinavijas valstīs, īpaši Norvēģijā, sal
das sūkalas sabiezina vārot un iegūst brūnu masu — sūkalu 
sieru (mysost), kas pārdošanā parasti sastopams četrstū
rainu gabalu veidā. Sūkalu siera galvenā sastāvdaļa (50— 
60%) ir piena cukurs, kas ilgākā vārīšanas laikā pa daļai 
karamelizējas un dod siera masai brūno izskatu.
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Svaigas, saldas sūkalas sabiezina. Sūkalām  parasti p ie
le j saldas paniņas (15—20%), parasto  cuku ru  un svaigu 
k rējum u, kas uzlabo sūkalu  siera garžu. Sūkalas sabiezina, 
vārot četrstūrainās vannās a r d ivkāršu  dibenu (sk. 313. att.), 
s tarp telpā laižot tvaiku  vai attvaikn. vai a rī seklos alum ī

n ija  vai em aljētos 
katlos tieši uz plīts. 
Sūkalas iepilda vā
rāmos traukos tikai 
20 — 25 cm biezā 
kārtā . K arsējot un 
vārot, sūkalas visu 
la iku  rūp īg i un 
enerģiski jām aisa ar

313. att . Katls  ssukalu s ie ra  v ā r īšan a i .  314. a tt .  S ū k a lu  s ie ra  ve idnis ,

koka  lāps t iņu  vai l iekšķeri .  Sūka las  sab iez ina  l īdz  1 : 
p i rm a tn ē jā  tilpum a, k a d  to konsis tence  l īd z īg a  m aizes 
m ī klai.

Sabiezināto masu ar koka  sieru liekšķeri pārliek  seklā 
koka toverītī apm. 15—12 cm biezā kārtā  un. visu laiku io 
rūpīgi maisot, atdzesē līdz 25—30° C. A tdzesēio masu blīvi 
iespiež četrstūrainos koka veidņos. Veidņus (skat. 314. att.) 
iepriekš iem ērc k a rs tā  ūden ī un izk lāj a r  drēbi, kas karstā  
ūdenī izm ērcēta un a tk a l sausi nospiesta.

Veidņus a r  s ieriem  novieto  vēsā (10— 12° C) telpā, kur
tie a tdz ies t  u n  sacietē. O t r ā  d ie n ā  s ierus  izņem  no veidņiem  
un  drēbes, ļau j  t iem  apžūt, pēc  k a m  tos ie t in  p e rg a m en ta  
p a p īrā  un  laiž  t irgū . J a  sū k a lu  sieri  j ā u z g la b ā  ilgāku  laiku, 
tos ieteicams pēc apžūšanas. p a ra f īn ē t ,  lai tie nesāk tu  pelē t  
un  bojāties .

Sūkalu  s ieram  ir b l īva  konsis tence  un  to v a r  griezi, p lā 
nās šķēlītēs . Liess sū k a lu  siers i r  c ie tāks  un  s tipri  d rupans. 
Sūkalu  siers sevišķi no d e r īg s  bē rn iem , jo  tas sa tu r  p iena 
cukuru , aibum īm t. fosforskābes tin k a lc i ja  sājus.



No 100 kg sukalu iznāk ap 6 kg liesa sukalu siera. Pie
liekot sūkalām paniņas (ap 20%), siera iznāk 7,0—7.5 kg.

Sūkalu limonāde. Sūkalu resp. piena limonādi gatavo no 
svaigām, saldām sūkalām. Tās atbrīvo no taukiem un ol
baltuma: izlaiž caur separatoru, uzkarsē līdz 90—95° C, 
atdzesē līdz 28—30№ C un filtrē. Sūkalas tad ieraudzē ar 
divējādiem ieraugiem: pienskābes baktēriju un maizes 
rauga.

Pienskābes baktēriju ieraugu dabū tā, ka tīrām sūka
lām ļauj skābt, kamēr to skābumgrads paceļas līdz 100° T. 
Maizes rauga ieraugam 2 1 sūkalu pie 30° C iejauc 100 g 
maizes rauga, 100 g rudzu miltu un 25 g smalkā cukura, 
labi jau c  un ļauj 2—3 stundas rūgt pie 30° C. Tāda ierauga 
daudzuma pietiek 1000 1 sūkalu.

Sūkalu ieraudzēšana: 1000 1 līdz 30° C atdzesētu sūkalu 
pieliek 50 1 pienskābes baktēriju ierauga, atzīmēto maizes 
ierauga daudzumu un 30 kg cukura, labi sajauc un ļauj 
15—18 stundas skābt. Pienskābes baktērijas un rauga sē
nītes sašķeļ piena cukuru pienskābē, ogļskābē un alkoholā. 
Kad sūkalu skābumgrads sasniedz 75—80° T, šķidrumu no
laiž, atstājot nogulsnes traukā. Šķidrumam piejauc 10 kg 
sabrūnināta cukura, lai uzlabotu tā krāsu, arī kādas aro- 
matvielas (citronskābi, augļu sulas u. c.), atdzesē zem 10° C, 
iepilda pudelēs vai ozola koka muciņās, notur 1—2 dienas 
vēsā pagrabā (pie 5—6° C) un tad laiž apgrozībā.

SIERA UN BIEZPIENA ANALIZĒ

Sieros parasti noteic ūdens resp. sausnas saturu un tauku 
procentu, lai varētu izzināt tanku saturu siera sausnā, kas 
nepieciešams sieru šķirošanai un apzīmogošanai. Biezpienā 
arī visbiežāk noteic ūdens saturu un skābumgradu, bet, ja  
tas domāts sieru izgatavošanai, tad noteic arī dzelzs saturu.

Lai iegūtu pareizus analizēs rezultātus, pārbaudamā 
siera vai biezpiena paraugs jānoņem apzinīgi un pareizi.

Siera paraugu noņemšana. No plakaniem sieriem var iz
griezt 2 vai 3 ķīļveidīgus gabalus. No lielākiem cietiem 
sieriem paraugu izyem ar siera u r b i ,  kas līdzīgs sviesta 
urbim, tikai īsāks. Urbi iedur sierā apmēram līdz vidum 
un izvelk cilindrveidīgu stabiņu: tam nogriež mizas galu, 
ko iebāž caurumā par aizbāzni, bet pārējo ievieto tīrā, 
sausā parauga pudelītē ar paplatu kakliņu un pieslīpētu 
stikla aizbāzni.
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Izgrieztie vai izņemtie siena gabaliņi ātri jāsaberž uz 
rīves, jāizjauc un jāiepilda tīrās, sausās stikla glāzītēs ar 
pieslīpētiem vāciņiem, lai neizgarotu ūdens.

Mazākus sieriņus parasti ņem veselus un saberž porce
lāna piestiņā, pēc kam iepilda glāzītēs un cieši noslēdz.

Biezpiens paraugam jāņem no vairākām vietām, no
vemtās daļas jāsajauc kopā un labi jāizmaisa, pēc kam jā 
ievieto tīrā, sausā parauga pudelē ar paplatu kakliņu un 
labi pielaikotu aizbāzni. Gabalains biezpiens jāsaberž por
celāna piestiņā vai jāsamaļ gaļas maļamā mašīnā.

Ūdens satura noteikšana
Ūdens satura noteikšanai sierā var lietot dažādas me

todes. Parastā, analitiskā metode ir žāvēšana skapī pie 
105° C līdz nemainīgam svaram. Praksē to vienkāršāk un 
ā trāk  izdara ar svariņiem („Perplex“, „Superior“ u. c.), kā
dus lieto ūdens satura noteikšanai sviestā. Tikai aluminija 
trauciņā iesver 5 g siera un 5 g parafīna vai tādu tauku, 
kas nesatur ūdeni un gaistošus savienojumus. Parafīna vai 
tauku piedeva vajadzīga tādēļ, lai ūdens iztvaicēšana no
ritētu mierīgāk un ātrāk.

Sieru un parafīnu ar „Perplex“ svariņiem iesver šādā 
veidā: uz svaru šķīvīša novieto tīru  un sausu aluminija 
trauciņu, pieāķē 10 g sviesta atsvaru un noved svariņus 
līdzsvarā. Noņem 10 g atsvaru, tā vietā pieāķē 5 g siera 
atsvaru un ieber trauciņā tādu daudzumu saberztā, analizei 
sagatavotā siera, kamēr sasniegts līdzsvars. Tad noņem 
5 g atsvaru un pieber trauciņā tik daudz šķēlītēs sagriezta 
parafīna, kamēr atkal sasniegts līdzsvars.

No siera ūdeni iztvaicē tāpat kā no sviesta. Aluminija 
trauciņu saņem ar turētāju un uzmanīgi karsē uz spirta 
lampiņas nelielas liesmas, visu laiku to viegli kustinot. No 
pārāk stipras karsēšanas jāsargās. Karsēšanu turpina, ka
mēr ūdens izgaist, beidzas sprakšķēšana un putošana, bet 
masa trauciņā kļūst dzeltenīga, dibenā pat brūngana.

Ļauj trauciņam dažas minūtes atdzist, ar mīkstu papīru 
noslauka apakšu, novieto uz svariņu šķīvīša un ar attiecī
giem jātniekiem panāk līdzsvaru, tāpat kā noteicot ūdens 
saturu sviestā. Tā kā siera iesvērts tikai 5 g, tad nolasītais 
ūdens procents jāreizina ar 2. Piemēram, nolasīts 18,5%. 
tad_ūdens saturs sierā vai biezpienā būs (18,5 X 2) 37,0%.

Ūdens saturu sierā var noteikt arī pēc šādas vienkāršas 
metodes: porcelāna bļodiņā, kuras dziļums 1 cm un platums
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5 cm, iebeļ plānu kārtiņa pārkarsētas smilts, bļodiņa ar 
smilti nosvef (var svērt uz sviesta ūdens svariņiem) un tanī 
iesver 5 g smalki saberzta siera. Tad bļodiņu ievieto žāvē
jamā skapī, kuyš sakarsēts līdz 160—165“ C, un pie tādas 
temperātūras ļauj stāvēt taisni 20 minūtes. Pēc tam bļodiņu 
bez dzesēšanas nosvef un atrod izgaisušā ūdens procentu.

Tauku satura noteikšana
lauku satura noteikšanai sierā izstrādātas vairākas 

ā t r m e t o d e s, piem., Gerbera, van Gulika, Roedera u. c-., 
kur tauku saturu noteic speciālos butirometros. To var iz
darīt arī parastajos piena butirometros.

Tauku satura noteikšana sierā parastajos piena 
butirometros

Butirometrā iesvef 3,0 g siera (no taukiem sieriem tikai 
2,0 g), ielej 1 cm3 amilspirta un maisījumu no 8,3 cm3 tīra  
ūdens un 10 cm3 parastās sērskābes ar īpatsvaru 1,82. Iebāž 
gumijas aizbāzni un butirometru pāris minūtes spēcīgi 
krata, dažas reizes izkratot šķidrumu no mērstobriņa. Buti
rometru ievieto ūdens traukā pie 70°, kur to tur 5—10 mi
nūtes, vairākas reizes spēcīgi sakratot, kamēr visas siera 
daļiņas pilnīgi izšķīst. Pēc tam 5 minūtes spēcīgi centri- 
fugē, 4—5 minūtes tur ūdenī pie 70° C, vēlreiz 5 min. cen- 
trifugē, ieliek uz 5 min. ūdenī pie 65° C un nolasa tauku 
procentu. To reizina ar 11,33 un dala uz siera svaru. Pie
mēram. nolasīts tauku procents 5,4. siera iesvērts 3,0 g. Tad 
5,4 X 11,33 =  61,182; 61,182 : 3 =  20.394 jeb tauku saturs 
sierā būs 20,39%.

Apzīmējot meklējamo tauku saturu sierā ar ts. nolasīto 
tauku procentu ar t un iesvērto siera svaru ar s. tauku sa
turu sierā atrod pēc šādas formulas:

t X 11.33ts • -..... -s
Siera šķīdināšanai sērskābes vietā var lietot Roedera. 

reaktīvu.
Roedera metode tauku satura noteikšanai sierā ir pa

rocīga. jo siers viegli un ātri šķīst, tauku kārta ir skaidra 
un viegli nolasāma. Te var lietot speciālus siera butiro- 
metrus (sk. 315. att.). uz kuru skalas tieši nolasa tauku pro
centu sierā, vai ari parastos piena buiiroinetrus. nolasīto 
tauku procentu pariešot pēc augstāk minētās formulas.
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Siera šķīdināšanai vajadzīgo reaktīvu pagatavo šā.di: 
43 g kristalliskā alvas dichlorida (Stannum chloratum cryst.) 
šķīdina 700 cm3 stipras sālsskābes (īpat
svars 1,19) un šo šķīdumu uzpilda ar destil- 
lētu ūdeni līdz 1 litram.

Butirometra tievajā galā iebāž gumijas 
aizbāzni un ievieto statīvā ar tievgaļu uz 
leju. Caur atklāto resno galu ielej 15 cmr 
reaktīva un iebāž gumijas aizbāzni ar bi- 
ķerlti. kuļ?ā iesvērts 2.266 g siera. Aizbāzni 
labi nostiprina, butirometru apgriež ar 
resno galu uz leju un ievieto traukā ar 
verdošu ūdeni. Te norit siera šķīšana, kas 
turpinās ilgākais 15 minūtes. Izvelk mazo 
aizbāzni, iepilda butirometra 1 cm; amil- 
spirta un tik daudz reaktīva, ka šķidrums 
sniedzas apm. līdz skālas 30. iedaļai. Mazo 
aizbāzni iebāž atpakaļ, butirometru spēcīgi 
sakrata, 5 minūtes centrifugē, ievieto u/,
5 min. ūdens traukā pie 65° C un nolasa 
tauku procentu.

Tauku saturs siera sausnā
Lai sierus varētu šķirot un pareizi ap

zīmogot, ir jāzina tauku saturs to sausnā.
Kad noteikts siera ūdens saturs u, saus- 

iias saturs s sierā būs:
s =  100 — u.

P i e m ē r s :  ūdens saturs noteikts 36%, tad sausnas saturs 
s =  100 — 36 =  64%.

Ja noteikts arī tauku saturs t sierā, tad tauku procentu 
siera sausnā tp var aplēst pēc šādas formulas: tp =  ■ - ’

T, . , J , 100X26,5 _P i e m ē r s :  s ---= 64 Zc un t — 2o,:>%; tad tp =- ^  —
=  41,4 jeb tauku saturs siera sausnā būs 41,4%.

Pēc tauku satura sieru sausnā, kā jau aizrādīts, sierus 
iedala vairākās kategorijās: pilntaukos. % taukos, Vž tau
kos. 14 taukos un vājpiena sieros, pie kam katra kategorija 
jāapzīmē ar attiecīga veida spiedogu.

-E -3 t r f 3!

-=-21

315. att. Buti- 
rom etri tauku  
% noteikšanai 

sierā.
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Erlenmeiera kolbiņā ar tilpumu 120 cm3 iesvep līdzīgi
4 g siera, uzlej sieram 50 cm3 ūdens un 10 cm3 normāla 
(1,0 n) kodīgā nātrijā  šķīduma. Kolbiņu uzmanīgi pakrata 
un karsē ūdens vannā pie 80° C, kamēr siers pilnīgi izšķīst. 
Tad šķīdumu atdzesē, pārlej 100 cm3 mērkolbiņā, pievieno 
10 cm3 slāpekļskābes ar īp. svaru 1,2 (32%); erlenmeiera 
kolbiņu dažas reizes izskalo ar ūdeni, kufu arī ielej mēr
kolbiņā līdz 100 cm3 zīmei. Šķidrumu mērkolbiņā labi sa
jauc un filtrē caur sausu filtru. No filtrāta atmērī 50 cm3 
(= 2  g siera), ielaiž erlenmeiera kolbā ar tilpuma ap 
200 cm3, pieliek 15 cm3 decinormālā (0,1 n) slāpekļskābā 
sudraba (AgN03) un 1 cm3 piesātināta dzelzs alona (Ferri) 
šķīduma. Šķīdumu labi sajauc un AgNO» atlikumu notitrē 
ar rodankalija šķīdumu. Atņemot no pieliktiem 15 cms 
AgN03 patērētos rodankalija cm1, atrodam, cik cm3 AgNOs 
saistījusi sierā esošā sāls. Reizinot šo cm3 AgNO:s skaitu 
uz 0,2929, izzinām sāls procentu sierā.

Skābumgrada noteikšana
Iesver S siera vai biezpiena dziļākā porcelāna bļodiņā, 

uzlej 50 cm3 tīra, silta 40—45° C ūdens un ar piestiņu labi 
saberž, lai iznāk vienlīdzīga emulsija; uzpilda ūdeni līdz 
100 cm3, labi izjauc, piepilina 10 pilienus 2—3%īga fenol- 
ftaleīna, šķīdināta spirtā, un titrē ar decinormālu nātrijā 
sārmu (0,1 n NaOH), pastāvīgi maisot ar stikla spieķīti, 
kamēr šķidrums bļodiņā pieņem paliekošu rožainu krāsu. 
Tad nolasa, cik cm3 sārma patērēts titrēšanai. Nolasīto 
skaitli reizina ar 10 un dabū siera vai biezpiena skābum- 
gradu.

Dzelzs noteikšana biezpienā
Biezpiens, kas domāts biezpiena sieru izgatavošanai, ne

drīkst saturēt dzelzi, jo tad gatavināšanās laikā sieri, kā jau 
aizrādīts, parasti kļūst melni.

Dzelzs klātbūtni biezpienā var noteikt ar šādām reak
cijām:

1) Nelielu daudzumu (apm. 5 g) biezpiena baltā porce
lāna bļodiņā sajauc un izmaisa ar ķīmiski tīru sālsskābi 
un masai uzpilina pāris pilienu ferrociankalija resp. dzel
tenās asinssāls šķīduma.

Ja biezpiens satur dzelzi, tanīs vietās, kur uzkrituši reak
tīva pilieni, parādas skaista, zila krāsa. Ja biezpienā iekļu-

Sals satura noteikšana
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v tīšas vaļ'a salis, tad minētas vietas paradas kaparsarkana 
krāsa.

2) Apm. 20 g biezpiena porcelāna bļodiņā sajauc ar 
20 pilieniem stipra amonjaka, maisa un berž, kamēr masa 
kļūst caurspīdīga. Piepilina 5 pilienus svaigi pagatavota 
sēramonija šķīduma un vēl krietni izjauc.

Ja biezpienā atrodas dzelzs, tad masa bļodiņā nokrāso
jas pelēki zaļganā, zaļi pelēkā vai pelēki melnā krāsā at
karībā no dzelzs daudzuma biezpienā. Jo vairāk dzelzs, 
toties tumšāku krāsu pieņem biezpiens.

KAZEĪNA RŪPNIECĪBA
TECHNISKAIS BIEZPIENS, KAZEĪNS UN PARAKAZEINS

Technisko kazeīnu un parakazeīnu iegūst no svaiga, ļoti 
tīri attaukota vājpiena. Parakazeīna iegūšanai svaigu vāj- 
pienu sarecina ar chimozīnu resp. siera raugu, bet kazeīnu 
iegūst, sarecinot vājpienu ar skābi (piem., pienskābi, sāls
skābi, sērskābi u. c.). Sakarā ar to kazeīnu nereti sauc par 
„skābes kazeīnu“, bet parakazeīnu par chimozīna kazeīnu 
jeb „siera rauga kazeīnu“. Parakazeīns atšķipas no kazeīna 
ar ķīmisko sastāvu, īpašībām un noderību dažādiem izlieto
šanas veidiem, kādēļ arī nedrīkst tos jaukt.

Gatavs, sauss techniskais kazeīns, salīdzinot ar paraka
zeīnu, satur mazāk minerālvielu (1,5—2,5%, augstākais 5— 
4,0%), bet vairāk skābes (apm. par 0,4% pienskābes) un 
šķīst 3%-īgā boraka atšķaidījumā. No tā izgatavo izturī
gas līmes, tepes, saistvielas. Plašos apmēros to lieto finieru, 
aviācijas, tekstila, papīra, krāsu, laku u. c. rūpniecības no
zarēs. Pēdējos gados to izlieto arī mākslīgas vilnas (lani- 
tāla) ražošanai.

