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K A P C S Á N D I  V I K T Ó R I A 1

Tejcukor alapú alkoholos ital előállítása

1. BEVEZETÉS

A tej és a tejtermékek az emberi táplálkozás egyik alapvető élelmiszerének te-
kinthetők magas beltartalmi értékeik miatt. Legnagyobb részét képviseli a víz, 
amely a vízoldható anyagok (tejcukor, ásványi anyagok, egyes vitaminok) oldó-
szereként és diszperziós fázisként funkcionál. A fehérjefrakció (kazein és savó-
fehérje) része az, amely a sajt és a túró gyártásának alapját képezi. Ismeretes, 
hogy 100 liter tej feldolgozása során 80-90%-nyi tejsavó keletkezik, mint mel-
léktermék, amelynek számos további felhasználási formája ismert (sütőipar, 
édesipar, húsipar, gyógyszeripar, növénytermesztés, állattenyésztés, sporttáp-
szer gyártás, kozmetikaipar, energia-előállítás). 

Egy félkemény sajt gyártása során a tejcukor csupán 5,3 %-a kerül a termék-
be, a maradék 94,7%-a a savóval „távozik”. Ez a tejcukor bizonyos Kluyveromy-
ces élesztő törzsekkel tovább fermentálható, amely alapjául szolgálhat egyfajta 
alkoholos termék előállításához. 

Az erjesztéssel előállított etanol gyártásával kapcsolatosak első kutatások 
az 1940-es évekre vezethetők vissza, és azóta is számos kutatás témáját képezi. 
2001-ben annak a lehetőségét vizsgálták, hogy az erjesztett savó mint alapanyag 
alkalmazható-e egy új, alacsony alkoholtartalmú ital előállítására.2 Majd későbbi 
vizsgálatok célja az volt, hogy a savó aromáját és ízét úgy próbálják meg javítani, 
hogy mint alapanyag alkalmas legyen alkoholtartalmú ital előállítására.3 Korábbi 
kísérletek során öt különböző Kluyveromyces élesztőtörzzsel végeztek olyan irá-
nyú vizsgálatokat, amelyek célja volt az élesztőtörzsek közül egyet kiválasztani, 
mely alkalmas tejsavó alapú alkohol előállítására.4

[1] SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Tanszék, egyetemi 
adjunktus.
[2] Kourkoutas, Y. – Dimitropoulou, S. – Marchant, R. – Nigam, P. – Banat, I. M. – Ki-
oseoglou, V. – Psarianos, C. – Koutinas, A. A.: Whey liquid waste of dairy industry as raw 
material for fermentation with the thermophilic Kluyveromyces marxianus IMB3, 2001, 7th Inter-
national Conference on Environmental Science and Technology, 226–233. o.
[3] Kourkoutas, Y. – Dimitropoulou, S. – Kanellaki, M. – Marchant, R. – Nigam, P. – Ba-
nat, I. M. – Koutinas, A. A.: High-temperature alcoholic fermentation of whey using Kluyve-
romyces marxianus IMB3 yeast immobilized on delignified cellulosic material, 2002, in Biore-
source technology, 2002/2. no., 177–181. o.
[4] Grba, S. – Tomas, S.V. – Stanzer, D. – Vahcic, N. – Skirlin, A.: Selection of Yeast Strain 
K. marxianus for Alcohol and Biomass Production on Whey, in Chemical and Biochemical En-
geenering Quartely, 2002/16. no., 13–16. o.
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A tejcukrot (mely a tejsavóban vagy az ultraszűrt savó szűrletében talál-
ható) élesztőgombák segítésével erjesztik etil-alkohollá, amelyhez korábbi kí-
sérleteik során a Kluyveromyces marxianus és a Kluyveromyces fragilis törzseit 
alkalmazták.5 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

Méréseink során a szakirodalmi adatok alapján kiválasztottuk azt az 5 Kluyve-
romyces élesztőtörzset, amellyel a későbbiek folyamán dolgozni szerettünk volna. 
Az élesztőtörzsek kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy jó laktóz erjesz-
tő képességgel rendelkezzenek. A kísérleteink során K. marxianus DSM 5422, K. 
marxianus DSM 4908, K. thermotholerans DSM 3434, K. lactis var. lactis DSM 
70799 és K. lactis van der Walt NCAIM Y.00258 törzseket (Deutsche Sammlung 
von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Budapesti Corvinus Egyetem 
Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye) alkalmaztuk.

