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STANDARD 2.5.7 
MLEKO W PROSZKU, MLEKO ODWODNIONE, MLEKO ZAGĘSZCZONE 
 
 
Cel  
Standard szczegółowo określa specjalne wymagania składu mleka w proszku, mleka 
odwodnionego i mleka zagęszczonego. Wymagania dotyczące procesu wytwarzania tych 
rodzajów mleka zawarte są w Standardzie 4.2.4. 
 
Nota redakcyjna: 
Dla potrzeb Nowej Zelandii, wymogi dotyczące mleka i produktów mlecznych regulowane są 
przez Animal Products Act 1999 oraz Food Act 1981 a takŜe w nowozelandzkim Food (Milk 
and Milk Products Processing) Standard 2007.  
 
Spis treści 

1. Interpretacja 
2. Skład mleka w proszku, odwodnionego i zagęszczonego 
3. Dopuszczalne dodatki 
 
Załącznik: Wymagania składu produktów mlecznych 

 
Postanowienia 

1. Interpretacja 
Dla potrzeb niniejszego Kodeksu, przyjmuje się następujące definicje: 
 
składniki produktów mlecznych to składniki konkretnych produktów mlecznych 
wymienionych w pierwszej kolumnie Załącznika (zwykła czcionka); 
 
mleko zagęszczone to produkt mleczny uzyskany w wyniku częściowego usuwania wody 
z mleka przez dodanie cukrów lub produkty mleczne o tym samym składzie uzyskane w 
inny sposób; 
 
mleko w proszku to sproszkowany produkt mleczny uzyskany w wyniku częściowego 
usunięcia wody z mleka; 
 
mleko odwodnione to produkt mleczny uzyskany w wyniku częściowego usunięcia wody 
z mleka poprzez obróbkę cieplną lub produkty mleczne o tym samym składzie uzyskane 
w inny sposób.  
 
2. Skład mleka w proszku oraz mleka odwodnionego i zagęszczonego 
(1) Zawartość tłuszczu i/lub białek zawartych w mleku wykorzystywanych do produkcji 

mleka w proszku, mleka odwodnionego lub zagęszczonego moŜe zostać dostosowana 
tak, by spełniała kryteria określone w tym Standardzie, poprzez dodanie lub usunięcie 
składników mleka w taki sposób, by nie zaburzyć proporcji całkowitej zawartości 
białek do kazeiny w modyfikowanym mleku.  

 
(2) Mleko w proszku, mleko odwodnione i zagęszczone musi zawierać nie mniej niŜ 34% 

(zawartości w masie) białka mlekowego w suchej masie beztłuszczowej mleka. 
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(3) Oprócz ogólnych zawartych w tym Standardzie wymagań odnośnie składu, produkty 
mleczne wymienione wytłuszczoną czcionką w pierwszej kolumnie Załącznika 
uzyskane z krowiego mleka, muszą dodatkowo zawierać składniki w proporcjach 
określonych w drugiej kolumnie tego Załącznika.   

 
3. Dopuszczalne dodatki 

(1) Mleko odwodnione moŜe zawierać: 
  a) sól, oraz 
  b) wodę. 
 (2) Mleko zagęszczone moŜe zawierać: 
  a) sól, 
  b) wodę, oraz 
  c) cukry. 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Kolumna 1 Kolumna 2 
Mleko pełne w proszku 
Tłuszcz mleczny 
Woda 

 
minimum 26% (zawartości w masie) 
maksimum 5% (zawartości w masie) 

Odtłuszczone mleko w proszku 
Tłuszcz mleczny 
Woda 

 
maksimum 1,5% (zawartości w masie) 
maksimum 5% (zawartości w masie) 

Mleko zagęszczone pełne 
Tłuszcz mleczny 
Sucha masa 

 
minimum 8% (zawartości w masie) 
minimum 28% (zawartości w masie) 

Mleko zagęszczone odtłuszczone 
Tłuszcz mleczny 
Sucha masa 

 
maksimum 1% (zawartości w masie) 
minimum 24% (zawartości w masie) 

Mleko odwodnione pełne 
Tłuszcz mleczny 
Sucha masa 

 
minimum 7,5% (zawartości w masie) 
minimum 25% (zawartości w masie) 

Mleko odwodnione odtłuszczone 
Tłuszcz mleczny 
Sucha masa 

 
maksimum 1% (zawartości w masie) 
minimum 20% (zawartości w masie) 

 
 
 