Gatavs parakazeīns satur vairāk minerālvielu (7,8— 
8,5%, ne mazāk par 7,5%), mazāk skābes, nešķīst borakā, 
bet šķīst 1,5%-īģā amonjakā. No tā izgatavo plastisku masu, 
kuļ-u var dažādi veidot, apstrādāt un nokrāsot. Šāda masa, 
apstrādāta ar dažādām sālīm un formalīnu, var atvietot 
ragu, kaulu, celluloīdu. Nereti to sauc par piena akmeni 
vai mākslīgo ragu (lettoīds, galalits u. e.). To izlieto dažādu 
priekšmetu, piem., pogu, rokturu, spalu, kauliņu, ķemmju, 
rotaļlietu, tālruņu, radio piederumu u. c. pagatavošanai.

Izgatavojot technisko kazeīnu un parakazeīnu, jācenšas 
šos produktus iegūt iespējami tīrā veidā, ar vismazāko
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tauku, piena cukura, minerālvielu un skābes saturu. Jo 
mazāks šo vielu saturs gatavā produktā, toties izturīgāks, 
vērtīgāks un dārgāks būs produkts. Tauku saturs labā, 
sausā produktā nevar būt augstāks par 1,5% (no 0,3 līdz 
1,5%). Sakarā ar to v ā j  p i e n ā  n e d r ī k s t  b ū t  
t a u k u  v a i r ā k  p a r  0,05%. Ja separators kādu iemeslu 
dēļ nespēj pienu tik pilnīgi nokrejot, tad vai nu jāsamazina 
caurlaižamā pilnpiena daudzums, vai arī vājpiens tūliņ jā 
laiž caur otru separātoru.

Vājpienam jābūt arī s v a i g a m .  Ja vājpiena skābum- 
grads nepārsniedz 20° T, no tāda var izgatavot kā labu pa- 
rakazeīnu, tā arī labu kazeīnu. No ieskābuša vājpiena, 
kufa skābumgrads augstāks par 21° T, var gatavot tikai ka
zeīnu. Parakazeīns no ieskābuša vājpiena iznāk ar neno
teiktu sastāvu, viduvējām kazeīna — parakazeīna īpašībām 
un mazvērtīgs lietošanā. Tāds parakazeīns satur mazāk 
par 7,5%, no 5—7%, minerālvielu, šķīst borakā un uzrāda 
paaugstinātu skābes saturu. Pēdējo izteic Ternera skābum-

ārados (°T) vai pienskābes procentos, reizinot Ternera gra
us ar 0,009.

Augsti pasterizēts vājpiens neder laba kazeīna izgata
vošanai, jo tādā vājpienā ir sarecējis albumins un globu- 
lins, kuru piejaukums kazeīnam nav vēlams. Neder arī pa
niņas, jo tām ir augsts tauku saturs.

Izgatavojot kazeīnu vai parakazeīnu, vispirms iegūst jēl- 
produktu vai technisko biezpienu, kas pēc atspiešanas satur 
50—60% ūdens. To sasmalcinot un zemās temperātūrās (aug
stākais pie 60° C) žāvējot, iegūst gatavu, sausu produktu, 
kas satur 8—10% ūdens, ir derīgs ilgai uzglabāšanai un tā
lam transportam.

Jēlkazeīnu jeb technisko biezpienu var gatavot katra 
pienotava, kas ražo sviestu, jo tādā veidā var lietderīgi iz
vērtēt vājpiena pārpalikumus, īpaši rajonos ar vāji attīstītu 
cūkkopību. Turpretim sausā kazeīna un parakazeīna ražo
šana, kas savienota ar jēlprodukta — techniskā biezpiena 
žāvēšanu, iespējama tikai nedaudzās vietās, tādēļ ka labas 
kazeīna žāvētavas iekārta izmaksā dārgi un atmaksājas 
tikai pie lieliem jēlkazeīna daudzumiem. Agrāk vairākas 
mūsu pienotavas iekārtoja savas nelielas kazeīna žāvēta
vas, bet tās nedeva labu produktu, jo izgatavotais sausais 
kazeīns iznāca dažādā krāsā (no gaiši dzeltenas līdz tumši 
brūnai), nevienādu sastāvu, neapmierinošām šķīšanas spē
jām. Tagad pienotavas gatavo t i k a i  j ē l k a z e ī n u  
resļ). technisko biezpienu, bet tā žāvēšanu veic Rīgā piena
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un sviesta rūpniecības tresta — piena kombināta ķīmiskās 
fabrikas speciāli iekārtota kazeīna žāvētava.

1937. g. fabrikai no 127 pienotavām iesūtīts 2.520.740 kg 
techniskā biezpiena, no kupa fabrika izgatavojusi 1.073.285 kg 
sausa kazeīna, sedzot ar šo daudzumu mūsu finiera, papīra
u. c. fabriku pieprasījumus pēc kazeīna. 1 kg sausa kazeīna 
ražots no 2,42 kg techniskā biezpiena.

Apgrozībā sastopamas daudzas kazeīna šķirnes, kuļas 
dažādi izgatavo un izlieto dažādiem mērķiem. Tālāk ap
skatīsim parastākos kazeīna un parakazeīna izgatavošanas 
paņēmienus.

Pienskābes kazeīna izgatavošana. Kazeīna nogulsnēšanai 
pienskābe noder labāk par citām skābēm. Tā dod stingru, 
vienmērīgu, sakarīgu recekli ar normālu, baltu kazeīna 
krāsu. Pienskābe tikai vāji šķīdina nogulsnēto kazeīnu, 
kādēļ iespējams sasniegt lielāku kazeīna iznākumu. Pien
skābais kalcijs ir viegli šķīstošs, ar skalojamiem ūdeņiem 
tas viegli izskalojas, tādēļ var iegūt kazeīnu ar mazu mine
rālvielu saturu. Pienskābes kazeīnam ir labas šķīšanas spē
jas un tā šķīdumiem zemāka viskozitāte. Skābās sūkalas 
var izlietot lopbarībai.

Labi attaukotu vājpienu no sepajrātora ielaiž tīros cieta 
koka toveros (sk. 302. att.), labāk divsienu vannās ar alumi- 
nija iekšsienu. Derīgas arī parastās siera vannas. Vājpie- 
nam noņem putas, norēgulē tā temperātūru ap 30—35° C, 
pieliek 5—8% enerģiski skābējošu pienskābes baktēriju kul
tūras, gatavotas vājpienā, un rūpīgi izmaisa. Trauku no
sedz ar vāku un ļauj skābt (apm. 5—8 stundas), kamēr ro
das stingrs, vienveidīgs receklis. Paceļot ar pirkstu, tas dod 
asu lūzumu un tai vietā ātri izdalās skaidras, zaļganas sū
kalas. Ja vājpiens nav pietiekami ieskābis, receklis nav 
stingrs un kazeīns vēl nav pilnīgi atbrīvojies no kalcija. 
Ja receklis pārskābis, daļa kazeīna izšķīst pienskābē. Abos 
gadījumos samazinās kazeīna iznākums un pasliktinās tā 
īpašības.

Sarecējušam vājpienam noņem ap 0,5 cm biezu virs
kārtu, recekli ar siera nažiem sagriež 2,0—2,5 cm3 lielos 
gabaliņos un ļauj nogulsnēties. Tad nosmeļ vai nolaiž daļu 
sūkalu (ap 40%), lēni un uzmanīgi ar siera grābekli maisot, 
pakāpeniski uzsilda līdz 50° C. Tagad var recekli sasmal
cināt līdz vajadzīga lieluma graudiem. Pēc tam maisīšanu 
pastiprina un temperātūru paceļ līdz 65—70° C. Biezpiena 
graudiem jābūt zirņu lielumā. Nedrīkst tos pārāk sasmal
cināt un saputekļot, jo tad mazinās kazeīna iznākums. Tad
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ļauj graudiem nogulsnēties un ātri nolaiž vai nosmeļ sū
kalas. Graudus s k a l o  3 vai 4 reizes siltā ūdenī, lai pilnī
gāk atbrīvotu tos no piena cukura, pienskābes un minerāl
vielām. Uz 100 1 vājpiena katrā skalošanas reizē ņem apm. 
15 1 ūdens. Pirmo ūdeni ar 65° C, tad divas reizes skalo ar 
35° C siltu ūdeni, bet ceturto reizi ar vēsu (15° C) ūdeni.

Ūdenim jābūt tīram un mīkstam. Ciets ūdens bojā ka
zeīna izskatu un īpašības. Pēdējam ūdenim, ko pēc skalo
šanas nolaiž, jābūt dzidram un ar neitrālu reakciju. Jo 
pamatīgāk graudus i z s k a l o ,  toties labāks, vērtīgāks un 
izturīgāks būs kazeīns. Izskalotos graudus pārliek uz lie

liem sietiem, kur tiem notek 
.skalojamais ūdens, tad iepilda 
tīros maisos no izturīgas, glu
das, vislabāk buru drānas. 
Maisus pakar, lai notek lie
kais ūdens. Pēc tam tos liek 
zem spiedes (skat. 316. att.) un 
spiež, kamēr ūdens beidz te
cēt. Starp maisiem novieto 
režģus no koka latiņām, kas 
atvieglo ūdens notecēšanu. 
Kazeīna slānis maisos nav vē
lams biezāks par 10 cm. Sā
kumā dod mazāku spiedienu, 
uz beigām to pastiprina. Spie

šanas laikā maisus dažas reizes apgroza. Vienmērīgi un 
stipri atspiestu kazeīnu var labāk izžāvēt.

Ūdens saturs jēlkazeīnā nav vēlams augstāks par 50— 
55%. Pretējā gadījumā to grūti sasmalcināt. Transportam 
jēlkazeīnu iesaiņo mucās. Līdz nosūtīšanai tās jāuzglabā 
vēsā telpā. Ilgi to nevar glabāt.

Ja to žāvē uz vietas, tas jādara bez liekas kavēšanās, tā
dēļ ka mitrā kazeīnā ātri sākas rūgšanas procesi, kas nelab
vēlīgi ietekmē tā īpašības.

No 100 kg vājpiena iznāk 8—10 kg jēlkazeīna resp. 
īechniskā biezpiena. Iznākums stipri atkarīgs no ūdens sa
tura biezpienā.

Graudainā pienskābes kazeīna izgatavošana
le  kazeīnu izgulsnē ar skābām sūkalām, vājpienu pa

stāvīgi maisot. Skābu sūkalu vajaga daudz, apm. 50% no 
pārstrādājamā vājpiena daudzuma. Sūkalas skābē koka
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tdvefos pie 35° C ar pienskābes streptokokku un garstabiņu 
(Bact. bulgaricum) kultūrām.

Vājpienu no separatora ielaiž vannā, noregulē tā tempe
ratūru pie 35° C, noņem putas un to sarecina nekavējoties 
šādā veidā: vājpienu vannā pastāvīgi maisa un tam caur 
smalku sietu lej klāt skābās sūkalas. Kad sūkalas vannā 
paliek skaidras, sūkalu pieliešanu pārtrauc. Pēc 15 min. 
izbeidz maisīšanu, ātri nolaiž lielāko daļu sūkalu un tad 
lej atkal klāt skābās sūkalas, labi maisot, kamēr .sūkalu 
skābumgrads vannā sasniedz 65° T vai to pH — 4,6 — 4,8. 
Maisa vēl 10—15 min., kamēr kazeīna graudi zaudē lipī- 
gumu un kļūst atsperīgi. Kazeīna izgulsnēšanai skābo sū
kalu iziet ap 35% no vājpiena daudzuma: pārējos 15% at
stāj toveros kā ieraugu jaunu sūkalu ieskābēšanai nākamai 
dienai. Iegūtos kazeīna graudus pamatīgi 3—4 reizes iz
skalo ar siltu ūdeni, kā aprakstīts pie pienskābes kazeīna 
izgatavošanas.

Sālsskābes kazeīna izgatavošana. Lielākus vairumus vāj-
Eiena ātrāk un ērtāk var sarecināt ar sālsskābi. Sālsskābes 

azeīnam parasti ir dzeltens izskats, bet pielietošanu dažās 
rūpniecības (piem., finieru u. c.) nozarēs tas netraucē.

Sālsskābes kazeīna izgatavošana pēc būtības neatšķiras 
no grau dainā pienskābes kazeīna izgatavošanas. Starpība 
ir tikai vājpiena sarecināšanā. Parasti to izdara k o k a  
traukos, tādēļ ka sālsskābe bojā metalla traukus. Nepiecie
šamais skābes daudzums ir atkarīgs: 1) no vājpiena dau
dzuma un tā skābumgrada (° T) pirms recināšanas; 2) no 
sālsskābes īpatsvara un koncentrācijas procentos.

Kazeīna izgulsnēšanai vājpiena skābumgrads jāpaccļ 
līdz 62° T. No tā jāatskaita vājpiena skābumgrads pirms 
recināšanas (piem., 22° T), atlikums jāreizina ar 3,6 un vāj
piena daudzumu.

Dabūtais skaitlis jādala ar sālsskābes īpatsvaru, reizi
nātu ar skābes koncentrāciju svara procentos.

Aprēķinu var izdarīt pēc šādas formulas:
3.6 . a . b 

X ^  i . k '
Formulā burti nozīmē: x — vajadzīgo skābes daudzumu: 

a — cik skāburngradu trūkst vājpienā līdz 62° T: b -  vāj
piena daudzumu litros: i — sālsskābes īpatsvaru: k - skā
bes koncentrāciju svara procentos.

Parasti lieto techniski tīru sālsskābi. Nomērīto skābes 
daudzumu atšķaida desmitkārtīgi ar tīru ūdeni. Atšķaidīto



skābi pamazām tievā sirūklā lej klāt. vājpienam, kuļu cī
tīgi maisa, kamēr vājpieuā sāk parātīties kazeīna pārslas. 
Tad skābes strūklu vēl samazina, līdz atdalās skaidras, zaļ
ganas sūkalas. Vājpienu sarecina pie 35° C.

Par kazeīna pilnīgu izgulsnēšanos var pārliecināties, at
smeļot nelielu daļu sūkalu un pielejot tām atšķaidīto sāls
skābi. Ja sūkalās vairs neparādās kazeīna pārslas, var pie
ņemt, ka skābes vājpienam pieliets diezgan; ja  pārslas pa
rādās, tad skābe vēl jāpielej.

Vispilnīgāk kazeīns izgulsnējas izoelektriskā punktā, 
kad p īī =  4,6. Šādas skābuma pakāpes iestāšanos var kon
trolēt ar indikatoru bromkrezolzaļo, piepilinot 5 pilienus 
indikātora 10 cm3 sūkalu, kupas pieņem zaļu krāsu. Ja skā
bes pieliets par daudz, sūkalas kļūst dzeltenas: ja  par maz, 
tās būs zilas. Nokrāsu salīdzināšanu atvieglo speciāla krāsu 
tabula.

Sūkalas no sālsskābes kazeīna der piena cukura izgata
vošanai.

Pakāpenība un uzmanība skābes pieliešanā vajadzīga 
tāpēc, ka lieks sālsskābes daudzums šķīdina vājpiena ol
baltumvielas un samazina kazeīna iznākumu.

Pēc sarecināšanas nolaiž sūkalas, biezpienu pārliek ma
zākā traukā, aplej ar siltu (50° C) ūdeni, rūpīgi maisa un 
graudus rūpīgi un pamatīgi izskalo ar ūdeni. Tālāk rīkojas 
kā pienskābes kazeīna izgatavošanā.

Tirdzniecībā biežāk atrodamas skābes ar šādu īpatsvaru 
(pie 15° C) un skābes koncentrāciju (saturu) svara pro
centos :

t. S a l s s k ā b e 2. S ē r s k ā b e
Īpatsvars Svara % īpatsvars Svara %

1,120 23,82 1,560 65,08
1,125 24,78 1,570 65,90
1.130 25,75 1,580 66,71
1,135 26,72 1,590 67,59
1,140 27.66 1,600 68,51
1,145 28,61 1,610 69,43
1,150 29,57 1,620 70,32
1,155 30,55 1,800 86,90
1,160 31,52 1,810 88,30
1,170 33,46 1,820 90,05
1,180 35,39 1,830 92,10
1,190 37,23 1,840 95,60

Sērskābes kazeīna izgatavošana. Vājpiena sarecināšanai 
vajadzīgo sērskābes daudzumu aprēķina tāpat kā sālsskābi, 
liekot formulā pastāvīgā skaitļa 3,6 vietā skaitli 4,9. Piem.,
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jāsarecina 800 1 vājpienā ar skāburngradu 22° T, lietojot 
sērskābi, kufas īpatsvars 1,82 un skābes saturs 90%. Vāj- 
piena skābumgrads tad jāpaceļ par 40° T. (62° — 22° — 40°).

Vajadzīgais sērskābes d a u d z u m s 997 cnv'.

Nomērīto sērskābi uzmanīgi atšķaida ar ūdeni kā i : 9, 
lejot skābi pamazām ūdenī, un pēc tam tievā strūklā lej 
klāt vājpienam pie 40—45° C, pastāvīgi maisot, kamēr ka
zeīns izpārslo. Tālāk rīkojas kā ar sālsskābes kazeīnu.

Gatavojot tekstilkazeīnu, ko lieto mākslīgās vilnas resp. 
lanitāla izgatavošanai, vājpienu sarecina pie 20° C un at
šķaidītās skābes pielej 55% vairāk nekā vajadzīgs ka
zeīna izgulsnēšanai, lai sūkalu skābuma pakāpe pH =  3,0. 
Kazeīnam jāizgulsnējas sīku pārsliņu veidā. Pēc sūkalu 
nolaišanas kazeīnu 5—6 reizes rūpīgi skalo tīrā, remdenā 
ūdenī.

Minerālvielu saturs tekstilkazeīnā nedrīkst pārsniegt 
1,2%.

Parakazeīna izgatavošana. Labi attaukotu un svaigu 
vājpienu, kufa skābumgrads nepārsniedz 20° T, no separā- 
tora laiž divsienu siera vannās vai katlos, noņem putas un 
katriem 100 kg vājpiena pieliek pa 25 g kalcija chlorida, 
kas veicina parakazeīna pilnīgāku sarecēšanu un palielina 
tā iznākumu.

Vājpienam noņem putas un pie 35 vai 40u C piejauc at
šķaidītu siera raugu tādā daudzumā, lai tas sarecētu 25—30 
minūtēs. Raugu vājpienā labi izjauc, trauku nosedz ar vāku 
un ļauj mierīgi sarecēt. Recekļa gatavību pārbauda tāpat 
kā sieru piena rccināšanā. Recekli sāk griezt, kamēr tas 
nav vēl pilnīgi sablīvējies. Ar kombinētiem stiepļu siera 
nažiem (atstarpes starp stieplēm 2 cm) to ātri sagriež parei
zos kubos un, uzmanīgi maisot, turpina sasmalcināt, kamēr 
graudi kļūst līdzīgi miežu graudiem, lielumā ap 5 mm. Ja 
vājpienā augstāks tauku saturs, graudus sastrādā vēl sīkā
kus. Graudiem jābūt visiem vienāda lieluma.

Tad graudiem ļauj nogulsnēties, nolaiž apm. pusi sū
kalu, graudus rūpīgi maisa ar siera grābekli un pakāpe
niski 30 min. laikā atsilda līdz 60—65° C, pēc kam vēl tur
pina maisīt 25—30 min., kamēr graudi zaudē lipīgumu. 
Graudu maisīšanu stipri atvieglo mechaniskais maisītājs, 
ko nodarbina elektromotors. Pakāpeniski, atsmeļot sūka
las un pielejot aukstu ūdeni, vannas saturu 8—10 minūtēs 
atdzesē līdz 35—40° C, nolaiž vai nosmeļ visas sūkalas un

661



stājas pie graudu skalošanas. Parasti skalo trijos ūdeņos: 
pirmo reizi ar 35° C, otru ar 25° C un trešo ar 20° C tempe
ratūru. Uz 100 1 vājpiena katrā skalošanas reizē ņem 15 1 
ūdens vai kopā 45—50 1 ūdens uz 100 1 vājpiena. Ūdeni uz
lej graudiem, 10—20 min. maisa ar siera grābekli, tad ūdeni 
nolaiž, uzlej otru ūdeni utt. Ūdenim jāstāv virs graudiem 
apm. 10—15 cm. Pēc tam graudus ievieto aukstā ūdenī un 
atdzesē līdz 10—12° C.

Izmazgāto un atvēsināto parakazeīnu vajag pamatīgi 
atspiest, lai tā ūdens saturs nepārsniedz 50%. Spiešanai to 
ievieto tīros, no stipras, biezas buru drēbes pagatavotos mai
sos un 3—4 stundas tur zem spiedes, dodot jau no paša sā
kuma pilnu spiedienu. Ilgāk spiežot, parakazeīnā var sāk
ties pienskābes rūgšana, kas nav vēlams. Parakazeīna at
spiešanai noder arī parastās biezpiena spiedes — kastes 
(skat. 303. att.). Spiedienam jābūt ap 20 kg uz 100 cm2.

