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Cześć, 
 
z tej strony Rafał ze sklepu jogurt-domowy.pl
 
Czasami piszą do nas Klienci, którzy kupili nasze
Zakwaski i pytają, co zrobili źle, że jogurt wyszedł im
inny niż zakładali. Zdarza się to na szczęście bardzo
rzadko, ale zdarza i najczęściej wynika po prostu z
jakiegoś błędu w trakcie  przygotowania.
 
Klienci mówią wtedy, że “jogurt był zbyt kwaśny”,
“płynny” albo miał “dziwną konsystencję” lub coś
podobnego i uznali, że trzeba go wyrzucić. 
 
Ogólnie przygotowanie jogurtu domowego jest
bardzo proste, jednak są elementy, na które trzeba
zwrócić szczególną uwagę.
 
Jeżeli tego nie dopilnujemy, to jogurt może wyjść nie
taki, jak sobie wymarzyliśmy. 
 
W odpowiedzi na te pytania przygotowaliśmy ten
krótki poradnik, dzięki któremu możesz dopilnować,
żeby nie popełnić tych 6 najpopularniejszych błędów.

Pamiętaj: jeśli jogurt Ci nie wyszedł, odezwij się
do nas. Chętnie pomożemy znaleźć, w czym tkwi

błąd. Nasz telefon: 600-58-99-79, mail:
kontakt@jogurt-domowy.pl 
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1. Dodanie startera do zbyt ciepłego mleka 
 
Pamiętaj, że kultury bakterii ze startera np. Zakwaski
należy dodać do mleka o temperaturze maksymalnie
43 st. C. Aby mieć pewność użyj termometru
kuchennego (lub nawet zwykłego bezdotykowego
termometru domowego, który ma opcję badania
temperatur przedmiotów). 
 

2. Dodanie startera do zbyt zimnego mleka 
 
Idealne warunki ukwaszania jogurtu to 37-43 st. C. Co
ważne, ta temperatura powinna być utrzymana przez
przynajmniej 6-8 godzin. Dlatego jeśli przygotowujesz
jogurt w domu, np. bez użycia jogurtownicy, Zakwaski
dodaj do mleka o temperaturze 43 st. C. W trakcie
ukwaszania mleko będzie stopniowo stygnąć, a po 8
godzinach może mieć temperaturę ok. 37 st. C. Jeśli
dodasz Zakwaski do mleka np. 36 st. i nie zapewnisz
utrzymania tej temperatury, jogurt może nie ukwasić
się optymalnie lub w ogóle nie zrobić. 
 

3. Zbyt słaba izolacja naczynia z mlekiem 
 
Aby ukwasić jogurt bez jogurtownicy, należy naczynie z
mlekiem dokładnie okryć kocem, ze wszystkich stron, i
wstawić w miejsce bez przeciągu. Warto pamiętać, by
ta izolacja była naprawdę solidna. Naczynie musi być
tak dokładnie okryte, żeby temperatura mleka nie
obniżyła się zbyt szybko poniżej 36 st. C.
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4. Przechłodzenie naczynia z mlekiem 
 
Jeżeli naczynie z mlekiem ustawimy np. na podłodze i
narazimy je na przeciąg, może dojść do wystygnięcia
mleka i jogurt nie ukwasi się optymalnie. Dlatego
ukwaszając jogurt pamiętajmy, aby nie narazić go na
przeciąg lub źródła niskiej temperatury. W zimę warto
postawić naczynie przy albo na kaloryferze.
 

5. Dodanie bakterii do mleka niepasteryzowanego 
 
Osoby, które mają dostęp do mleka świeżego, prosto
od krowy, powinny przed dodaniem kultur bakterii z
Zakwaski mleko samodzielnie pasteryzować. W mleku
prosto od krowy jest bowiem flora fizjologiczna, którą
należy przed dodaniem bakterii jogurtowych i
probiotycznych usunąć. W przeciwnym wypadku może
ona uniemożliwić wyrośnięcie bakterii z Zakwaski.
Pasteryzacja polega na podgrzaniu mleka do
temperatury ok. 80 stopni.
 

6. Kleisty jogurt (błędy - stare mleko, problem mleka
mikrofiltrowanego) 

 
Niektóre osoby narzekają na jogurt o kleistej, ciągnącej
się konsystencji.

PAMIĘTAJ: jogurt z Zakwaski wychodzi ładny,
gęsty, kremowy, bez intensywnego zapachu,

niezbyt kwaśny. Jeśli Twój jogurt jest inny,
powinieneś poszukać powodu.
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Może być kilka powodów dla których konsystencja
jogurtu nie będzie optymalna - czyli gęsta lub
kremowa. 
 
Częstym powodem jest zastosowanie mleka np.
mikrofiltrowanego, pasteryzowanego w niskiej
temperaturze, czy mleka pod koniec terminu
przydatności do spożycia. Niekiedy też latem, podczas
upałów, lady chłodnicze w sklepach nie zapewniają
wystarczająco niskiej temperatury i w mleku
samoistnie rozwija się jakaś dodatkowa mikroflora.
 