Jo pamatīgāk atspiež parakazeīnu, toties ātrāk un vieg
lāk to var izžāvēt. Tas sevišķi svarīgi, ja  žāvēšanu izdara 
uz vietas — pienotavā. Mitru parakazeīnu nevar uzglabāt, 
jo  tas ātri sāk bojāties.

Parakazeīna iznākums no 100 kg vājpiena parasti ir ne
daudz lielāks par kazeīna iznākumu. Iznākums stipri at
karīgs no ūdens satura jēlproduktā.

Graudama parakazeīna izgatavošana atšķiras no ie-

f
>riekš aprakstītā paņēmiena ar to, ka te parakazeīnam ne
auj izgulsnēties, vājpienu atstājot mierā, bet to pastā
vīgi maisot, pie kam parakazeīna pārslas saķeras un iz

veido lielākus un mazākus graudus. Recināšanas apstāk
ļus, piem., temperatūru, chimozina daudzumu u. c. no
kārto tāpat kā parastajā paņēmienā. Pilnīga sarecēšana 
iestājas pēc 20—25 minūtēm, par ko var spriest pēc sū
kalu dzidruma. Kazeīna graudi te mazāk ieslēdz taukus, 
un tauki tādēļ vairāk pāriet sūkalās, kā to rāda zemāk 
minētie skaitļi: ________________________

Tāpēc šo paņēmienu ieteicams pielietot, kad vājpienā 
ir augstāks tauku saturs. Parakazeīna iznākums gan te ne
daudz samazinās, jo sūkalās paliek vairāk parakazeīna pu-

Tauku % Tauku % 
vājpienā parakazeīna

Parastais paņēmiens — lieli graudi . . 
Parastais paņēmiens — sīki graudi . . 
Graudainā parakazeīna graudos . . .

0,2
0,2
0,2

5,3
2,6
1,7
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tekļu. Iegūtos parakazeīna graudus tālāk apstradā {atsilda, 
skalo utt.) tāpat kā parastajā paņēmienā.

KAZEĪNA UN PARAKAZEĪNA ŽĀVĒŠANA

Dažas rūpniecības nozares var lietot labi atspiestu jēl- 
kazeīnu bez žāvēšanas, turpretim parakazeīns katrā gadī
jumā ir jāžāvē.

No pareizas žāvēšanas lielā mērā atkarīgas kazeīna īpa
šības — krāsa, šķīšanas spējas, izturība u. c.

Ar nepareizu žāvēšanu var sabojāt vislabāko jēlpro- 
duktu. Sevišķi rūpīgi žāvējams parakazeīns. Žāvētavas ie
kārtai jābūt tādai, lai iespējami īsā laikā varētu pazemināt 
ūdens saturu produktā no 50—60% līdz 8—10%. Pie tam jā 
panāk, lai visi kazeīna graudiņi izžūtu viscaur vienmērīgi. 
Žāvēšanas laikā kazeīns nedrīkst pieņemt nenormālu (dzel
tenu, sarkanu, brūnu) izskatu, graudiņi nedrīkst salipt 
kopā gabalos, tie arī nedrīkst pieņemt stiklam vai ragam 
līdzīgu struktūru. Tāpat kazeīnā nedrīkst iekļūt netīrumi, 
sodrēji, putekļi u. c. svešas vielas.

Jēlkazeīna sasmalcināšana. Pirms žāvēšanas kazeīns rū
pīgi jāsasmalcina sīkos, vie
nāda lieluma un veida gabali
ņos resp. graudiņos, kādus 
ātrāk un vienmērīgāk var iz
žāvēt. ja  graudu lielums ne
vienāds, sīkie graudiņi izžūst 
ātrāk, bet lielie žūst lēnāk, kā
dēļ graudiem rodas nevienāda 
krāsa un dažāds ūdens saturs.
Nepilnīgi izžuvuši kazeīna 
graudi ātri sāk bojāties. Nav 
vēlami pārāk sīki graudiņi, jo 
tādi viegli saķep gabalos un 
tad apgrūtina žāvēšanu.

Nelielus jēlkazeīna dau
dzumus var sasmalcināt, ber
žot caur alvotu stiepļu sietu ar 
stiepļu atstarpēm 0,6 cm. Zem 
sieta novieto žāvēšanai lietojamos rāmjus, uz kūļ iem sasmal
cināto kazeīnu pēc tam izlīdzina vienmērīgi biezā kārtā.

Lielāku kazeīna daudzumu sasmalcināšanai nepiecieša
mas speciālas biezpiena dzirnaviņas ar pārstādāmiem gra
nīta veltņiem vai nerūsējoša tērauda nažiem. Veltņi sasmal

663

317. att. Jelkazeīna smalci
nātais.



cina kazeīnu vienlīdzīgāk nekā naži. Labi noder ari biez
piena smalcinātāji, kas būvēti un darbojas līdzīgi paras
tajām gaļas maļamām mašīnām (skat. 317. un 304. att.). Ar 
pēdējiem var iegūt pēc vēlēšanās apaļus vai četrstūrainus 
jēlkazeīna graudiņus. Lielāki jēlkazeīna gabali te iepriekš 
jāsagriež mazākos gabalos ar nerūsējoša tērauda nazi.

Kazeīna žāvēšanas ierīces ir ļoti dažādas. Arī žāvēšanas

f
paņēmieni var būt ļoti dažādi. Dienvidu zemēs un apgaba- 
os ar sausu klimatu kazeīnu parasti žāvē saulē, izlaižot sa
smalcinātu biezpienu plānās (ne biezākās par 3 cm) kārtās 

uz koka rāmjiem, pārvilktiem ar gludu linu audeklu (piem.,

Ē
lānu, gludu buru drānu). Rāmjus ar kazeīnu novieto at- 
lātā, saulainā vietā ar nelielu slīpumu pret sauli. Ik  pēc 
1,5—2 stundām kazeīna slānis labi jāizmaisa un kopā sali

pušie graudi jāsadrupina. Žāvējamais kazeīns jāsarga no 
putnu uzbrukumiem. Laukumam jābūt labi apaugušam ar 
zāli, lai nerastos putekļi.

Mūsu mitrā piejūras klimatā kazeīna žāvēšanai nepiecie
šamas speciāli iekārtotas ž ā v ē t a v a s ,  kur kazeīnu žāvē 
ar karsta, sausa gaisa strāvu. Karsto gaisu parasti dzen ar 
spēcīgu ventilātoru pāri rāmjiem ar gludu audeklu vai alu
m īnija sietiem, uz kuriem vienmērīgi plānās kārtās (1,5— 
2,0 cm) izlaists kazeīns vai parakazeīns. Gaisa tempera
tūra žāvēšanas sākumā jānokārto ap 35—40° C, beigās ap 
50—55° C, augstākais 60° C. Daži izmēģinājumi tomēr lie
cina, ka teicami izgatavotu jēlkazeīnu var žāvēt arī pie 
85° C bez īpašību pasliktināšanās. Sietus ar jēlkazeīna grau
diem saliek pārvietojamos statīvos, kupus iebīda tajā žā
vētavas galā, kas atrodas tālāk no siltuma avota, kur gaisa 
temperatūra jau zemāka. Žāvēšanai turpinoties, statīvus pa
kāpeniski virza pret siltuma avotu, kur gaisa strāvas tem
peratūra augstāka.

Žāvētavas mēdz izveidot k a m e r u  vai t u n e ļ u  veidā. 
To sienām un griestiem jābūt labi izolētiem, lai taupītu sil
tumu. Gaisu apsilda ar tvaiku, attvaiku. elektrību vai 
karstu ūdeni, laižot tos caur kaloriferiem. Pēe katrām 2 vai
3 stundām kazeīna slānis jāizmaisa un kopā salipušie graudi 
jāsadrupina. Pāris reizes žāvēšanas laikā kazeīnu izlaiž 
caur dzirnaviņām, sasmalcināto masu izlaiž atkal uz sietiem 
un žāvēšanu turpina, kamēr kazeīns pietiekami izžuvis. 
Sausa kazeīna graudiņi, ja  tiem viegli uzsit ar āmuru, sa
drūp pulverī, bet mitri saplok plēksnītēs. Ūdens saturs ne
drīkst būt augstāks par 12%, jo nepietiekami izžāvēts ka
zeīns ātri sāk bojāties.
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Izžāvēto kazeīnu ar sietiem novieto sausā telpā un ļauj 
tam atdzist, pēc tam to saber koka kastēs vai tīros maisos.

Kazeīna žāvēšana uz sietiem kamerās vai tuneļos prasa 
daudz laika un darba. Modernas kazeīna žāvētavas dar
bojas automatiski un izžāvē kazeīnu īsā (1—-2 stundu) laikā, 
tādēļ tās sauc arī par ā t r ž ā v ē t a v ā m .  No tādām auto
matiski un teicami darbojas slīdošu bezgala lentu žāvētava 
(skat. 319. att.). Virs žāvētavas vienā galā novietots biez
piena smalcinātājs. Kazeīna graudiņi krīt uz pirmo resp.

augšējo bezgala lentu, kas griežas un aiznes kazeīnu uz žā
vētavas otru galu, kur kazeīna graudiņi nobirst uz otru 
lentu, kas griežas pretējā virzienā. No otras lentas tie no
krīt uz trešo utt., kamēr no pēdējās resp. apakšējās lentas 
tie jau izžuvuši sabirst kazeīna tvertnē. Žāvētavas apakšā 
novietota kaloriferu kamera. Karsto, sauso gaisu ventila
tors dzen no apakšas uz augšu — pretējā virzienā kazeīna 
graudiem, kas no augšas dodas uz apakšu. Slīdošās lentas 
apsilda tvaika caurules, kupās tvaiks ieplūst pēc kalorife- 
riem. Tādā veidā šī žāvētava darbojas nepārtraukti. Ka
zeīns izžūst apm. stundas laikā.

Automātiski darbojas arī dažādas rotējošu c i l i n d r u  
resp. trumuļu kazeīna žāvētavas.

Izžāvētu, sausu kazeīnu un parakazeīnu pēc atdzišanas 
iesaiņo tīros maisos pa 50 kg. Maisu gapims 104 cm, pla
tums 50 cm. Maisus ar sausu kazeīnu uzglabā tīrā, s-ausā
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telpā. Mitrās telpās kazeīns uzsūc mitrumu un sāk bojāties. 
Maisus nevar likt tieši uz grīdas, bet gan uz paaugstiem koka 
režģiem. Jāsarga no žurkām uu pelēm. Sausu kazeīnu pār
vadājot, tas jāsarga no lietus un sniega, tāpat no putekļiem.

Laba, sausa kazeīna uu parakazeīna krāsai jābūt baltai 
vai tikai drusku dzeltenīgai, viscaur vienādai. Tam ne
drīkst būt arī slikta smaka.

Kazeīnam jāšķīst 3%-īgā boraka šķīdumā, ko pārbauda 
šādā veidā: 3 g boraka (Na2B40 7 10H2O) izšķīdina 97 cm’ 
destillēta ūdens, uzlejot šo ūdeni borakam pakāpeniski, vai
rākās daļās. Pārbaudāmo kazeīnu sasmalcina, iesver kol- 
b iņā 5 g, uzlej tam 25 cm3 boraka šķīduma un rūpīgi iz
maisa. Pēc 1 stundas kazeīnam jābūt izšķīdušam borakā 
bez nogulsnēm.

Parakazeīnam jāšķīst 1,5%-īgā amonjakā. Amonjaka 
šķīdumu sagatavo, ņemot 10 cm3 amonjaka ar īpatnējo 
svaru 0,91 un pielejot tam 160 cm3 dest. ūdens. Kolbiņā 
ies veļ- 5 g sasmalcināta parakazeīna, aplej ar 100 cm3 at
šķaidīta amonjaka, ar stikla spieķīti rūpīgi izmaisa un 
noliek pie 30—35° C. Pēc 2—3 stundām parakazeīnam jā 
būt izšķīdušam. Paliekas un nogulsnes norāda uz kazeīna 
un parakazeīna sliktām šķīšanas spējām vai arī uz svešu 
vielu piejaukumiem. Kazeīna šķīšanas spējām ir liela no
zīme dažās rūpniecības nozarēs, kur no tā izgatavo līmes 
vai saistvielas.

Kazeīna skābumgrads. Pirmās šķiras kazeīna skābum
grads nevar būt augstāks par 100° T, otras šķiras — 170° T 
un trešās — 200° T. Parakazeīnam skābumgrads nevar būt 
augstāks: pirmās šķiras par 70° T, otras — 140° T un tre
šās par 200° T.

Kazeīna skābumgradu nosaka, titrējot filtrētu ūdens iz
vilkumu. Nosver 5 g kazeīna, ievieto erlenmeiera kolbā 
(250 cm3 tilpuma) un uzlej 100 cm3 destillēta ūdens. Kol
bas saturu labi izjauc, uzsilda līdz 45—50° C un tādā tem
peratūrā tur 30 minūtes (ūdens vannā). Tad kazeīnu no
filtrē un uz filtra 3—4 reizes izskalo ar siltu destillētu 
ūdeni. Šķidrumu pārlej 200 cm3 mērkolbā un uzpilda ar 
ūdeni līdz zīmei. Nomērī 50 cm3 filtrāta, ielaiž glāzē, pie
lej 5 pilienus 2%-īga fenolftaleīna un titrē ar 0,1 n sārmu 
līdz rožainai nokrāsai. Titrēšanai patērētos cm3 sārma rei
zina ar 80 un dabū 100 g kazeīna skābumgradu.

Augsts skābumgrads norāda, ka kazeīns pie izgatavo
šanas nepietiekami izskalots ar ūdeni (tādā gadījumā tam 
ir skāba smaka) vai arī tas jau sācis bojāties — pūt.
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Kazeīna trūkumi. Paaugstināts tauku saturs: pirmās 
šķiras kazeīnā tauku saturs nevar būt augstāks par 1,5%, 
otras šķiras —-2,5% un trešās — 3,0% . Ja tauku saturs pār
sniedz šīs normas, tad lietotais vājpiens bijis slikti attau
kots. Tāds kazeīns var pieņemt veoa speķa garžu un 
smaku.

Pazemināts minerālvielu saturs, zemāks par 7,5%, para- 
kazeīnā norāda uz to, ka lietotais vājpiens bijis jau stip
rāk ieskābis; tādēļ jānovērš vājpiena ieskābšana. Labi iz
skalotā pienskābes un sālsskābes kazeīnā minerālvielu sa
turs ap 1,5—2,5%, bet sliktāk izskalotā līdz 3—4%.

Samazinātas kazeīna un parakazeīna šķīšanas spējas 
parasti norāda uz žāvēšanu augstākās temperatūrās.

Kazeīna i z t u r ī b a  un piemērotība ilgākai uzglabā
šanai ir stipri atkarīga no tā īpašībām. Ilgi, līdz 2 gadiem 
un vairāk, var uzglabāties, nemainot savas labās īpašības, 
kazeīns, kas izgatavots no svaiga, labi attaukota vājpiena, 
pamatīgi ar tīru ūdeni izskalots un nav aplipināts ar pū
šanas dīgļiem un pelējumu sporām.

Kazeīna spējas ilgi uzglabāties var pārbaudīt šādi: labi 
tīrītu erlenmeiera kolbu (200 cm3 tilpuma) noslēdz ar vates 
aizbāzni un sterilizē žāvējamā skapī 3 stundas pie 120° C. 
Tad kolbā iebep 15 g pārbaudāmā kazeīna, uzlej tam 
90 cm3 svaigi novārīta un atdzesēta destillēta ūdens, no
slēdz ar vates aizbāzni un nekratot novieto termostatā pie 
38° C, kur to tur tik ilgi, kamēr sākas pūšanas process un 
parādās pelējumi; pūšanas sākumu noteic pēc smakas. Ka
zeīnu, ku ļā  pūšanas process sācies ne agrāk par 72 stundām, 
labi piemērotos apstākļos var ilgi uzglabāt.

Kazeīna iznākums. No 100 kg vājpiena iznāk 2.8 līdz
3,5 kg, vidēji ap 3,0—3,2 kg sausa kazeīna. Iznākums at
karīgs no vājpiena sastāva (g. k. kazeīna satura) un no 
kazeīna iegūšanas paņēmieniem.

PIENA KONSERVU RŪPNIECĪBA 

KONDENSĒTS PIENS UN PIENA PULVERIS

Dabisks piens satur daudz ūdens (87—88%) un maz saus- 
nas (tikai 12—13%). Šī iemesla dēļ piens n a v  i z t u r ī g s ,  
nav derīgs ilgākai uzglabāšanai un pārvadāšanai uz lie
lākiem attālumiem. Tomēr zināmi apstākļi, īpaši tālbrau
cēju kuģu personāla, kaujas laukos vai manevros esošu 
armiju, lie lu  pilsētu iedzīvotāju, mežu un kalnraktuvju
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strādnieku, tūristu u. c. prasības pēc viņa izsauc nepiecie
šamību padarīt to izturīgāku un vieglāk transportējamu. 
Pienu var padarīt izturīgāku ar sterilizāciju, bet vieglāk 
transportējamu to var padarīt, atbrīvojot piena sausnu no 
ūdens. Tas panākams ar piena sabiczināšanu, iztvaicējot 
tikai zināmu daļu ūdens (no 87% samazinot to līdz 25— 
50%) vai arī to izžāvējot un iegūstot piena sausnu pulvera 
veidā, kas satur tikai 2—5% ūdens.

Sabiezinātu pienu parasti sauc par k o n d e n s ē t u  
pienu. Sabiezinot pienu, tam mēdz pielikt cukuru, bet sa
biezina arī bez cukura. Cukura piedeva piešķip sabiezi
nātam pienam labāku garžu un lielāku izturību. Bez cu
kura piedevas sabiezinātu pienu vajag sterilizēt. To sauc 
arī par evaporētu pienu.

Sabiezināt var ne tikai pilnpienu, bet arī vājpienu, pa
niņas, sūkalas un krējumu. Žāvē parasti vājpienu vai pa 
daļai nokrejotu pienu, arī paniņas. Ražot sabiezinātu pienu 
un piena pulveri izdevīgi tikai vairumā, lietojot ražošanā 
labas, modernas mašīnas.

KONDENSĒTS — AR CUKURU SABIEZINĀTS PIENS

Pirmais kondensētu pienu sācis ražot G. Bordens 1856. 
gadā Ņujorkā. Tagad piena kondensēšana A. Savien. val
stīs izvērtusies par ļoti plašu piena rūpniecības nozari. 
Šinī nozarē darbojas vairāk par 300 fabrikām. Eiropā kon
densētu pienu lielākos vairumos izgatavo PSRS, Šveicē, 
Anglijā, Holandē, Dānijā, bet pa retai kondensēta piena 
fabrikai var atrast gandrīz katrā Eiropas valstī.

Sabiezināt var tikai pilnīgi normālu, tīru un s v a i g u  
pienu, kura skābumgrads nepārsniedz 18° T, no veselām un 
kārtīgi ēdinātām govīm. Tauku saturs sabiezināmā pienā 
jānorēgulē tā, lai gatava produkta tauku saturs būtu vis
maz 9%. Ja pienu sabiezina līdz attiecībai 2,5 : 1, kad no
2,5 1 svaiga piena iznāk 1 1 kondensēta piena, tad tauku 
saturam pienā jābūt 3,6%, jo 9 : 2,5 =  3,6, bet, ja  to sa
biezina līdz 3 : 1, tad tauku saturam svaigā pienā jābūt 
3,0%, jo 9 :3  =  3,0. Sabiezināmo pienu vajadzības gadī
jum ā atšķaida ar tīru, svaigu vājpienu tāpat kā sierniecībā.

Kondensētu pienu sabiezina ar cukura piedevu, kas uz
labo gatava produkta garžu un dod tam lielāku izturību. 
Cukurs pienu labi konservē, ja  tā saturs kondensātā nav 
mazāks par 43%. Cukuram jābūt tīram, labi rafinētam. Pa
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rasti lieto smalko biešu cukuru. Pirms kondensēsanas to 
pilnīgi izšķīdina karstā pienā.

Piena s&biezināšanai lieto vakuumaparātus (skat. 319. 
att.). Tie ir hermetiski noslēgti un tos apsilda ar tvaiku. 
Gaisu aparātos izretina un iztvaikoto ūdeni nosūc ar va
kuumsūkņiem. Sabiezināmo pienu vispirms spiež caur 
filtru, kas to tīra, tad pasterizē pie 90° C un slēgtā aparātā 
zem spiediena uzkarsē līdz 110° C. Tādā temperatūrā no
beidzas visas sīkbūtnes 
un visi enzimi, bet albu- 
mīns ar globulīnu sa
rec sīku pārsliņu veidā 
un kondensēsanas laikā 
vairs nepiedeg karstām 
aparātu un cauruļu sie
nām. Karsto pienu ielaiž 
divsienu katlā ar maisī
tāju. Katlu apsilda ar 
attvaiku. Te karstam pie
nam pieliek vajadzīgo 
daudzumu cukura, pa
rasti 17—18%, laiž darbā 
maisītāju, lai cukurs 
pienā pilnīgi izšķīstu. Sa
biezinot vāj pienu, cu
kura devu attiecīgi pa
lielina. Vakuuma aparā
tos ar sūkņu palīdzību gaisu izretina tādā mērā, lai piens 
vārās pie 55—60° C. Sabiezināšanu turpina, kamēr konden- 
sāta īpatnējais svars sasniedz 1,30 (no 1,27 līdz 1,34).

Sabiezināto pienu izlaiž vannās ar spirālveidīgu maisī
tā ju  — dzesētāju vai īpašās tvertnēs — kristallizātoros, kur 
pienu dzesē ar aukstu ūdeni un visu laiku stipri maisa. No 
vakuumaparāta izlaistam sabiezinātam pienam tempera
tūra ir ap 50—52° C. Ar spēcīgu dzesēšanu jāpanāk, lai 
visīsākā (apm. 1 stundas) laikā tā temperātūru pazeminātu 
līdz 32—30° C, pie kādas temperātūras intensīvi norit piena 
cukura kristallizācija. Pie 30° C dzesēšanu pārtrauc uz 60— 
80 minūtēm, lai dotu piena cukuram laiku pienācīgi izkris- 
tallizēties. Gatavā kondensētā pienā apmēram 73% piena 
cukura atrodas ļoti sīku (mazāku par 10 /*) kristalliņu veidā. 
Kristallizācijas veicināšanai svaigi sabiezinātam pienam 
mēdz pielikt ierosinātāju — 0,1% iepriekšējā reizē sabiezi
nāta piena.
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Kondensētais piens dzesēšanas Laikā stipri jāmaisa, lai

{
►iena cukurs nevarētu izkristallizēties pārāk lielos kristāl
os. Ja piena cukura kristallu lielums pārsniedz 10 tad 
kondensātam ir nepareiza, it kā miltaina konsistence. Ja 

to lielums sasniedz 20—30 p-, kondensātam ir putraimaina 
vai smilšaina konsistence un uz mēles jūtam i it kā smilšu 
graudiņi. Ja kristallu lielums pārsniedz 30 /*, tad tas ne
patīkami čirkst starp zobiem. Labs gatavs produkts iznāk, 
kad 1 mm3 satur ap 350.000 sīko piena cukura kristalliņu. 
Pēc pārtraukuma kondensēto pienu ātri atdzesē līdz 17— 
18° C, tad ielaiž īpašā tvertnē ar speciālu aparātu, kas va
jadzīgos daudzumus, parasti 410 g, kondensētā piena iepilda 
baltā skārda bundžās. Bundžas iepriekš īpašā aparātā jāste
rilizē. Pēc piena iepildīšanas bundžas hermetiski noslēdz 
vai aizlodē un aplīmē ar fabrikas zīmi. Tad ievieto kastēs 
divās kārtās pa 24 gab. katrā, tātad katrā kastē 48 bundžas. 
Sabiezināto pienu uzglabā tīrā, sausā telpā pie 4—5° C. 
Ja tas domāts ilgākai uzglabāšanai, kastes ar bundžām no
liktavā periodiski jāapgriež, lai bundžu dibenā nerastos 
nogulšņi.

Piena sabiezināšanas aparātu sakārta redzama 320. at.t.

520. att. Kondenseta piena izgatavošanas mašīnu sakaita:

A — piena svari, B — piena dzesētājs, C — tvertnes piena uzglabāša
nai un standartizēšanai, D  — piena izdalīšanas tvertne, E — piena sūk
nis, F — karsētājs, G — pārkarsētājs, H — cukura šķīdināšanas tvertne, 
I — vakuumaparāts, K — aizgrieznis paraugu noņemšanai, L — kon
denseta piena standartizēšanas tvertnes, M — angstspiediena sūknis, 
N — cauruļu dzesētājs, O  - - kristallizācijas t v e r t n e s .  P  —  h i i n d / t i  pil

dītājs.
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Labi izgatavots kondensēts piens ir pabiezs, sīrupam lī
dzīgs, balts vai drusciņ iedzeltens šķidrums ar patīkamu, 
saldu garžu. Atšķaidot to ar 3—4 daļām ūdens, iegūst svai-

Sam pienam līdzīgu šķidrumu. Labu kondensētu pienu vai
gi (vairākus gadus) uzglabāt bez bojāšanās. Tas ērti lie

tojams pie tējas, kafijas, kakao, šokolādes, dažādiem cepu
miem un virtuves vajadzībām. Lielos daudzumos to izlieto 
konditorejās un saldumrūpniecībā.

Kondensēta resp. ar cukuru sabiezināta piena ķīmiskais 
sastāvs ir caurmērā šāds:

Saturs procentos no pilnpiena no vajpiena
no līdz no līdz

Ūdens ....................... ?4 26 27 30
Tauki ....................... 9 12 0,3 3,0
Olbaltumvielas . . . 8 10 10 12
Piena cukurs . . . 11 15 12 16
Minerālvielas . . . 1 2 2 2,5
Biešu cukurs . . . 43 46 44 48

Kondensētā pienā tauku saturs nevar būt zemāks par 
8,5%, piena sausnas satur? ne mazāks par 28,5%, un biešu 
cukura saturam jābūt robežās no 43 līdz 46%. Skābum- 
grads nevar būt augstāks par 48° T. Pēdējos gados PSRS 
piena konservu rūpniecība ražo arī kondensētu pienu ar 
cukuru un kakao, tāpat ar cukuru un kafiju vai ar ciiām 
piedevām, piem., meža rožu auglīšu ekstraktu, kas bagāts 
ar C vitamīnu, vai ar dažādām augļu — ogu sulām, kas sa
tur vitamīnus. Minētās piedevas parasti pieliek jau sabie
zinātam pienam kristallizācijas vannās. Ar cukuru un ka
kao sabiezinātam pienam jāsatur: tauku ne mazāk par 
7,5%, cukura 43—46% un kakao pulvepa sausnas ne ma
zāk par 7%.

Ar cukuru un kafijas ekstraktu sabiezinātam pienam jā 
satur: tauku ne mazāk par 7,0%, cukura 43—46% un ka
fijas ekstraktvielas ne mazāk par 5,0%. Kafijai var pielikt 
līdz 20% cigoriņu.

Kondensētā piena trūkumi. Par iemeslu piena tauku 
oksidācijai, kas piedod sabiezinātam pienam nepatīkamu 
veca speķa garžu un smaku, var būt nepiemērota apara
tūra, no kuras pienā var iekļūt varš, tāpat arī enzimi lip;i/.e 
un oleīnāze, ja  tie nav pilnīgi nobeigti ar karsēšanu pirms 
sabiezināšanas.

Miltaina un smilšaina konsistence rodas no pārāk lie
liem piena cukura kristalliem. kam par iemeslu ir nepa
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reiza sabiezinātā piena dzesēšana kristallizātoros. Tā paša 
iemesla dēļ bundžu dibenā var rasties nogulsnes.

Progresīva kondensētā piena sabiezināšanās novērojama 
ilgākā uzglabāšanas laikā, kad piena olbaltumvielas pakā
peniski pāriet želejveidīgā stāvoklī. Šo parādību var iz
saukt augstāks albumīna un globulīna saturs pilnpienā, tā
pat nenormāls minerālvielu sastāvs un atsevišķo vielu pār
mainītas attiecības pilnpienā, piem., no tesmeņslimām 
govīm.

Bundžu uzpūšanās var notikt, ja  pienā bijušas izturīgās 
sviestskābes baciļu sporas, kas vēlāk uzdīgst, sadala piena 
cukuru un darina gāzes (ogļskābi un ūdeņradi). Uzpūšanos 
var izsaukt arī ķīmisks process, ja  bundžu alvojums bojāts 
un uz dzelzi iedarbojas pienskābe, bundžās var uzkrāties 
gāze — ūdeņradis.

BEZ CUKURA SABIEZINATS JEB EVAPORETS PIENS

Bez cukura var sabiezināt tikai rūpīgi izlasītu normālu, 
tīru, svaigu pienu, kas nesatur sporu radītājas sīkbūtnes. 
Pirms sabiezināšanas tam piedod uz katriem 100 1 piena 
20—60 g kristalliskā nutrija difosfata (Na2H P 04), šķīdināta 
10 kārtīgi lielākā ūdens daudzumā, lai novērstu kazeīna 
izpārslošanos. Par kazeīna stabilizatoru dažkārt lieto arī 
citronskābes nātriju. Tad pienu karsē 8—10 minūtes pie 
93° C un to homogenizē, lai tauku lodītes nevarētu nostā
dināties un transporta laikā sakulties sviesta graudiņos.

Pēc sabiezināšanas un iepildīšanas bundžās pēdējās tū
liņ aizlodē, pēc kam evaporētais piens jāsterilizē, lai no
beigtu sporas un padarītu to izturīgāku, derīgu ilgākai uz
glabāšanai. Sterilizē parasti 15 minūtes pie 118° C, pēc kam 
atkal strauji atdzesē. Lai pārbaudītu, vai sabiezinātais piens 
tiešām sterils, to 2—3 nedēļas uzglabā siltā (25—30° C) no
liktavā vai 10 dienas pie 37° C, pēc kam izlasa visas tās bun
džas, kufu vākus un dibenus gāzes izspiedušas uz āru.

Evaporētu pienu lielākos daudzumos izgatavo A. Savien. 
valstīs u. c. zemēs, galvenokārt iekšzemes vajadzībām. 
Starptautiskos tirgos lielāka nozīme ir kondensētam resp. 
ar cukuru sabiezinātam pienam.

Bez cukura sabiezināta piena bundžās bieži novērojami 
uz dibena smilšaini vai graudaini nogulšņi, kas sastāv no 
fosforskābes kalcija un magnija sālīni kopā ar albumīna 
pārslām. Ja nepietiekamas sterilizācijas dēļ atlikušas dzī
vas sīkbūtņu sporas, pienam var rasties dažādas garžas un
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smaržas kļūdas. Sabiezinot pienu ar augstāku skābumgradu 
vai nepareizu minerālvielu sastāvu, piens bundžās sterilizē
jot var pavisam sarecēt.

Bez cukura sabiezināta jeb evaporēta piena ķīmiskais 
sastāvs ir caurmērā šāds:

Saturs procentos no pilnp iena no vajpiena
no līdz vidēji vidēji

Ūdens ................... 46 53 48,6 54,2
Tauki ................... 13 19 15,7 3,0
Olbaltumvielas 13 26 17.8 18,2
Piena cukurs . . 12 17 15,4 22,3
Minerālvielas . . 2 3 2,5 2,3

Latvija kondensetu pienu nelielos vairumos izgatavo R ī
gas piena kombināta pienotava.

PIENA PULVERIS

Žāvēšanai der vienīgi labs, normāls un pilnīgi svaigs 
piens, kupa skābumgrads nepārsniedz 18° T. No skābāka 
piena iegūts pulveris vājāk šķīst ūdenī. Pilnpiena pulve
rim vajadzīgs piens ar tauku saturu 3,2%. Augstāks tauku 
saturs pienā padara pulveri mazāk izturīgu, tādēļ ka tauki 
viegli oksidējas, pieņem veca speķa resp. tauku garžu un 
nepatīkamu smaku. Tāds pulveris arī sliktāk šķīst ūdenī. 
Vājpiena pulveris ir daudz izturīgāks.

Pilnpienu pirms žāvēšanas parasti p a s t e r i z ē ,  h o 
m o g e n i z ē  un s a b i e z i n a  līdz 4 : 1. Homogenizē arī 
žāvēšanai domātu krējumu.

Žāvēšanas techniskā iekārta un paņēmieni ir dažādi. Iz- 
šķip divus galvenos žāvēšanas paņēmienus: a) žāvēšanu uz 
karstiem veltņiem resp. cilindriem un b) ar miglošanu 
karsta gaisa strāvā.

Uz karstiem veltņiem var žāvēt kā atklātā gaisā, tā arī 
izretinātā gaisā — vakuumā. Katram žāvēšanas paņēmie
nam dabūjami vairāki dažādu konstrukciju aparāti.

Žāvēšanai uz veltņiem atklātā gaisā biežāk lieto Just- 
Hatmakera, Gabler-Saliter-Meistera, markas ,,T. A. G.“ vai 
dāņu mašīnu fabrikas „Silkeborg“ (skat. 321. att.) divci
lindru aparātus. Cilindrus karsē ar tvaiku no 95—130° C. 
Cilindri ir guloši un novietoti blakus tā, ka starp viņiem 
paliek tikai šaura (1—2 mm) starpiņa, kupu var paplašināt 
vai sašaurināt. Cilindri lēni griežas viens pret otru. Pienu 
augsti uzkarsē un laiž starp cilindriem (skat. 322. att.).

43 — Piens un piena rupn. 673



Karstā cilindru virsma aizrauj līdzi plānu kārtiņu piena, kas 
uz šīs karstās virsmas ātri zaudē ūdeni un izžūst par sausu 
plēvīti, ko norauš resp. nogrūž īpaši naži. Sausā piena plē
vīte, krītot zem cilindriem paliktās silītēs, sadrūp plānās 
plēksnītēs, kuras var saberzt pulverī. Piens izžūst apm.
4 sekundēs.

321. att. Piena žāvētājs. 322. att. Piena žāvētājs griezumā.

Uz karstiem veltņiem atklātā gaisā visvairāk žāvē vāj-

flienu, jo  tāda žāvēšana izmaksā vislētāk. Sasniedzams arī 
ielāks produkta iznākums.

Šādā veidā iegūts piena pulveris grūtāk šķīst ūdenī. To 
parasti lielo saldumrūpniecībā (piena šokolādēm, biskvī
tiem u. c. cepumiem), kur pulvera šķīšanas spējas nav tik 
svarīgas.

Labākas šķīšanas spējas ir pulverim, ko iegūst, žāvējot 
pienu zemākās (40—50° C) temperatūrās i z r e t i n ā t ā  
gaisā resp. vakuumā. No vieneilindru vakuumžāvētājiem 
vairāk pazīstami Passburga, bet no divcilindrū markas 
,,T. A. G.“ žāvētāji. Gaisa izretināšanai un ūdens tvaiku no- 
sūkšanai nepieciešams vakuumsūknis.

Passburga aparātā (skat. 323. att.) cilindrs griežas slēgtā 
kamerā ar izretinātu gaisu. Kameras dibenā ieplūst piens, 
kura līmeni rēgulātors notur tāds augstumā, ka cilindrs 
nedaudz skaļ* pienu un rauj to sev līdzi plānā kārtiņā, kas 
ātri izžūst. Otrā pusē sauso piena plēvīti no cilindra vir
smas nogrūž īpašs nazis zemāk novietotā tvertnē.
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Uz karstiem cilindriem izžāvētās piena plēksnes sasmal
cina dzirnaviņās, izsijā caur sietiem un iesaiņo.

Piena miglošanu karsta gaisa strāva arī var izdarīt da
žādā veidā un dažādos aparātos. Pēc viena paņēmiena (Stauf, 
Gray-Jensen u. c.) iepriekš s a b i e z i n ā t u  pienu laiž 
caur sūkni un ar stipru spiedienu (līdz 240 atm.) dzen cauri

324. att. Staufa miglotajs- 
žāvētājs.

šaurām spraudziņām, pēc kam piens miglas veidā izplūst 
kamerā ar karsta (120—130° C) gaisa strāvu, kas sīkajām 
piena pilītēm ātri atņem ūdeni, izžāvē tās un sausa, ča
gana pulvepa veidā iznes no kameras īpašā telpā (skat. 
324. att.). Gaisu iepriekš dzen caur 
drēbes filtriem, lai atbrīvotu no pu
tekļiem, un tad caur karsto kameru, 
kur tas sakarst un tad dodas žāvēša
nas kamerā.

Otrs paņēmiens (Krause u. c.) 
piena izmiglošanai lieto centrbēdzes 
spēku. Te karsts piens pa cauruli no 
augšas (skat. 325. att.) ieplūst šķīvī ar 
diviem caurumiņiem. Šķīvi griež tur
bīna lielā ātrumā, no 6000 līdz 20.000 
apgriezieniem minūtē. Attīstās liels 
centrbēdzes spēks, kas uz šķīvja 
plūstošo pienu izsviež pa caurumi
ņiem smalkas miglas veidā īpašā ka
merā — tornī, kupā no apakšas plūst 3 2 5 . att. Krauzes miglo- 

spēcīga, karsta (130° C) gaisa strāva. tājs-žāvētājs.
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Karstais, sausais gaiss izžāvē sīkās piena pilītes (to 
diametrs ap 10—15 /*) vienā momentā un aizrauj uz augšu 
cauri lūkai īpašā telpā, kur tās sausa pulvera veidā no
krīt uz grīdas. Te īpašs aparāts pulveri saslauka uz trans- 
portlentas, kas to aiznes uz noliktavu vai iesaiņošanas 
telpu. Pulveri izsijā caur smalku sietu un iesaiņo. Pēc 
Krauzes metodes ražotam piena pulverim ir labas šķīša
nas spējas ūdenī, bet iekārta izmaksā dārgi, un arī ražo
šanas izdevumi stipri lielāki nekā, žāvējot pienu uz karstiem 
cilindriem.

Dažas piena pulvera fabrikas Amerikā un Austrālijā 
lieto aparātus, kas pienu miglo uz karstiem rotējošiem 
cilindriem. Tamlīdzīgus aparātus izgatavo arī dažas ci
tas fabrikas, piem., Hāniga ,,T. T. T.“ žāvētājs. Šādi apa
rāti piena žāvēšanai patērē mazāk tvaika un aizņem ma
zāk telpas. Arī pulvera iznākums ir lielāks.

Gatavs piena pulveris nekavējoties jāiesaiņo. Pulve
ris ir higroskopisks, ātri uzsūc mitrumu un tad jau sāk 
bojāties. Tādēļ iesaiņošanas telpai jābūt sausai. Pulveri, 
kas domāts tiešai patērēšanai, iesaiņo pa 14, % vai 1 kg 
skārda vai papes bundžās, izklātās ar plānu pergamenta 
vai vaskotu papīru. Vairuma tirdzniecībai to iesaiņo pa 
20 kg finiera kastēs, kas iepriekš parafīnētas un izklātas 
ar vaskotu papīru. Mēdz iesaiņot arī ozola koka mucās. Uz 
iesaiņojuma jābūt skaidrai atzīmei, vai pulveris izgatavots 
no pilnpiena vai vājpiena.

Piena pulvera sastāvs un īpašības. Piena pulvera ķ ī
miskais sastāvs atkarīgs no žāvēšanai lietotā izejmateriāla 
sastāva. Pieņemts, ka pilnpiena pulverī tauku saturs ne
var būt mazāks par 25%, bet krējuma pulverī tas nevar 
būt mazāks par 42%. Ūdens saturs nedrīkst pārsniegt 4— 
6%. Tūliņ pēc žāvēšanas piena pulveris parasti satur 2—3% 
ūdens, bet, uzglabājot to, ūdens saturs pieaug: pilnpiena 
pulverim līdz 5—6%, bet vājpiena līdz 8—9%. Jo mitrākā 
vietā un jo  ilgāk pulveri uzglabā, toties augstāks tā ūdens 
saturs. Uz veltņiem žāvēts pulveris ir mazāk higroskopisks 
nekā ar miglošanu žāvēts.

Pulvera ķīmiskais sastāvs vidēji ir šāds:

Saturs procentos pilnpiena vājpiena krējuma

Ūdens ........................... . . 3,6 4,1 0,7
Tauki ....................... 27,5 1,4 62,2
Olbaltumvielas . . ., . 26,6 35,5 14,6
Piena cukurs . . . . 36,3 50,2 19,3
Minerālvielas . . . 6,0 8,8 3,2
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Vājpiena pulverim ir parasti balta krāsa, bet pilnpiena 
pulverim dzeltenīga. Apskatot pulveri mikroskopā ar apm. 
50-kārtīgu palielinājumu, var izšķirt, vai tas žāvēts uz kar
stiem veltņiem vai ar miglošanu.