Jeśli tak się dzieje, możemy po prostu zmienić mleko i
zobaczyć, czy na innym typie mleka jogurt wychodzi
lepszy. Przetestowaliśmy wiele rodzajów mleka i efekty
różniły się, choć nie zasadniczo.
 
Warto też następnym razem po prostu samodzielnie
przeprowadzić pasteryzację mleka, najlepiej w 80 st. C.
 
Dlaczego? 
 
Ma to związek z oczyszczeniem mleka z bakterii
bytujących w mleku, ale również z rozpadem białek
mleka, co poprawia lepkość i konsystencję jogurtu.
Ponieważ dziś większość mleka w sklepach jest
pasteryzowana w niskiej temperaturze, przed
przygotowaniem jogurtu najlepiej zagotować całość
mleka (mając termometr kuchenny możemy 
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przypilnować, aby temperatura wynosiła max 80 st. C),
a następnie wystudzić do temp. 43 st. C. 
 
Nasze doświadczenie pokazuje, że ta metoda jest
najlepsza.
 
Inną przyczyną może być próba przygotowania jogurtu
na zbyt starym mleku. 
 
Jeżeli mleko ze sklepu ma termin ważności kończący
się np. za dwa dni, to nie próbuj robić na nim jogurtu.
Kup mleko z możliwie długim terminem przydatności
(nie chodzi oczywiście o UHT), tylko po prostu ze
świeżej dostawy i przygotuj jogurt.
 
Kleisty jogurt może powstać również, gdy naczynie z
ukwaszającym się jogurtem zostanie przechłodzone.
 
Warto pamiętać, że kleisty czy nieco ciągnący się jogurt
najczęściej też nadaje się do spożycia. Nie ma
optymalnej konsystencji i zapewne nie wszystkie
szczepy namnożyły się optymalnie, ale jeśli pachnie i
smakuje dobrze, to w pełni nadaje się do spożycia.
Można go np. wymieszać z rozdrobnionym widelcem
serem białym i przygotować smaczny twaróg domowy.
 
Co proponuję, jeżeli nie mamy termometru? (O
jogurtownicy nawet nie wspominam, ponieważ nie jest
ona konieczna do zrobienia jogurtu domowego).
 
Zobacz na następnej stronie:
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Prosta metoda przygotowania jogurtu litr na litr 
 
Być może znasz metodę uzyskania odpowiedniej
temperatury mleka pod jogurt, poprzez zmieszanie litra
mleka zimnego z lodówki z litrem mleka świeżo
zagotowanego. 
 
Ta metoda ma jednak pewną wadę. Jeżeli nasza
lodówka nie chłodzi optymalnie, to mleko z niej może
nie mieć 5 st. C, ale np. 10 st. C, to skutkuje tym, iż po
zmieszaniu z mlekiem świeżo zagotowanym,
temperatura mleka może nie wynieść ok 45 st. C, ale
np. 50-55 st. C. Jest to zbyt wysoka temperatura, aby
dodać kultury bakterii. 
 
Zatem, jeżeli nie dysponujemy termometrem
kuchennym i chcemy metodą litr na litr uzyskać
potrzebną do ukwaszenia jogurtu temperaturę mleka,
musimy mieć pewność, że nasza lodówka faktycznie
schładza mleko do 5 st. C. 
 
Co istotne, metoda litr na litr, nie zabezpiecza nas przed
możliwością uzyskania jogurtu o mniej optymalnej
konsystencji. W tej metodzie bowiem tylko 1 litr mleka
jest zagotowany w całości, drugi jest zaś poddany tylko
takiej obróbce termicznej, jaką zapewnił producent
mleka. 
 
Wiemy, że wielu naszych Klientów stosuje tę metodę i
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jest zadowolonych z efektów, ale zważywszy na różne
rodzaje mleka, obecnie rekomendujemy, by całość
mleka wpierw zagotować (czy podgrzać do 80 stopni) i
poczekać aż jego temperatura spadnie do 43 stopni. 
 
To najbardziej pewna i optymalna metoda.
 

Podsumowanie 
 
Jak widzisz, te 6 najpopularniejszych błędów jest
możliwe do uniknięcia i jeżeli ich nie popełnisz, to z
bardzo dużym prawdopodobieństwem uda Ci się
przygotować pyszny jogurt. 
 
W ramach podziękowania, że udało Ci się przeczytać do
końca ten materiał, dostaniesz od nas -10% rabatu na
Zakwaski. 

Wystarczy, że podczas zamówienia wpiszesz kod
rabatowy:

 
 ebook10 ⤵ 

 
Zamów Tutaj:  Jogurt-Domowy.pl

Jeśli potrzebujesz kupić termometr kuchenny (do
którego używania zachęcamy), możesz kupić go u nas

taniej w zestawie z Zakwaskami.
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www.jogurt-domowy.pl
więcej informacji na:

Możesz też do nas zadzwonić 
tel. 600-58-99-79

lub napisać:
kontakt@jogurt-domowy.pl 

https://www.jogurt-domowy.pl/