Uz veltņiem žāvēta pulvepa daļiņām ir lielāku vai ma
zāku plēksnīšu veids, bet ar miglošanu žāvētam ir apaļu 
graudiņu resp. pilienu veids.

Piena pulvera šķīšanas spējas ūdenī ir atkarīgas no 
žāvēšanas veida un uzglabāšanas ilguma. Karstā ūdenī tas 
šķīst labāk nekā vēsā. Uz karstiem veltņiem atklātā gaisā 
žāvēts pulveris šķīst aukstā ūdenī 65—70% un karstā ūdenī 
75—80%. Uz veltņiem vakuumā žāvēts pulveris šķīst karstā 
ūdenī līdz 97%. Ar miglošanu žāvēts šķīst aukstā ūdenī 
līdz 99%. Pulveri ilgāk uzglabājot, tā šķīšanas spējas 
pakāpeniski pamazinās. Pulveris, kas izgatavots no ieskā- 
buša piena, uzrāda sliktākas šķīšanas spējas. Lai no pul- 
vepa iegūtu parasto pienu, pilnpiena pulveris jāatšķaida 
ar 7 daļām ūdens, bet vājpiena pulveris ar 9 daļām ūdens.

Pulveris jāuzglabā vēsā, sausā vietā un jāsarga no gais
mas. Pretējā gadījumā tas ātri pieņem vecu tauku garžu 
un nepatīkamu smaku. Ātrāk bojājas ar miglošanu žāvēts 
pulveris, turpretim uz veltņiem žāvēts ir izturīgāks. Ilgāk 
par 6 mēnešiem parastos apstākļos to uzglabāt nav iespē
jams. Atri bojājas pulveris tad, ja  tanī iekļuvis no bojā
tiem aparātiem vaiš, kauču arī tikai niecīgā daudzumā.

Piena pulveri ļoti plaši var lietot pārtikas vielu rūp
niecībā. To izlieto maiznīcas, konditorejas, biskvītu, šoko
lādes un saldējumu fabrikas. Vājpiena pulveri lieto arī 
ziepju, papīra u. c. fabrikas.

Daudz lo ārzemēs lieto virtuves vajadzībām . Piena pu l
veris var atvietot svaigu pienu tiešam patēriņam visur tur, 
ku t svaigs piens grūti vai nemaz nav dabūjams.

SALDĒJUMU RŪPNIECĪBA 

LEDUSKRĒMS UN SALDĒJUMS

Saldējumu jeb leduskrēmu lielos vairumos gatavo un 
patērē PSR Savienībā, Anglijā , Francijā, Šveicē, Holandē, 
D ān ijā  un citās Eiropas valstīs. Sevišķi daudz to gatavo 
Amerikas Savienotās valstīs, kur 1925. gadā darbojušās 4742 
leduskrēma fabrikas.

Labi pagatavots saldējums ir veselīgs, spirdzinošs, vita
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mīnus saturošs uztura līdzeklis, kas sevišķi labi noder 
karstā vasaras laikā.

Saldējuma izgatavošanai var lietot dažādus produktus. 
Pirmā vietā stādāms svaigs salds k r ē j u m s ,  c u k u r s ,  
o l a s  vai olu pulveris un ž e l a t ī n s .  Ja krējuma nav, 
tā vietā var lietot pienu ar labu, saldu sviestu, sauso vā j
piena pulveri vai cukurotu kondensētu pienu. Bez šīm pa
matvielām vēl mēdz pielikt dažādas garžas un smaržas vie
las: šokolādes pulveri, vaniļu, smalki saberztus riekstu vai 
mandeļu kodolus, tāpat dažādu augļu (ābolu, bumbieru, 
apelsīnu u. c.) vai ogu (zemeņu, aveņu, ķiršu u. c.) sulas. 
Tā iegūst dažādas saldējuma šķirnes.

Maisījuma sastādīšanai ir ļoti daudzas un dažādas re
ceptes. Atsevišķo vielu, piem., tauku un cukura saturs 
saldējumā var svārstīties diezgan plašās robežās atkarībā 
no šķirnes.

Normālā saldējuma maisījumā s a u s n a s  saturam v i
dēji jābūt ap 36—38% un piena beztauku sausnas satu
ram ap 10—11%. Visiem produktiem, ko lieto saldējuma 
izgatavošanai, jābūt svaigiem un augstākā labuma.

Sastādot maisījumu, piemēram, 100 kg vaniļas saldē
juma ar 16% tauku un 11% cukura, var lietot šādas iz
ejvielas zemāk norādītos daudzumos:

79 kg krējuma ar 20% tauku satura.
16 kg cukurota kondensēta piena,
3,6 kg parastā smalkā biešu cukura,
0,5 kg olu pulvera,
0,5 kg želatīna,
0,5 kg vanijas ekstrakta vai 0,1% vanilīna

Krējuma vietā, kā jau norādīts, var ņemt sviestu, v ā j
piena pulveri un ūdeni. Bez tam mēdz pielikt (0,3—0,6%) 
īpašus stabilizātorus, piem., citronskābes nātriju u. c., kas 
veicina maisījuma nogatavināšanos un arī tā uzbriešanas 
spējas saldētājā. Tāpat dažkārt maisījumam pirms saldē
šanas pieliek nekaitīgas krāsas, piem., dzeltenu, brūnu, 
zaļu u. c.

Saldējuma izgatavošanā izšķiļ’ šādus galvenos proce
sus: 1) izejvielu sagatavošana un maisījuma sastādīšana 
pēc noteiktiem priekšrakstiem; 2) maisījuma pasterizācija; 
3) maisījuma homogenizācija; 4) maisījuma dzesēšana un 
gatavināšana; 5) maisījuma sasaldēšana un saldējuma izsai- 
ņošana; 6) saldējuma nocietināšana un uzglabāšana. Saldē
juma izgatavošanai lietojamo mašīnu sakārta parādīta 326. 
attēlā.
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326. att. Mašīnu sakārta saldējuma izgatavošanai:
1 — maisītājs-pasierizātors, 2 — homogenizātors, 3 — dzesētājs, 4 — 
gatavinātājs, 5 — saldētājs, 6 — aukstā priekštelpa, 7 — aukstā ka

mera, 8 — refrižerātors.

Maisījumā ietilpstošās vielas iepriekš attiecīgi jāsaga
tavo. Tad tās iepilda īpašos pasterizātoros ar propellera 
tipa maisītāju — spārnu (skat. 327. att.), kur tās sajauc un, 
pastāvīgi maisot, uzkarsē līdz 65—70° C, pie kādas tempera
tūras masu pasterizē apmēram 25—30 minūtes.

Vispirms p a s t e r i z ā t o r ā  ielaiž krējumu vai ūdeni, 
to maisot, pievieno vājpiena pulveri un želatīnu. Šo mai
sījumu uzkarsē līdz 45° C, tad pieliek cukuru un, ja  krē
juma vietā ņemts ūdens, pieliek jau iepriekš izkausētus 
sviesta taukus. Arī želatīnu ieteicams jau stundu iepriekš 
izkausēt siltā pienā vai ūdenī. Tad temperātūru paceļ līdz 
65° C un karsē pusstundu. Pasterizācijas beigās pieliek arī 
citronskābo nātriju vai citu stabilizātoru, kas veicina masas 
uzbriešanas spējas saldētājā.

Pēc pasterizācijas karsto masu caur smalku sietu tūliņ 
laiž h o m o g e n i z ā t o r ā ,  kas pie 150—200 atm. liela spie
diena sasmalcina ļoti sīkās daļiņās visas maisījuma sastāv
daļas, īpaši tauku lodītes, un cieši sajauc visas vielas vien
veidīgā, homogenā masā. Pēc homogenizācijas sīki sasmal-
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cinatās tauku lodītes vairs nevar nostādināties un no maisī
juma atdalīties, tāpat tās nevar sakulties sviesta graudiņos, 
turpmāk maisījumu stipri kuļot saldētājā. Masas homoge- 
nizācija palielina arī tās uzbriešanas spējas.

Homogenizēto, silto masu 
laiž uz spēcīgu d z e s ē t ā j u ,  
kas to atdzesē līdz 2—5° C. 
No dzesētāja maisījumu ielaiž 
g a t a v i n ā t a j ā ,  ku^ā tas

327. att. Mni.sītājs-pustcrizuiors. 328. att. Saldo ta jā .

parasti paliek 48 stundas pie zemas temperatūras. Gatavinā- 
tā ji pēc uzbūves ir līdzīgi krējuma raudzētājiem — pus- 
apaļas, labi izolētas divsienu vannas ar speciālu maisītāju — 
dzesētāju, kam cauri laiž auksto šķidrumu no refrižeratora. 
Tādi gatavinātāji vajadzīgi vismaz divi. Maisījums gatavi- 
nāšanas laikā kļūst biezāks, tā daļiņas labi sajaucas, tauki 
sacietē un masa uzbriest. Pieliekot maisījumam speciālus 
stabilizātorus, var maisījumu nogatavināt 3—4 stundu laikā 
pie 1—3° C.

Nogatavinātai masai piejauc piemērīgas garžas un smar
žas vielas, piem., 0,05—0,15% vanilīna kā 50%-īgu šķīdumu 
spirtā, pēc kam to noteiktos daudzumos ielaiž s a l d ē 
t ā j ā ,  ku ļā  masu atdzesē līdz — 3° vai — 4 ° C un stipri 
kuļ ar spārniem. Kuļot masa sajaucas ar daudz sīkiem
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gaisa pūslīšiem, kas izsauc tās apjoma pieaugumu resp. uz- 
briedumu. Normālos apstākļos masas u z b r i e d u m s ir no 
80 līdz 110%, vidēji ap 100%. Parasti maisījuma apjoms 
saldētājā dubultojas.

S a l d ē t ā j s  (skat. 328. att.) ir masīvs, gulošs cilindrs 
ar divkāršām sienām, starp kupām laiž auksto šķidrumu ar 
zemu temperatūru no — 25° C līdz — 28° C. Cilindrā ievie
tots īpašs maisītājs — kūlējs, kas griežas 200—250 reizes 
minūtē un iekuļ masā gaisu. Līdz ar maisītāju griežas divi 
naži — skrāpji, kas no cilindra sienām noskrāpē sīkus le
dus graudiņus. Šie sīkie ledus graudiņi, iejaukti masā, 
veicina ūdens sasalšanu sīku ledus gabaliņu veidā. Lielāku 
ledus graudu rašanās nav vēlama, kas notiek tad, ja  naži 
griežas par lēnu.

Saldētāja cilindra tilpums mēdz būt no 15 līdz 50 1. Virs 
saldētāja cilindra novietots mērtrauks, kas pareizi nomēra 
vajadzīgo masas daudzumu un caur piltuvi ielaiž to saldē
tājā. Ņemot vērā, ka leduskrēms pa pusei sastāv no gaisa, 
ko tajā ļoti sīku pūslīšu (30—50 m) veidā iekul maisītāja 
spārni saldētājā, tad maisījumu var iepildīt cilindrā ne 
vairāk par pusi no tā koptilpuma. Maisījuma saldēšanu 
un kulšanu turpina apm. 10—15 minūtes.

Pēdējos gados ASV saldējuma rūpniecībā nodarbina sal
dētājus ar n e p ā r t r a u k t u  darbību, kas stundas laikā 
var sasaldēt no 300 līdz 1350 1 saldējuma.

No saldētāja leduskrēms iznāk pabiezs, ziedei līdzīgas 
un spīdīgas masas veidā. Nogaržojot tanī nevar izjust ne 
ledus kristallus, ne gaisa pūslīšus.

Gatavu saldējumu ielaiž piemērotos, iepriekš aukstā ka
merā jau atdzesētos traukos, piem., cilindriskos toverīšos, 
kannās, spaiņos, vai īpašos veidņos: Ar leduskrēmu piepil
dītos traukus nekavējoties novieto stipri a u k s t ā  k a 
me r ā .  Dažkārt leduskrēmu laiž speciālā dalīšanas ma
šīnā, kas to sadala pa ļ/g, V± vai % litra un iesaiņo labi pa- 
rafīnētās vācelēs vai arī citāda veida iesaiņojumos, apvel
kot izveidotos leduskrēma gabaliņus pat ar plānu kārtiņu 
šokolādes.

Iesaiņoto leduskrēmu novieto uz 12—24 stundām aukstā 
kamerā, kur visu laiku uztur stipri zemu temperātūru, no 
— 24° C līdz — 28° C. Lai taupītu aukstumu, kamerai jābūt 
ļoti labi izolētai. Te leduskrēms nocietinās un sacietē tādā 
mērā, ka to var griezt ar nazi gabaliņos pēc patikas un 
vajadzības. Pie — 30° C saldējumu var uzglabāt 4—6 nedē
ļas bez bojāšanās.
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Pārdošanas vietām leduskrēmu piegādā dažāda veida 
un tilpuma traukos. Pēdējos parasti ievieto četrstūrainās 
kannās un tās savukārt ievieto speciālos izolātoros, kupos 
iepilda auksto maisījumu no rupjas sāls un sakapāta ledus. 
Labi atsaldētā iesaiņojumā leduskrēms turas ciets apm. di
vas dienas.

Labi izgatavotu leduskrēmu patērētāji ]oti cienī un ātri 
pie tā pierod. Piem., Amerikas Sav. valstīs leduskrēma pa
tērēts uz viena iedzīvotāja: 1905. gadā 4 litri, bet 1926. gadā 
jau  10,5 litri.

Mašīnas un aparāti maisījuma pasterizācijai, homoge- 
nizācijai, gatavināšanai un saldēšanai, tāpat arī aukstuma 
ražošanai izmaksā diezgan dārgi, tādēļ leduskrēmu atmak
sājas ražot tikai vairumā.

Saldējuma sastāvs. PSRS par saldējuma sastāvu noteik
tas šādas normas:

Saldējuma šķirnes
Tauku % 

ne mazāk

Sausnas % 

ne mazāk

Biešu 
cukura % 
ne mazāk

Skabum- 
grada °T 
ne vairāk

1. Krējuma:

a) arom atiska is .................. 10,0 36,0 16,0 22
b) aug ļu-ogu....................... 8,0 34,0 16,0 40

2. Piena:

a) vaniļas, šokolādes u. c. . 3,5 33,5 16,0 22
b) aug ļu-ogu....................... 2,8 32,8 16,0 40

3. A ug ļu-ogu ............................ — 30,0 27,0 70
4. Krējuma plombīrs . . . . 15,0 39,0 16,0 22
5. Augļu-ogu plombīrs . . . 12,0 36,0 18,0 40

Saldējuma kļūdas. Metalla piegarža rodas saldējumam 
tad, ja  tā masā izgatavošanas laikā iekļūst no bojātu apa
rātu vai trauku sienām metalli dzelzs un varš. Pat niecīgs 
šo metallu daudzums (piem., 0,00013% vara) stipri veicina 
oksidācijas norises. No tiem saldējumā var rasties arī veca 
speķa, eļļaina un zivju trāna piegaržas.

Rupja struktūra novērojama, kad saldējumā atrodas lie
lāki ledus kristalli. Ja saldējumā atrodas lielākā daudzumā 
iekults gaiss pārāk lielu pūslīšu veidā, tad saldējumam 
mēdz būt pārslaina konsistence.

Ja saldējumā radušies piena cukura kristalli, kuri ir 
cieti un grūtāk kūst mutē, tad rodas sajūta, it kā tur at
rastos smilšu graudiņi. Tas biežāki novērojams, saldējumu 
ilgi uzglabājot.
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M a z u m ā  saldējumu gatavo no krējuma un cukura. 
Mēdz pielikt arī nedaudz cietes, augļu pektīna, olu dzelte
numa, garžas un smaržas vielu, piem., vaniļas, šokolādes 
pulvera, augļu vai ogu sulas.

Visas vielas labi sajauc, masu kuļ un sasaldē ar rupjas 
vārāmās sāls un smalki sakapāta ledus 1 : 5 maisījumu vai 
arī, lietojot cieto sauso ogļskābi.

RAUDZĒTA PIENA DZĒRIENI 

SKĀBPIENA DZĒRIENU DIĒTISKA NOZĪME

Skābējot un raudzējot svaigu pienu ar izvēlētu sīkbūtņu 
kultūrām, iegūst veselīgus, spirdzinošus skābpiena ēdienus 
un dzērienus. Daudzās zemēs raudzēta piena dzērienu ga
tavošana un lietošana b ija  pazīstama jau sirmā senatnē. 
Tos gatavoja galvenokārt no govju, kazu, aitu un ķēvju 
piena. Arī Latvijā jau no seniem laikiem iecienīta rūguš
piena, skābu paniņu un skābas putras lietošana. Šos dzē
rienus agrāk patērēja galvenokārt lauku iedzīvotāji, bet 
tagad tos lieto arī pilsētās. Pēdējos gados mūsu pilsētu ie
dzīvotāji arvien vairāk sāk lietot kultūrpienu, jogurtu, ke
fīru un citus skāba piena dzērienus. Visvairāk tos patērē 
vasaras periodā.

Skābpiena ēdieni un dzērieni ir derīgi visiem, kas cen
šas uzlabot un ilgi saglabāt savu veselību. Tie viegli sa
gremojami, satur daudz un dažādu organismam nepiecie
šamu vielu. Lielākā vai mazākā mērā tie satur arī pienskābi, 
kas kuņģī un zarnās novērš pūšanas procesus, kādus tur ie
vada dažādas pūšanas baktērijas, kufārn labvēlīga vide ar 
sārmainu reakciju. Pūšanas baktēriju darinātās vielas (in- 
dols, skatols, fenols, merkaptons u. c.), sevišķi olbaltumvielu 
noārdīšanas gala produkti ir kaitīgi veselībai, pakāpeniski 
saindē organismu, izsauc dažādas slimības un priekšlaicīgu 
novecošanos. Ar skāba piena ēdieniem un dzērieniem kuņģī 
un zarnās iekļūst lielos vairumos darbīgās pienskābes bak
tērijas, kas nomāc kaitīgos pūšanas dīgļus. Pienskābes bak
tēriju darinātā pienskābe tādā pat veidā kārto olbaltum
vielu šķelšanas procesus zarnās, neļaujot tiem pāriet pū
šanā, kā tas jau aprādīts nodaļā par sieru gatavināšanās 
norisēm.

Raudzēta piena dzērieni vienīgi tad iznāk labi un ve
selīgi, ja to izgatavošanai lieto ieraugu no vēlamo bak
tēriju  kultūrām. Tādēļ vislielākā uzmanība jāpiegriež
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l a b u  k u l t ū r u  iegūšanai un pareizai ierauga sagatavo
šanai. Ja ir labs ieraugs, tad skāba piena dzērienu izgata
vošana ir vienkārša un katram viegli izpildāma. Svaigu 
pienu, lai nobeigtu varbūtējos slimību u. c. dīgļus, p a 
s t e r i z ē  (vairumā) vai viegli u z v ā r a  (mazumā), ātri 
atdzesē, piejauc ieraugu un piemērotos apstākļos ļauj sa
rūgt, pēc kam to patērē vai atdzesē, lai nepārskābst. No 
pārskābušiem vai neizlietotiem skābpiena dzērieniem var 
iegūt biezpienu, no kupa var izveidot dažādus biezpiena 
sieriņus.

Raudzēšanai nav vēlams piens ar augstu tauku saturu. 
Pilnpiena dzērienus gatavojot, tauku saturu pienā parasti 
noregulē ap 3,2—3,3%. Labi skābpiena dzērieni iznāk arī 
no vājpiena ar pilnpiena piedevu, lai tauku saturs būtu 
ap 1,5%

Rūgušpiens

Rūgušpienu parasti gatavo no pilnpiena. Pienu vispirms 
p a s t e r i z ē  (pie 85° C) vai aluminija traukā, kārtīgi ap
maisot, uzvāra, ātri atdzesē līdz 35° C, piejauc 5 % (ziemā 
6—8%) laba īsto pienskābes streptokokku (Str. lactis vai 
Str. cremoris) i e r a u g a ,  pamatīgi sajauc ar pienu, izlej 
tīros trauciņos un novieto siltā skapī pie 30° C, lai pienā
cīgi saskābst un sarcc, kas parasti turpinās 6—10 stundas. 
Lai skābšanas laikā pienā neiekļūtu netīrumi un svešas sīk- 
būtnes, ieteicams trauciņus apsiet ar tīru, verdošā ūdenī 
noplaucētu pergamenta papīru. Kad piens labi sarecējis, 
trauciņus pārnes vēsā vietā (ap 8—10° C), lai piens nepār
skābst un neatsūkalojas. Tur to atstāj līdz lietošanai.

Parasti pienu raudzē stikla, porcelāna vai labi vāpētos 
māla podiņos. Trauku tilpums jāizvēlas tāds, lai to saturu 
vienā reizē var patērēt. Rūgušpiens labi garžo ar sviest
maizēm. Der arī kā saldais ēdiens ar smalko cukuru un 
kanēli.

Tīrkultūras ierauga gatavošanai var dabūt LLA lauk
saimniecības fakultātes laboratorijās. Ieraugu rūpušpienam 
gatavo tāpat kā krējumam. Gatavu ieraugu var dabāt 
katrā pienotavā, kas ražo sviestu.

Kultūrpiens ir augsti (pie 90° C) pasterizēts vājpiens, 
kas saskābēts ar ieraugu no pienskābes streptokokku un 
aromata baktēriju kultūrām. Tas ne ar ko neatšķiras no 
parastā krējuma ierauga. Vajadzības gadījumā to var lie
tot kā rūgušpiena ieraugu.
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Rūgušpiena un kultūrpiena skābumgrads ap 80—85° T. 
Maigi skāba garža un labs aromats.

Neizlietoto vai pārskābušo rūgušpienu var pārstrādāt 
biezpienā, ko sajauc ar sāli un garžas vielām un izveido 
biezpiena sieriņus.

Jogurts

Jogurtu mēdz saukt arī par „bulgāru rūgušpienu“, jo 
sevišķi lielos vairumos to patērē Bulgārijā un Turcijā. Ta
gad to gatavo visās zemēs, galvenokārt pilsētu iedzīvotāju 
un kūrvietu apmeklētāju vajadzībām.

Bulgāru rūgušpienā resp. jogurtā atrodami galveno
kārt pienskābes gafstabiņi — Bact. bulgaricum (jeb Ther- 
mobact. bulgaricum) un Thermobacterium Jugurt. Šie gay- 
stabiņi labāk darbojas temperātūrās ap 45° C (no 40—50° C). 
Spēj darināt pienā līdz 2% pienskābes. Bez gafstabiņiem 
jogurtā atrodams arī pienskābes streptokokks — Str. ther- 
mophilus.

Jāpiezīmē, ka Bulgārijā rūgušpienu gatavo galveno
kārt no aitu piena, no kuļ*a, ilgāk vārot atklātā traukā, 
iztvaicē V3—% ūdens. Retāk rūgušpienam tur lieto govju 
un kazu pienu. Citās zemēs jogurtu gatavo no pasterizēta 
(pie 90—95° C) vai uzvārīta govju piena, parasti bez sabie- 
zināšanas.

Sabiezināšanas vietā pienam dažkārt piejauc 10—12% 
sausa vājpiena pulvera. Tādā gadījumā jogurts tik viegli 
neatdala sūkalas, tam stingrāka konsistence un maigāka, 
patīkamāka garža.

Jogurta kultūras jāapgādā no baktērioloģiskas labora
torijas. Lietojamas tikai svaigas, ne vecākas par 4 dienām, 
šķidras kultūras. Kultūru pavairo šādi: svaigu vājpienu 
pasterizē (pie 90° C) vai uzvāra, ātri atdzesē līdz 46° C, pie
jauc 1 % kultūras un ļauj 3—4 stundas skābt pie 45—48° C, 
pēc tam nodzesē līdz 10° C un tur aukstumā līdz lietošanai.

Patērēšanai jogurtu gatavo šādi: svaigu pienu ar 3,2% 
tauku pasterizē pie 90° C, ātri nodzesē līdz 50° C, piejauc 
4—5 % jogurta kultūras, rūpīgi izjauc un nekavējoties pilda 
piemērīga lieluma traukos, kas iepriekš rūpīgi tīrīti un 
ūdenī sasildīti līdz 48° C. Traukus novieto siltā skapī resp. 
termostatā pie 45—48° C, uzturot šādu temperātūru visā 
skābšanas laikā, kas normāli turpinās 31/3—4 stundas. Šinī 
laikā pienu nemaisa un nekustina. Dažkārt raudzē pie 54° C 
tikai 2 stundas. Kad piens sarecējis, traukus izņem no ter
mostata un 1 stundu tur pie parastās istabas temperatūras,

685



lai trauki atdziest, pēc kam tos novieto aukstā telpā pie 
8—10° C, lai pārtrauktu tālāko skābšanu. Pēc 10—12 stun
dām jogurts jau pilnīgi nogatavojies un to var laist ap
grozībā. Zemā temperātūrā (pie 8—10° C) jogurtu var uz
glabāt apm. 2 dienas.

Gatava jogurta receklim jābūt stingram un vienmērī
gam, bez manāmas sūkalu atdalīšanās. Tas satur apmēram 
2% pienskābes. Jogurts ir ļoti veselīgs, spēcinošs ēdiens un 
dzēriens. Ja patērētāji vēlas jogurtu ar skābāku garžu, 
piens jāraudzē pie 46—48° C, bet, ja  to vēlas ar maigāku 
skābumu, tad jāraudzē pie 38—40° C. Tomēr temperātūrā 
skābēšanas laikā nedrīkst noslīdēt zem 35° C, jo tad būs 
pārsvarā nevis gar stabiņi, bet streptokokki (skat. 40. att.).

Ja jogurts nesarec 4 stundu laikā, tad vai nu tempera
tūra skābēšanas laikā bijusi par zemu, vai arī kultūra nav 
derīga. Parastajos apstākļos ieteicams mainīt kultūras ik

f>ēc 10— 12 dienām. Apzinīgi un tīri rīkojoties, kultūras var 
ietot mēnešiem ilgi.

Jogurtu gatavojot mājsaimniecības vajadzībām, var r ī
koties šādi: svaigu pienu aluminija podā vāra 10—15 minū
tes, rūpīgi maisot ar gapu aluminija karoti, lai piens ne
daudz sabiezinās. No sabiezināta piena pagatavotam jo 
gurtam ir patīkama garža. Pēc tam podu ieliek aukstā 
ūdenī un maisot atdzesē līdz 48—50° C. Atdzesētam pie
nam tūliņ piejauc 3—4% (apm. 1 ēdamkaroti uz 1 litru 
piena) jogurta kultūras vai ieraugu no iepriekšējās dienas 
jogurta. Ieraugu ātri un rūpīgi iemaisa pienā un to neka
vējoties izlej tīrās glāzēs vai podiņos, kufus iepriekš sa
silda līdz 50° C. Podiņus nosedz ar vāciņiem vai tīru, ver
došā ūdenī noplaucētu pergamenta papīru, ievieto kādā 
izolātorā un rūpīgi nosedz, lai piens skābšanas laikā, kas 
parasti turpinās 3—4 stundas, nevarētu atdzist zemāk par 
40° C. Temperatūras uzturēšanai noder apsildāmi skapīši, 
parastās vārāmās kastes vai vienkāršas kastes, pildītas ar 
koka vati. Pēdējā gadījumā trauciņus der ievietot no pa
pes pagatavotos apvalkos. Tad trauciņus pārklāj ar tīru 
papīru, virsū uzliek maisiņu, pildītu ar koka vati, un bei
dzot visu nosedz ar biezu segu. Pēc 4 stundām piens pa
rasti jau sarecējis. Tad trauciņus ar jogurtu novieto vēsā 
vietā un tur aukstumā līdz lietošanai.

Katru dienu viena glāze gatava jogurta jāatstāj ierau
gam nākošās dienas vajadzībām. Tā jātur visu laiku auk
stumā. Pirms ierauga lietošanas jogurtam noņem virskārtu 
ar tīru, verdošā ūdenī noplaucētu ēdamkaroti. Ieraugam der
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tikai jogurts no trauciņa vidus vai apakšas, jo  virskārtā var 
savairoties no gaisa iekļuvušas pelējuma un rauga sēnītes, 
kas ieraugu padara nelietojamu. Tādā veidā ieraugu var 
lietot 10—12 dienas. Pēc tam jāgādā jauns ieraugs resp. 
jauna jogurta kultūra, kas pavairojama pēc augstāk dotiem 
norādījumiem.

No neizlietota vai pārskābuša jogurta var izgatavot gar- 
žīgus deserta sieriņus. Jogurta recekli krietni izmaisa, ielej 
tīrā linu drēbes maisiņā un pakaļ1, lai notek sūkalas. Iegūto 
biezpienu sajauc ar sāli, garžas vielām un izveido sieriņus 
vai arī, pieliekot skābu krējumu, ziež tieši uz maizes.

Acidofilais piens

Acidofilo pienu pēdējos gados plaši lieto PSRS, tāpat 
Vakareiropas valstīs un sevišķi Amerikā.

Ieraugu šim pienam gatavo no pienskābes gafstabiņa 
Thermobact. acidophilum (jeb Thermobacterium intesti- 
nale) un pienskābes streptokokka Str. lactis, vēl labāk 
aromatbaktēriju Str. citrovorus tīrkultūrām. Labs ieraugs 
iznāk, ja  4 daļām parastā krējuma ierauga, kas satur 
pienskābes streptokokkus un aromata baktērijas, piejauc 
1 daļu Thermobact. acidophilum kultūras.

Labu, svaigu pienu pasterizē pie 90° C un atdzesē līdz 
40° C. Piejauc 5% ierauga un 8—10 stundas skābē pie 37— 
38° C. Acidofilam pienam ir maigi skāba, patīkama garža, 
labs aromats un stingra konsistence. Zemā temperātūrā to 
var uzglabāt 3—4 dienas. Pētījumos noskaidrots, ka aci- 
dofilās baktērijas l a b ā k  d a r b o j a s  z a r n ā s ,  īpaši 
r e s n a j ā  zarnā, nekā jogurta baktērijas. Ievadot pien
skābi resnajā zarnā, šīs baktērijas novērš tur kaitīgos pū
šanas procesus, pasargājot arī organismu no ģikts, asins
vadu pārkaļķošanās un citām kaitēm.

Acidofilā pasta. No sterilizēta piena, saraudzēta tikai 
ar Thmb. acidophilum tīrkultūrām, notecinot sterilizētos 
maisiņos sūkalas, gatavo speciālu p a s t u  pūžņojošu vāšu 
dziedēšanai.

Kefīrs

Kefīrs pieskaitāms a l k o h o l i s k i e m  skābpiena dzē
rieniem, jo  nogatavojies kefīrs satur ne vien pienskābi, bet 
arī nelielos daudzumos (no 0,4 līdz 0,8%) alkoholu un ogļ
skābi, kādēļ tas arī puto. So dzērienu jau no seniem laikiem 
gatavo un lieto Kaukaza kalnu iedzīvotāji. Latvijā to gal
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venokārt lieto pilsētās un kūrvietās. Vakareiropas pilsētās 
jogurtu un acidofilo pienu lieto vairāk kā kefīru.

Kefīru var gatavot no pilnpiena ar 3,2% tauku un no 
vājpiena. Pienā ar augstāku tauku saturu bieži rodas 
sviestskābes rūgšana, kas bojā kefīru. Pienam jābūt tīram 
un svaigam.

Kā ieraugu lieto gatavu kefīru vai svaigas kefīra sēnī
tes, kas iegādājamas no kādas baktērioloģiskas laboratori
jas. Kefīra graudiņi (skat. 329. att.) ir biezpiena (kazeīna) 
kunkulīši, kas rodas, gatavam kefīram mierīgi stāvot. Kun- 
kulīšiem rodoties, tie ieslēdz sevī kefīrā esošās sīkbūtnes.

329. att. Kefīra graudiņi: a un c — sausi, b un d — uzbrieduši.

Kad šādus biezpiena kunkulīšus izžāvē, tie pasarga ieslēgto 
kefīra mikrofloru no bojā ejas. Tāpēc šī mikroflora paliek 
dzīva kefīra graudos diezgan ilgu laiku, apm. 6 un vairāk 
mēnešus. Kefīrs satur vairākus sīkorganismus: īpašas 
r a u g a  sēnītes — Saccharomyces képhir, kas pienā izsauc 
alkoholisko rūgšanu, p i e n s k ā b e s  baktērijas Str. lactis 
un gapstabiņus Bact. caucasicum, kas darina pienskābi, un 
Bact. kephir, kas peptonizē kazeīnu. Šīs sīkbūtnes mājo ke
fīra graudiņos ciešā sadarbībā resp. s i m b i o z ē ,  kādēļ 
ir izturīgas. Sausiem kefīra graudiņiem ir dzeltenīga krāsa, 
un ar savu ārējo izskatu tie atgādina techniskā kazeīna 
graudus. To baktērioloģiskais sastāvs var mainīties, tādēļ 
arī dažādās vietās izgatavotam kefīram var būt dažāds ķ ī
miskais sastāvs un īpašības.

Sausos kefīra graudiņos sīkbūtnes ir novājinātas, maz- 
darbīgas, un tās pirms lietošanas nepieciešami atdzīvināt. 
Graudiņus vispirms mazgā remdenā ūdenī un 1%-īgā sodas 
šķīdumā, pēc tam uzlej tiem novārītu un līdz 20° C atdze
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sētu ūdeni, kufā sēnītes atstāj līdz otrai dienai. Tad ūdeni 
nolej un sēnītes ieliek uz 2 stundām vājpienā, kas iepriekš 
novārīts un nodzesēts līdz 20° C. Vājpienu nolej un sēnī
tēm uzlej citu porciju tāda paša vājpiena, kurā graudiņus 
mērcē 3—4 stundas. Pēc tam atkal maina vājpienu un tā
das maiņas atkārto 5—6 reizes, kamēr graudiņi labi uz
briest (skat. 329. att. b un d). Labie un derīgie graudiņi 
saceļas augšā, bet nedzīvie paliek apakšā, un tie nav lie
tojami. Ar labi uzbriedušiem graudiņiem, kuros atrodo
šās sīkbūtnes jau  atguvušas spējas radīt pienā vēlamos 
pienskābes un alkoholiskās rūgšanas procesus, pagatavo 
kefīra ieraugu šādā veidā: uz 1 litru vājpiena, kas uzvārīts 
aluminija podā un atkal atdzesēts līdz 20° C, ņem 2 ēdam
karotes atdzīvinātu, labi uzbriedušu kefīra graudiņu, labi 
sajauc, nosedz ar vāku un noliek pie 18° C uz 10—12 stun
dām, kamēr vājpiens labi saskābst. Skābēšanas laikā vā j
pienu dažas reizes apmaisa ar tīru alum inija karoti. Tad 
ar tīru aluminija sietiņu nosmeļ virsū sacēlušās sēnītes, bet 
skābo vājpienu izlieto kā ieraugu kefīra izgatavošanai. At- 
kāstās sēnītes tālāk kultivē novārītā un līdz 18° C atdze
sētā vājpienā. Reiz nedēļā tās izmazgā remdenā ūdenī un 
1 %-īgā sodas šķīdumā, pēc tam atkal krietni noskalo tīrā, 
remdenā ūdenī. Pie tam izlasa kā stipri palielinājušos, tā 
arī sīkos graudiņus, bet tālākai kultivēšanai atstāj vidēja 
lieluma graudus. Uzmanīgi rīkojoties, kefīra sēnītes var 
kultivēt ilgu laiku.

Kefīru gatavojot vairumā, tomēr drošāk ir lietot nevis 
kefīra sēnītes — graudiņus, bet laboratorijās izgatavotu 
ieraugu no pienskābes baktērijām (streptokokkiem un gaļ-- 
stabiņiem), kas pienu skābē, un speciālām rauga sēnītēm 
Torula kephir, kuras spēj darināt līdz 1 % alkohola.

Ja sagatavots labs ieraugs, tad kefīra izgatavošana ir 
vienkārša: svaigu pienu pasterizē pie 90° C un atdzesē siltā 
laikā līdz 15—16°C, bet aukstā laikā līdz 20° C, piejauc 
ap 10% kefīra ierauga, labi izjauc un pie 16—20° C ļauj 
rūgt apm. 15—18 stundas, pēc tam nodzesē līdz 10° C, ie
pilda % vai % litra pudelēs, tās cieši noslēdz un novieto 
uz 1—2 dienām vēsā telpā, lai nogatavojas. Raudzējot ke
fīru augstākās temperātūrās, virs 20° C, enerģiskāk darbo
jas pienskābes baktērijas, darina vairāk pienskābes, ka
zeīns sarec rupju pārslu veidā. Kefīrs iznāk skābāks, ar 
mazu alkohola un ogļskābes saturu. Turpretim, raudzējot 
kefīru zemākās temperātūrās, zem 15° C, pienskābes rodas 
maz, bet vairāk alkohola un ogļskābes, kazeīns izkrīt sīku
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pārsliņu veidā. Zemās temperatūrās kefīrā dažkārt var ras
ties tik liels ogļskābās gāzes vairums, ka tas pārplēš pude
les. Labā kefīrā pienskābes un alkohola rūgšanas procesi 
jānotur zināmā līdzsvarā, ko vislabāk panāk, raudzējot 
pienu pie 16—19° C. Vasarā var turēties pie zemākas (15 līdz 
16° C), bet ziemā pie augstākas temperatūras (18—19° C).

Dažkārt īpašu kefīra ieraugu negatavo, bet pasterizētu 
vai uzvārītu un atkal nodzesētu pienu saraudzē (vislabāk 
alumīnija traukos) ar darbīgām kefīra sēnītēm, piejaucot 
1 1 piena 15—20 g sēnīšu. Traukus nosien ar pergamenta 
papīru, nosedz ar vāku un ļauj 20—24 stundas rūgt istabas 
temperātūrā (pie 16—17° C). Pēc tam ar tīru alum īnija sie
tiņu nosmeļ kefīra sēnītes, izskalo tās tīrā ūdenī un pie
jauc no jauna sagatavotam pienam, bet kefīru iepilda pu
delēs, aizkorķē un liek vēsā vietā nogatavoties.

Ja kefīru gatavo mājsaimniecības vajadzībām, var rī
koties pavisam vienkārši: nopērk pudeli laba, gatava ke
fīra, nolej % tās satura, bet 14 atstāj pudelē kā ieraugu 
jaunam kefīram. Pudeli piepilda ar novārītu un līdz 18° C 
atdzesētu pienu vai arī svaigu, tikko slauktu pienu, pudeli 
aizkorķē, krietni sakrata un ļauj rūgt. Tādu kefīra vai
rošanu var turpināt 8—10 dienas, tad atkal jānopērk pu
dele svaiga kefīra.

Pudeles ar pilnpiena kefīru pa laikam, īpaši pirmajā 
dienā, der saskalot, lai tauki nenostādinās un nesabiezē pā
rāk sīkstā slānī. Saskalošana arī veicina kazeīna vienmē
rīgu izdalīšanos, sīku pārsliņu veidā.

Pārāk skābu kefīru var izlabot, sajaucot to labi ar 
svaigu, novārītu un atdzesētu pienu. Turot labi izgatavotu 
kefīru stipri vēsā vietā, to var saglabāt lietošanai derīgā 
stāvoklī ilgāku laiku.

Pēc nogatavošanās pakāpes izšķiļ* svaigu, vidēji stipra 
un stipru kefīru. Alkohola un pienskābes saturā tie uzrāda 
šādas atšķirības:

Svaigs V idēji stiprs Stiprs 

Alkohola saturs . . 0,2—0,3% 0,3—0,5% 0,5—0,8% 
Skabumgrads °T  . . līdz 60® 60—70° 70—90°

Nogatavojies kefīrs ir pabiezs, skābs, putojošs un spir
dzinošs dzēriens ar patīkamu garžu.

Netīrīgos apstākļos kefīrā var rasties arī sviestskābes 
rūgšana, kas kefīram piešķir pretīgu garžu un smaku. Tā
pat var rasties nevēlamā etiķskābes rūgšana.
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Pateicoties kazeīna proteolizei, kefīrs satur šķīstošas ol
baltumvielas — albumozes un peptonus, tādēļ ir viegli sa
gremojams. Labu kefīru var cfot arī maziem bērniem, pat 
zīdaiņiem.

Kumiss

Kumiss līdzīgi kefīram arī pieskaitāms a l k o h o l i s 
k i e m  skābpiena dzērieniem. Labi norūdzis kumiss satur 
līdz 1,2% pienskābes un līdz 2—3% alkohola.

No seniem laikiem kumisu gatavo Austrumeiropas un 
Rietumāzijas stepju apgabalos no ķēvju piena. Stepēs 
pienu raudzē ga^os zirgu ādas maisos, bet pilsētās un sa
natorijās augstās un šaurās liepas koka muciņās. Maisu vai 
muciņu dibenā arvien atstāj daļu 
veca kumisa, kas darbojas kā de
rīgo sīkbūtņu ieraugs. Tam uz
pilda svaigu pienu, labi izjauc un 
atstāj rūgt pie 23—25° C. Kumisa 
darbojas pienskābes streptokokki 
un ga^stabiņi — laktobaciļi (skai.
330. att.), tāpat arī piena raugi —
Torula. Rūgšanas gaitā pienā ro
das p i e n s k ā b e ,  a l k o h o l s  
un o g ļ s k ā b e .  Kumisa mikro- 
flora ir mainīga, tādēļ arī gatavam
kumisam var būt dažāds sastāvs 330 att Kumisa laktobaciļi. 
un īpasibas. Pateicoties samēra
augstai raudzēšanas temperātūrai, rūgšanas procesi kumisā 
norit straujāk kā kefīrā.

Kumisam arī izšķiļ* trīs gatavības pakāpes: svaigs, vi
dēji stiprs un stiprs. Katras pakāpes kumisam ir dažāds 
pienskābes un alkohola saturs:

Svaigs V idēji stiprs Stiprs 

Alkohola saturs . . 0,6—0,9% 1,0—1,5% 2,0—3,0% 
Skabumgrads «T . . 60—80° 90—110° 110—150«)

Labs kumiss iznāk tikai no ķ ē v j u  piena, kas satur 
vairāk piena cukura un albumīna, mazāk kazeīna.

Ja kumisu grib gatavot no govju piena,, tam jāpielej 
paniņas un svaigas sūkalas tādā daudzumā, lai maisījuma 
sastāvs tuvinās ķēvju piena (skat. 98. lpp.) sastāvam.

Kumisu uzskata par veselīgu, spirdzinošu, diētisku dzē
rienu.



DZIEDNIECISKI LĪDZEKĻI UN DIĒTISKI PREPARĀTI

No piena un arī no tā sausnas atsevišķām sastāvdaļām 
izgatavo dažādus dziedniecības līdzekļus un diētiskus pre
parātus. Daudzi no tiem ir patentēti, un to izgatavošanas 
technika pilnībā nav zināma.

Acidofilā pasta. Sterilizētā pienā iepotē Thermobact. aci- 
dopliilum tīrkultūru. Šīs baktērijas pie 42° C saskābē pienu
6 stundās, pie tam norādīto temperatūru (42° C) nedrīkst 
pārsniegt. Saskābušo pienu pārlej sterilos maisiņos, kurus 
ievieto caurumainā traukā, lai notek sūkalas. Pēc pāris 
stundām uzliek slogu, lai pastiprinātu sūkalu izdalīšanos. 
Sūkalas pietiekami notek apm. 6—10 stundās. Tad biezpienu 
resp. pastu ievieto sterilos trauciņos pa 300 g katrā. Pasta 
jāizmeklē mikroskopiski, jo tanī nedrīkst būt nekādi citi 
dīgļi. Ja tādi ir, tad pasta neder.

Pastai ir skābi salda, patīkama garža un viegls aromats. 
Tai piemīt dezinficējošas īpašības. Tā palīdz gremošanai, 
pastiprina zarnu darbību un vielu maiņu, samazina nogu
rumu, noliesēšanu utt. Ar labām sekmēm to lieto dažādām 
kuņģa brūcēm, katarriem un citām kuņģa — zarnu sli
mībām.

Acidofilo pastu lieto arī chirurģijā strutojošu brūču ār
stēšanai.

Jašma. To pagatavo no acidofilās pastas, piejaucot tai 
apm. 30% cukura un šokolādi vai aromatiskas garšvielas. 
Jašmu pilda 0,5 1 piena pudelēs, kuras aizvāko un parafīnē, 
lai nepiekļūst gaiss. Vēsā vietā (4—6° C) var uzglabāt 10—12 
dienas. Jašmu lieto ēšanai kā teicamu diētisku līdzekli. Se
višķi labi noder dažādu kuņģa slimību ārstēšanai.

Diētiskā jašma ieteicama arī mazbērniem.
Biolaktīns. Sterilizētā vājpienā iepotē Thermobact. bul- 

garicum tīrkultūru.
Vājpienu ielej sterilās caurulītēs — šļircēs, pa 6 cm3 

katrā, un tur 10 stundas termostatā pie 37—39° C.
Šo preparātu lieto ginekoloģijā sieviešu slimību ārstēša

nai. Biolaktīnu lieto arī chirurģiskā praksē.

Ultractīns. Tas ir apstarots pilnpiena pulveris. Labu, 
svaigu pilnpienu izžāvē pulverī pēc Krauzes metodes. Iegūto 
sauso piena pulveri izlīdzina plānā kārtiņā un no 30 cm 
attāluma apstaro 45—60 min. ar Bacha kalnusaules lampām. 
Pulveris labi šķīst ūdenī, pie tam 125 g pulvera dod 1 1 ap
starota pilnpiena. Pienam ir antirachītiskas īpašības, un tas 
ļoti labi noder mazbērniem.
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Eledons ir pulverī izžāvēts rūgušpiens. Labu, svaigm 
pilnpienu ar separātoru nokrejo līdz zināmai pakāpei un 
iegūto vājpienu saskābē ar pienskābes baktēriju kultūrām, 
pēc tam to ar miglošanu izžāvē pulverī. 10 g pulvera šķīdina. 
100 cm3 silta ūdens, tad, labi maisot, karsē uz mazas uguns, 
kamēr tas sāk vārīties, un no šī momenta vāra V2 minūtes. 
Šķīdumam var pielikt nedaudz miltu (3%) un cukura (3%).

Labi noder pret gremošanas orgānu darbības traucēju
miem kā bērniem, tā arī pieaugušiem.

Izžāvētas skābas paniņas. Skābas paniņas, izžāvētas pul
verī pēc Krauzes metodes, parasti iesaiņo bundžās pa 500 g, 
un šāds daudzums ir pietiekams apm 6 1 šķidru paniņu saga
tavošanai. Lietošanai 17 g pulvera šķīdina 200 cm3 novārīta 
ūdens. Šādas paniņas labi noder kā piedeva mazbērnu uz
turam, sevišķi pie nekārtīgas kuņģa darbības.

Kalcija piens. To iegūst no piena, izgulsnējot kazeīnu 
ar pienskābes kalciju (Cālcium lacticum). Ja pienskābes 
kalciju pieliek pienam pirms vārīšanas, tad kazeīns izgul
snējas rupju pārslu veidā, bet ja  to pieliek vārīšanas laikā, 
tad kazeīns sarec ļoti smalku pārsliņu veidā, īpaši, ja  reizē 
ar to vēl pieliek arī miltu novārījuma tumi. Bez tam tume 
neļauj kazeīna pārsliņām nogulsnēties, bet uztur tās homo
genas suspenzijas stāvoklī.

Ikdienas lietošanai parocīgas ir speciālas kalcija table
tes, kas satur noteikta piena daudzuma sarecināšanai vaja
dzīgo pienskābes kalcija un dažādu miltu maisījumu. Ar 
tabletēm rīkojas šādi: tīrā vārāmā podā ielej 14 1 ūdens un 
vēl 3 ēdamkarotes ūdens (izgarošanas tiesai) un iemet 4 tab
letes, ku^as labi saspiež ar karoti; karsē, kamēr sāk vārīties, 
un maisot vāra 5 minūtes; tad pielej 14 1 pilnpiena, pieliek 
3—5 graudus cukura un kuļot vāra 1 minūti. Kalcija piens 
labi noder mazbērnu uzturam, un tam ir dziednieciskas īpa
šības.

No piena kazeīna gatavo daudzus preparātus, visvairāk 
viegli šķīstošus kazeīnkalcija savienojumus, kam spēcinoša 
un diētiska nozīme. No tādiem preparātiem plašāk pazīstami 
larosans, plasmons, nutroza, sanatogens, galaktogens u. c.

DAŽĀDU PIENA PRODUKTU UN ATLIEKU ANALIZĒ 

Tauku satura noteikšana vājpienā, paniņās un sūkalās

Šim nolūkam vajadzīgi speciāli butirometri ar stipri sa
šaurinātu mērstobriņa caurulīti, kais dod iespēju nolasīt arī
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tauku procenta simtdaļas, ka, piem., Kehe vajpiena un ,,pre- 
cīzijas“ butirometri (skat. 331. attēlu).

Reaktīvi sērskābe un amilspirts tādi paši kā pilnpiena 
analizei. Arī analizēs gaita līdzīga, tikai butirometrus ne-

Ī
»ieciešams stiprāk kratīt un vismaz trīs reizes centrifugēt, 
ai pilnīgāk atbrīvotu un savāktu skālā tās ļoti sīkās tauku 
lodītes, kas pēc piena centrifugēšanas paliek vājpienā.

Butirometros iepilda 10 cm3 
sērskābes, 11 cm3 vājpiena, 
paniņū vai sūkalu un 1 cm* 
amilspirta. Noslēdz ar labiem 
gumijas aizbāžņiem un krata, 
sākumā lēnāk, bet vēlāk spē
cīgāk, kamēr olbaltumvielas 
pilnīgi izšķīst. Ja šķidrums 
iekļuvis mērstobriņā, to iz
krata butirometra resnajā 
daļā. Butirometrus ievieto uz 
10 minūtēm ūdens traukā pie 
50° C un pēc tam 5 minūtes 
spēcīgi centrifugē. Tad buti
rometrus atkal tur 5 minūtes 
ūdenī pie 60° C un 5 minūtes 
centrifugē. Pēc tam ievieto 
ūdenī pie 65° C, nostāda tau

kus mērstobriņā šaurās daļas vidū, 5 min. centrifugē, ievieto 
ūdenī pie 65° C un pēc 5 minūtēm nolasa tauku procentu. 
Tad ievieto butirometrus vēl uz 2—3 minūtēm ūdenī pie 
65° C un nolasa otru reizi. Pie nolasīšanas jāņem vērā nevis 
meniska zemākais, bet gan v i d u s  punkts, un nolasīšana 
jāizdara ātri, tādēļ ka tievā tauku kārtiņa ātri atdziest.

Gumijas aizbāžņi nedrīkst būt saplaisājuši, jo no tādiem 
viegli atdalās nelieli gumijas gabaliņi, kas sastājas starp 
tauku kārtiņu un šķidrumu un ļoti apgrūtina tauku pro
centa pareizu nolasīšanu. Ja centrifūga apsildāma, tad var 
bez pārtraukuma centrifugēt 10—12 minūtes.

Gerbera metode tomēr neuzrāda īsti pareizu vājpiena 
tauku saturu, bet parasti zemāku. Lai noteiktāk konstatētu 
separātora nokrejošanas spējas, tauku saturs vājpienā pa 
iaikam jānosaka pēc Gotlieb-Rose standarta metodes, ko var 
izdarīt speciālās piensaimniecības laboratorijās.

331. att. Vajpiena butirometru 
skālas
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Tauku saturu kondensētā un evaporētā pienā var no
teikt pēc Gerbera metodes ar parastajiem piena butiro- 
metriem, atšķaidot sabiezināto pienu ar tīru ūdeni tādā 
mērā, lai atšķaidījuma īpatnējais svars būtu apmēram lī
dzīgs pilnpiena īpatnējam svaram (ap 1,032). Kā piens, tā 
ūdens pareizi jānosvef. Cik daļas ūdens jāļiem uz vienas 
daļas kondensēta piena, tas parasti uz bundžas aizrādīts lie
tošanas pamācībā. Ja tāda aizrādījuma nav, atšķaidīšanai 
var ņemt šādas svara daļas:

Kondensēta piena 10 g un ūdens 60 g.

Evaporēta piena 10 g un ūdens 30 g.

Piens ar ūdeni ļoti rūpīgi jāsajauc. Tad maisījumā no
saka tauku saturu pēc Gerbera metodes tāpat kā pilnpienā.

Ņemot vērā, ka pirms sabiezināšanas pilnpienu parasti 
laiž caur homogenizātoru, kas lielās tauku lodītes ļoti sīki 
•sasmalcina, ieteicams butirometrus trīs reizes spēcīgi kra
tīt, sildīt un centrifugēt, tāpat kā nosakot tauku saturu 
vājpienā.

Nolasītais tauku procents jāreizina ar atšķaidīšanas 
skaitli. Ja atšķaidīšana izdarīta tā, kā tas augstāk aprādīts, 
nolasītais tauku procents jāreizina: kondensētam pienam 
ar 7 (1 + 6 =  7) un evaporētam pienam ar 4 (1+ 3 =  4). 
Iegūtais skaitlis rāda tauku saturu sabiezinātā pienā.

Tauku saturu h o m o g e n i z ē t ā  p i e n ā  nosaka tāpat 
kā parastajā pienā. Tikai, ņemot vērā to, ka tauku lodī
tes homogenizētā pienā ļoti sīki sasmalcinātas (līdz 0,2— 
0,8 j«■), nepieciešams butirometrus 4 reizes kratīt, sildīt ūdenī 
pie 65° C un katru reizi 5 minūtes spēcīgi centrifugēt. Ap
sildāmā centrifūgā pietiek ar vienreizēju 15 minūtes ilgu 
centrifugēšanu.

Tauku satura noteikšana piena pulveri

Tauku procenta noteikšanai piena pulverī dabūjami 
speciāli Teicherta butirometri. To skāla iedalīta līdz 35% 
vai līdz 70%. Piena pulveri (2,5 g) nosvef uz svariņiem un 
iepilda butirometrā caur nelielu piltuvīti ar platu un īsu 
kājiņu.

Var labi iztikt ar parastajiem krējuma butirometriem 
(skat. 348. lpp.), iesverot tīrā, sausā biķerītī (skat. 183. att.) 
vai iepriekš nosvepot uz papīrīša 2,5 g piena pulvepi.

Tauku satura noteikšana kondenseta un evaporeta piena
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Butirometrā iepilda 10 cm3 sērskābes (īp. svars 1.S2), 
lēni uzlaiž 7,5 cm3 tīra ūdens un 1 cms amilspirta, uzma
nīgi iepilda nosvērto piena pulveri un nogaida, kamēr tā 
daļiņas nogrimst līdz sērskābei. Tad butirometru noslēdz 
ar gumijas aizbāzni un spēcīgi krata, kamēr pulveris pil
nīgi izšķīst, turot butirometru tā, lai pulvera šķīšana no
rit resnajā daļā. Pēc tam ievieto ūdens traukā pie 65— 
70° C un, kad pulveris jau pilnīgi izšķīdis, 5 minūtes spē
cīgi centrifugē, ieliek ūdenī pie 65° C un pēc 5 minūtēm 
nolasa tauku procentu. Reizinot to ar 2, dabū tauku saturu 
piena pulverī.

Ja piena pulveris gatavots no vājpiena, tad lietojams 
vājpiena butirometrs. Tanī iepilda 10 cm3 sērskābes, 9 cm3 
tīra ūdens, 1 cm3 amilspirta un iebe^ 2 g pareizi nosvērta 
vājpiena pulvera. Tālāk rīkojas, kā noteicot tauku pro
centu vājpienā, t. i., 3 reizes krata, silda ūdenī un centri
fugē. Tauku procentu nolasot, jāņem vērā meniska vidus
daļa. Nolasīto tauku procentu reizina ar 5,665 un dabū 
tauku saturu vājpiena pulverī.

Tauku satura noteikšana techniskā kazeīnā un parakazeītiā

Tauku satura noteikšanai techniskā kazeīnā vai para- 
kazeīnā lietojami vājpiena butirometri. Tanīs iepilda 
10 cm3 sērskābes (īpatnējais svars 1,82), 9 cms tīra ūdens, 
1 cm3 amilspirta un uzmanīgi iebej 2 g kazeīna, pareizi no
svērta uz neliela pergamentpapīra gabaliņa, raugoties uz to, 
lai kazeīns nepielīp butirometrā kakliņa sienām. Noslēdz ar 
gumijas aizbāzni un kazeīnu uzmanīgi sajauc ar sērskābi 
tā, lai tā daļiņas neiekļūtu butirometrā šaurajā daļā, kur 
kazeīns grūti izšķīdināms. Ievieto butirometrus ūdens 
traukā pie 70° C, kur tos tur, dažas reizes sakratot, kamēr 
kazeīns pilnīgi izšķīst, kas parasti notiek jau pēc 10—12 mi
nūtēm. rēc tam 10 minūtes spēcīgi centrifugē, 10 min. tur 
ūdenī pie 65° C, vēlreiz 15 minūtes centrifugē, atkal ievieto 
ūdenī pie 65° C un pēc 10 minūtēm nolasa tauku procentu, 
ņemot vērā meniska viduspunktu. Nolasīto tauku procentu 
reizina ar 5,665 un dabū tauku saturu kazeīnā vai para- 
kazeīnā.

Tauku satura noteikšana rūgušpienā un jogurtā

Pilnpiena butirometrā iepilda 10 cm3 sērskābes (īpatnē
jais svars 1,82) un 5 cm3 rūpīgi izjaukta rūgušpiena vai jo 
gurta, izskalojot šo pipeti ar otru, kupā iesūkti 6 cms tīra
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ūdens (vai 2 reizes pa 3 cm3 ūdens) un pēc tam iepilda 
1 cm8 amilspirta.

Butirometru noslēdz ar gumijas aizbāzni un spēcīgi 
krata, kamēr olbaltumvielas pilnīgi izšķīst. Tad ievieto uz
5 minūtēm ūdens traukā pie 65° C, 5 min. spēcīgi centrifugē, 
atkal ievieto ūdenī pie 65° C un pēc 5 minūtēm nolasa tauku 
procentu. Nolasīto tauku procentu reizina ar 2,2 un dabū 
tauku saturu rūgušpienā vai jogurtā.

Tauku satura noteikšana kefīrā un kumisā

Putojošie alkoholiskie skābpiena dzērieni pirms analizēs 
jāatbrīvo no ogļskābes. Kefīru pudelē labi saskalo un izlej 
paprāvā ķīmiskā glāzē. Šo glāzi ievieto karstā ūdenī un 
apmaisot sasilda līdz 68° C, pie kādas temperatūras to tur 
apmēram 5 minūteš, kamēr izgaist ogļskābe, pēc tam at
dzesē līdz 15° C. Šādā veidā sagatavotā kefīrā vai kumisa 
tauku procents jānoteic tāpat kā rūgušpienā.



Tabula I.

Tabula sausnas satura noteikšanai pienā pēc īpatnējā svara 

i  un tauku satura t.

A. Fleišmana formulas pirmā locekļa: l,2 X t atrašanai.

t l,2xt t 1.2Xt t l,2Xt t l,2X t t l,2X t

1,00 1.200 1,40 1.680 1,80 2.160 2,20 2.640 2,60 3.120

01 1.212 41 1.692 81 2.172 21 2.t>52 61 3.132
02 1.224 42 1.704 82 2.184 22 2.664 62 3.144
03 1.236 43 1.716 83 2.196 23 2.676 63 3.156
04 1.248 44 1.728 84 2.208 24 2.688 64 3.168
05 1.260 45 1.740 85 2.220 25 2.700 65 3.180
(/6 1.272 46 1.752 86 2.232 26 0.712 66 3.192
07 1.284 47 1.764 87 2.244 27 2.724 67 3.204
08 1.296 48 1.776 88 2.256 28 2.736 68 3.216
09 1.308 49 1.788 89 2.268 29 2.784 69 3.228

1,10 1,320 1,50 1.800 1,90 2.280 2,30 2.760 2,70 3.240

11 1.332 51 1.812 91 2.292 31 2.772 71 3.252
12 ,344 52 1.824 92 2.304 32 2.784 72 3.264
13 1.356 53 1.836 93 2.316 33 2.796 73 3.276
14 1.368 54 1.848 94 2.328 34 2.808 74 3.288
15 1.380 55 1.860 95 2.340 35 2.820 75 3.300
16 : .39 2 5»; 1.872 96 2.352 36 2.832 76 3.312
17 1.404 57 1.884 97 2,364 37 2.844 77 3.324
18 1.416 58 i.896 98 2.376 38 2.856 78 3.336
19 1.428 59 1.908 99 2.388 39 2.86?- 79 3.348

1 ,20 1.440 1,60 1.920 2.00 2.400 2,40 2.880 2,80 3.360

21 1.452 61 1.932 01 2.412 41 2.892 81 3,372
22 1.464 62 1.944 02 2.424 42 2.904 82 3.384
23 1.476 63 1.956 03 2.436 43 2.916 83 3.396
24 1.488 64 1.968 04 2.448 44 2.928 84' 3.408
25 1.500 65 1.980 05 2.460 45 2.940 85 3.420
26 1.512 66 1.992 06 2.472 46 2.952 86 3.432
27 1.524 67 2.001 07 2.484 47 2.964 87 3.444
28 1.536 68 2.016 08 2.496 48 2.976 88 3.456
29 1.548 69 2.028' 09 2.508 49 2.988 89 3.468

1,30 1 /'60 1,70 2.040 2.10 2.520 2,50 3.000 2,90 3.480
31 1.572 71 2.052 11 2.532 51 3.012 91 3.492
32 1.584 72 2.064 12 2.544 52 3.024 92 3,504
33 1.596 73 2.076 13 2.556 53 3.036 93 3.516
34 1.608 74 2.088 14 2.568 54 3.048 94 3.528
35 1.620 75 2.100 15 2.580 55 3.060 95 3.540
36 1.632 76 2.112 16 2.592 56 3.072 96 3.552
3T 1.644 77 2.124 17 2.604 57 3.084 97 3.564
38 1.656 78 2.136 18 2.616 58 3.096 98 3.576
39 1.668 79 2.148 19 2.628 59 3.108 99 3.588

1,40 1.680 1,80 2.160 2,20 2.640 2,60 3.120 3,00 3.600
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Tabula !. (Turpinājums)

t ! l,2Xt

3,00 ļ 3.600

1,2X1

3,40 ! 4.080 3,80

l,2X t

4.560

1.2Xt

4,20 I 5.040

t ! 1.2X1

4,60 ' 5.520

01
02
03
04
05
06
07
08 
09

3.612
3.624
3.636
3.648
3.660
3.672
3.684
3.696
3.708

41
42
43
44
45
46
47
48

4.092
4.104
4.116
4.128
4.140
4.152
4.164
4.176

81
82
83
84
85

4.572
4.584
4.596
4.608
4.620

49 ļ 4.188

86 ! 4.632
87 i 4.644
88 4.656
89 4.668

21 5.052 
2  5.064 
S 5.076
4 ' 5.088
5 ļ 5.100
6 5.112
7 j 5.124
8 i 5.136
9 , 5.148

61 5.532
62 ļ 5.544
63 I 5.556
64 i 5.568
65 | 5.580
66 ļ 5.592
67 i 5.604
68 ļ 5.616
69 5.628

3,10 3.720 3,50 4.200 3,90 i 4.680 40 ļ 5,160 4,70 I 5.640 I

11
12
13
14
15
16
17
18 
19

3.732
3,744
3.756
3.768
3.780
3.792
3.804
3.816
3.828

51
52
53
54
55
56
57
58
59

4.212
4.224 
4.236 
4.248 
4 260 
4.272 
4.284 
4.296 
4 308

91
92

4.692 
4.704

93 ! 4.716
94 ! 4.728
95 ļ 4.740
96 ļ 4.752
97
98
99

4.764
4.776
4.788

1 5.172
2 i 5.184
3 | 5.196
4 ļ 5.208
5 i 5.220
6 ļ 5.232
7 ! 5.244
8 i 5.256
9 ļ 5.268

71
72
73

5.652 | 
5.661 

. 5.676,
74 I 5.688 i
75 ļ 5.700
76 5.712
77 5.724
78 5.736
79 I 5.74o

3,20 : 3 840 3,60 4.320 4,00 j 4.800 0 i 5.280 4,80 ! 5.760

21
22
23
24
25
26
27
28 
29

3.852
3.864
3.876
3.888
3.900
3912
3.924
3.936
3948

61
62
63
64
65
66
67
68 
69

4.332
4.344
4.356
4.368
4.380
4.392
4.404
4.416
4.428

01
02
03
04
05
06
07
08 
09

4.812 
I 4.824 
! 4.8: 6 
! 4.848 
| 4.860 
1 4.872 

4.884 
4.896 
4.908

1 i 5.292
2 1 5.304

5.316
5.328
5.340

5.364
5.376
5.388

81 , 5.772
82 i 5.784
83 ' 5.796
84 l 5.808
85 ' 5.820
86 , 5.832
87 1 5.844
88 I 5.856
89 ! 5.868

3,30 3 960 3,70 4.440 4,10 4.920 3 I 5.400 1 4,90 j 5.888

31
32
33
34
35
36
37
38
39

3.972
3.984
3.996
4.008
4.020
4.032
4.044
4.056
4.068

71
72
73
74
75
76

4.452
4.464
4.47b
4.488
4.500
4.512

11 I 4.932
12 1 4.944
13 ; 4.956
14 4.968
15 ! 4.980

77 ! 4.524
78
79

4.536
4.548

16
17
18 
19

4.992
5.004
5.016
5.028

5.412
5.424
5.436
5.44«
5.460
5.472
5.484
5.496
5.508

91 i 5.892
92 | 5.904
93 i 5.916
94 ! 5.928
95 j 5.940
96 5.952
97 i 5.964
98 ļ 5.976
99 ! 5.988 i i

3,80 | 4.560 4,20 j 5.040
i

5 5201 5,00 | 6.000



Tabula I. (Turpinājums)

t l,2x t t l,2Xt 1 1.2Xt t l,2Xt t ! l,2x t

5,00 6.000 5,20 6.240 5,40 6.480 5,60 6.720 5,80 6.960

01 6.012 21 6.252 4; 6.492 61 6.732 81 6.972

02 . 6.024 22 6.264 4! 6.504 62 6.744 82 6.984

03 6.036 23 6.276 4i 6.516 63 6.756 83 6.996

04 6.048 24 6.288 4 6.528 64 6.768 84 7.008

05
16.060 25 6.300 4 6.540 65 6.780 85 7.020

06
ļ 6.072 26 6.312 4 6.552 66 6.792 86 7.032

07 ! 6.084 27 6.324 4 6.564 67 6.804 87 7.044

08 1 6.096 28 i 6.336 4 6.576 68 6.816 88 7.056

09 ļ 6.108 29 ' 6.348 A 6.588 69 6.828 89 7.068

5,10 i 6.120 5,30 i 6.360 5,£ 6.600 5,70 6.840 5,90 7.080

11 1 6.132 31 ; 6.372 6.612 71 6.852 91 7.092

12 | 6.144 32 ! 6.384 6.624 72 6.864 92 7.104

13 6.156 33 ļ 6.396 6.636 73 6.876 93 7.116

14 1 6.168 34 1 6.408 6.648 74 6.888 94 7.128

15 ! 6.180 35 1 6.420 6.660 75 6.900 95 7.140

16 |6.192 36 i 6.432 6.672 76 6.912 96 7.152

17 6.204 37 i 6.444 6.684 77 6.924 97 7.164

18 6216 38 ļ 6.456 6.696 78 6.936 98 7.176

19 6.228 39 1 6.468
!

6.708 79 6.948 99 7.188

5,20 6.240 5,40 | 6.480 5, 6.720 5,80 6.960 6,00 7.200
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B. Fleišmaņa formulas otra locekļa:
100 X i — 100

2,666 X ----------atrašanai.

Tabula I.
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20,0 5.225 24,0 6.246 28,0 7.259 32,0 8.264 36,0 9.261

1 5.251 1 6.271 1 7.284 1 8.289 1 9.285
2 5.277 2 6.297 2 7.309 2 8.314 2 9.310
3 5.302 3 6.322 3 7.334 3 8.339 3 9.335
4 5.328 4 6.348 4 7.360 4 8.i 64 4 9.360
5 5.353 5 6.373 5 7.385 5 8.389 5 9.385
6 5.379 6 6.398 6 7.410 6 8.414 6 9.409
7 5.405 7 6.424 7 7.435 7 8.439 7 9.434
8 5.430 8 6.449 8 7.460 8 8.464 8 9.459
9 5.456 9 6.475 9 7.485 9 8.489 9 9.484

21,0 5.481 25,0 6.500 29,0 7.511 33,0 8.514 37 f i 9.509

1 5.507 1 6.525 1 7.536 1 8.539 1 9.533
2 5.532 2 6.551 2 7.561 2 8.563 2 9.558
3 5.558 3 6.576 3 7 586 3 8.588 3 9.583
4 5.584 4 6.601 4 7.611 4 8.613 4 9.608
5 5.609 5 6.627 5 7.636 5 6.638 5 9.632
6 5.635 6 6.652 6 7.662 6 8.663 6 9.657
7 5.660 7 6.677 7 7.687 7 8.688 7 9.682
8 5.686 8 6.703 8 7.712 8 8.713 8 9.707
9 5.711 9 6.728 9 7.737 9 8.738 9 9.732

22,0 5.737 26,0 6.753 30,0 7.762 34,0 8.763 38,0 9.756

1 5.762 1 6.779 1 7.787 1 8.788 1 9.781
2 5.788 2 6.804 2 7.812 2 8.813 2 9.806
3 5.813 3 6.829 3 7.837 3 8.838 3 9.830
4 5.839 4 6.855 4 7.863 4 8.863 4 9.855
5 5.864 5 6.880 5 7.888 5 8.888 5 9.880
6 5.890 6 6.905 6 7.913 6 8.912 6 9.904
7 5.915 7 6.930 7 7.938 7 8.937 7 9.929
8 5.941 8 6.956 8 7.963 8 8.962 8 9.954
9 5.966 9 6.981 9 7.988 9 8.987 9 9.979

23,0 5.992 27,0 7.006 31,0 8.013 35,0 9.012 39,0 10.003

1 6.017 1 7.042 1 8.038 1 9.037 1 10.028
2 6.042 2 7.057 2 8.063 2 9.062 2 10.053
3 6.068 3 7.082 3 8.088 3 9.087 3 10.077
4 6.093 4 7.107 4 8.113 4 9.111 4 10.102
5 6.119 5 7.138 5 8.138 5 9.136 5 10.127
6 6.144 6 7.158 6 8.163 6 9.161 6 10.151
7 6.170 7 7.183 7 8.188 7 9.186 7 10.176
8 6.195 8 7.208 8 8.213 8 9.211 8 10.201
9 6.̂ 21 9 7.234 9 8.239 9 9.236 9 10.225

24,0 6.246 28,0 7.259 32,0 8.264 36,0 9,261 40,0 10.250
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Tabula sāls %  noteikšanai sviestā. Tabula II

4 .
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4,1 0,48 7,1 0,83 10,1 1,18 13,1 1,53 16,1 1,88 19,1 2,23 22,1 2,59

4,2 0,49 7,2 0,84 10,2 1,19 13,2 1,54 16,2 1,90 19,? 2,25 22,2 2,60

4,3 0,50 7,3 0,85 10,3 1,21 13,3 1,56 16,3 1,91 19,3 2,26 21,3 2,61

44 0.5' 7,4 0,87 10 4 1,22 13,4 1 57 16,4 1,92 19,4 2,27 22.4 2,62

4,5 0,53 7.5 0,88 10,5 1,^3 13,5 1,58 16,5 1,93 19,5 2,28 22,5 2.63

4,6 0.54 7,6 0,89 10,6 1 24 13,6 1,59 16,6 1,94 19,6 2,29 22,6 2,64

4,7 0,55 7,7 0.90 10 7 1,25 13,7 1,60 16,7 1,95 19,7 2,30 22,7 2.66

4,8 0,56 7.8 0.91 10,8 1,26 13,8 1,61 16,8 1,97 19,8 2,32 22.8 2,67

4 ,!) 0,57 7.9 0.92 10,9 1,28 13,9 1,63 16,9 1,98 19,9 2,33 22,9 2,68

5,0 0,58 8,0 0,94 11,0 1,29 14,0 1,64 17,0 1,99 20,0 2,34 23,0 2,69

5,1 0,60 8,1 0,95 11,1 1,30 14,1 1,65 r , i 2,00 20,1 2.35 23,1 2,70-

5*2 0,61 8,2 0,96 11,2 1,31 14,2 1,66 17,2 2,01 20,; 2,36 23,2 2,71

5,3 0,62 8,3 0,97 11.3 1,32 14,3 167 ’7,3 2,P2 20,3 2,37 23,3 2.73

5,4 0,b3 8.4 0,98 11,4 1,33 14,4 1,68 17,4 2,04 20,4 2,39 23,4 2.74

5,5 0,64 8,5 0,99 11,5 1,35 14,5 1,70 17,5 2.05 20,5 2,40 23,5 2,75

5,6 0,65 8.6 1,01 11,6 1 3 14,6 1.71 17,6 2,06 20,6 2,41 23,6 2,76

5,7 0,67 8,7 1,02 11.7 1,37 14,7 1,72 17,7 2,07 20,7 2,42 23,7 2,77

5,8 0,68 8,8 1,03 11,8 1,38 148 1,73 17,8 2 /8 20,8 2.43 2?,8 2 78

5,9 0,69 8,9 1,04 l l .- i 1,39 14,9 1,74 17,9 2,09 20,9 2,44 23,9 2,80

6,0 0,70 9,0 1,05 12,0 1,40 15 0 1,76 18,0 2,11 21,0 2,46 24,0 2.81

6,1 0,71 9,1 1 /6 12,1 1,42 15,1 1,77 18,1 2,12 21.1 2,47 24,1 2,82

6,2 0,73 P.2 1,08 12,2 1,43 15,2 1,7* 18.2 2,13 *1,2 2,48 24,2 2,83

6,3 0,74 P.3 1,09 12,3 1,44 15,3 1,79 18,3 2.14 21,3 2,49 24,3 2,84

6,4 0,75 9.4 1,10 12,4 1.45 15,4 1,80 18,4 2,15 21,4 2,50 24,4 2,85

6,-' 0.76 9.5 1.11 12,5 1,46 15,5 1,81 18,5 2,16 21,5 2.52 24,5 2,87

6,6 0,77 9.6 1,12 12,6 1,47 15,6 1,83 18,6 2,18 21,6 2,53 24,6 2,88

6,7 0,78 9.7 1,13 12,7 1,49 15,7 1,84 18,7 2.19 21,7 2,54 •4,7 2,89

6,8 0,80 9-8 1,15 15,8 13' 15,8 1,85 18,8 2,2“ 21,8 2,55 24,8 2,90

6,9 0,81 9.9 1,16 12,9 1,51 15,9 1,86 18.9 2,21 21,9 2,5fi 24,9 2,91

7,0 0.82 10.0 1,17 13,0 1,52 16,0 1,87 19,0 2,22 22,0 '\57 25,0 2,92

Tabula Celzija un Reomira grādu salldzinašanai. Tabula lifi

Celzija Reomira Celzija Reomira G  lzlja Reumlra Celzija | Reom ira

0

i

| 0,0 26 20,8 52 41,6 78 62,4

1 0,8 27 21,6 53 42,4 79 6-,2

2 ! 1,6 28 22,4 54 43,2 80 64,0

3 2,4 29 23,2 55 44,0 81 64,8

4 3,2 30 24,0 56 44,8 65.6

5 4,0 31 24,8 57 45.6 83 66 4

6 4,8 32 25,6 58 4 t,4 84 67,2

; 5,6 33 26,4 59 47.2 J*5 68,0

8 6,4 34 27,2 60 48,0 86 68,8
9 7,2 35 28,0 61 48,8 87 6 f,6

10 8,0 36 28,8 62 49,6 88 70,4

11 8.8 37 29,6 63 50,4 89 71,2

12 9,6 ?8 3^,4 64 51.2 90 72,0

13 10,4 39 31,2 *5 52,0 91 72,8

14 115 40 32,0 f6 52.8 92 73.6

15 12,0 41 32,8 67 53.6 93 74,4

16 12,8 42 33,6 68 54 4 S4 75,2

17 13,6 43 34,4 69 55.2 95 76.0

18 14,4 44 35,2 70 56,0 96 7t ,8
19 15,2 45 36,0 71 56,8 97 77 6
20 16,0 46 36,8 72 57,6 y8 78,4

21 16,8 47 37,6 73 58,4 99 79,2

22 17,6 48 38,4 74 59,2 ICO 80,8;

23 18,4 49 39,2 75 60,0

24 1P,2 50 40,0 76 60,8

25 20,0 51 40,8 77 61.6
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332. att. Pienotavas plāns. Telpu apzīmējums: 1. — Katla telpa. 
2. — Mašīnu telpa. 3. — Sviestošanas telpa. 4. — Noliktava. 5. — La
boratorija. 6. — Separ.ēšanas un pasterizēšanas telpa. 7. — Tīrkul-boratorija. 6. — Separ.ešanas un pasterizēšanas telpa. 7. — Tīrkul- 
tūru telpa. 8. — Produktu glabātuve. 9. — Aukstā telpa. 10. — Trepju 

’"intoris. 12. — Piena pieņemšana. 13. — Vājpiena un. 
4 ‘ Rampa.

telpa. 11. — Kantoris, 
paniņu izdošana. 14.
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333. att. Pienotavas — sierotavas plāns. Telpu apzīmējums: 
A — piena pieņemšanas un atlieku izdošanas telpa. B — sepa- 
rēšanas telpa. C — sviestnlca. D — aukstā telpa tm sviesta 
novietne. E — siernīca. F — sieru novietne. G — katla telpa. 
H — mašīnu telpa. I — darbnīca. K — mazgātuve. L — labo
ratorija.

Mašīnu apzīmējums: 1. — Piena pieņemšanas svari. 2. — 
Pilnpiena tvertne. 3. — Siltuma apmainītājs. 4. — Separatori. 
5. — Krējuma pasterizātors. 6. — Krējuma dzesētājs. 7. — Krē

juma gatavinātājs. 8 — Hidrauliskais cēlējs. 9. — Sviesta gata
votājs. 10. — Paniņu sūknis. 11. — Paniņu tvertne. 12. — 
Paniņu svari. 13. — Vājpiena stiknis. 14. — Vājpiena pasteri
zātors. 15. — Vājpiena tvertne. 16. — Vājpiena svari. 17. — 
Pilnpienu uztvērējs. 18. — Tirkultfiro gatavotājs. 19. — Sieru 
vannas. 20. — Sieru spiedes. 21. — Tvaika katls. 22. — Tvaika 
mašīna* 23. — Karsta ūdens tvertne. 24. — ūdens sūknis. 25. — 
Kompresors. 26. — Refrižerātors. 27. — Kondensators. 28. — 
Dinamo.
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334. att. P ienotavas —  sierotavas p lāus . T e lpu  apz īm ē jum s : 
A  —  ram pa. B —  p iena  p ieņem šanas u n  a tlie k u  iz d o š a n a  telpa. 
C  —  p iena  separēŠanas un  k rē ju m a  pasterizēŠanas te lpa . D  — 
sv iestn īca . E —  s iernīca , F —  sieru  nov ie tne . G  —  aukstā  telpa. 
I —  la b o ra to r ija . K  —  kantoris . L  —  m aš īn u  te lpa . M — tva iku  
ka tls . N  —  k u r in ām ā  novietne. O  —  tve rtņu  novietne, P — 
p roduk tu  p ārdo tava . S — m azgātuve . V —  garderobe.

M a š īn u  apz īm ē jum s : 1. —  T va ika  m aš īna . 2, — Kompresors. 
'  —  S ūkn is . X. —  Piena p ieņem šanas svari. 5. — P ilienu  uz

tvē rē js . 6. — V ā jp iena  un p an iņ u  svari. 7. —  P iln p iena  tvertne. 
8. —  P lāk šņ u  pasterizātors. 9. —  P iena sūknis . 10. — V ā jp ie n a  
sūkn is . 11. - Ūdens sūkn is . 12. —  Separators. 13. — K rē jum a  
paste rizātors. 14. — Sviesta ga tavo tā js . 15. — H idran ts . 16. — 
P a n iņ u  sūknis . 17. — K rē ju m a  g a tav in ā ta js . 13. — K rē jum a  dze 
sē tā js . 19. —  Refrižerators. 20. —  S iera vanna. 21. —  Siera 
spiedes. 22. —  Karsta Hdens tvertne . 23. — Kondensators. 24. — 
G erbera  aparāts .



335. att. Krejotavas plāns. Telpu apzīmējums. A — piena pieņem
šanas un vājpiena izdošanas telpa. B — separēŠanas telpa. C — labo
ratorija. D  — biezpiena telpa. E — noliktava. L — lokomobiles telpa. 
R — rampa.

------------------- fļ ?4-------------- ļ*l
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