2.1. A Kluyveromyces törzsek szaporodási tulajdonságainak mérése

Kísérletink során a tenyésztéshez különböző laktóz koncentrációjú (5%, 7,5%, 
10%, 12,5%) tápleveseket, a szaporodási kinetika meghatározásához pedig lak-
tózt tartalmazó táptalajt alkalmaztunk. Az élősejt számokat lemezöntéses mód-
szerrel határoztuk meg 2 párhuzamos mérés alapján. 

2.2. A Kluyveromyces törzsek laktóz hasznosításának és etanol termelő képes-
ségének mérése

A szaporodási tendenciák meghatározása mellett célunk volt azt megállapítani, 
hogy az adott laktózkoncentrációk mellett a kiválasztott törzsek milyen laktóz-
bontási (hasznosítási) és etanoltermelési képességekkel rendelkezik. Ezeket a 
paramétereket analitikai úton (IC-HPLC-RI) határoztuk meg. A fermentlevek 
laktóz és etanol koncentrációjának meghatározásához méretkizárásos folyadék-
kromatográfiás módszert alkalmaztunk.5 

2.3. Laboratóriumi fermentorban és üvegballonban végzett kísérletek 

A mikrobiológiai- és analitikai vizsgálatok eredményeinek értékelése után ki-
választottuk azt a 2 Kluyveromyces törzset, amellyel elindítottuk a fermentációs 
kísérleteket. A laboratóriumi erjesztéses kísérletek során a K. marxianus DSM 
5422 és a K. thermotholerans DSM 3434 törzsekkel végeztük a méréseinket. A kí-
sérletek során 10%-os laktózkoncentrációjú (élesztőkivonattal kiegészített) táple-
vessel dolgoztunk 30°C-os beállított hőmérséklet mellett. 

[5] Sulyok E. – Biró GY. – Tamás J.: Saccharomyces cerevisiae szaporodáskinetikájának vizs-
gálata tejipari mellékterméken, in Agrártudományi Közlemények, 2013/51. szám, 169–172. o.
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A mérések során Sartorius Biostat A plus (Sartorius AG, Göttingen, Német-
ország) típusú, 5 l reaktorterű, kevert–levegőztetett fermentort használtunk, sza-
kaszos fermentációt alkalmazva. A berendezés pH mérőjének kalibrálását köve-
tően, a műszerhez tartozó szoftverrel követtük nyomon a beállított fermentációs 
paramétereket, egyúttal adatrögzítést is végeztünk (hőmérséklet, keverés fordu-
latszáma és pH). Mindkét törzs esetében mintavételezés történt a laktóz felhasz-
nálás és a termelt alkohol mennyiségének meghatározásához, amelyet a fent em-
lített (IC-HPLC-RI) analitikai módszer segítségével végeztünk el. A fermentáció 
időtartama ez esetben 4 napig tartott.

A laboratóriumi fermentorban végzett mérések után az erjesztéses kísérlete-
ket még nagyobb volumenben folytattuk annak érdekében, hogy elegendő kier-
jesztett anyag álljon rendelkezésre a lepárláshoz. A további fermentációs kísérlet 
során 7,5 liter 12,5 %-os laktózkoncentrációjú fermentlevet készítettünk (pH 
6,8), amelyet 1 esetben a K. marxianus DSM 5422; 1 esetben pedig K. thermotho-
lerans DSM 3434 törzsekkel oltottunk be. Az erjesztés időtartama a DSM 5422-es 
törzs esetében 4 napig 35°C-on (mintavétel 24 óránként), a DSM 3434-es törzs 
esetében szintén 35°C-on 14 napig tartott (mintavétel 0. 6. és 14. nap). 

2.4. Lepárlás 

A tejcukor alapú alkoholos ital előállításának végső lépéseként a hagyományos 
kisüsti pálinkafőzés módszerével megegyező módon történt a termék előállítá-
sa. A kierjedt végterméket 5 liter űrtartalmú pálinkafőzőn kétszer pároltam le, 
első szakaszban a kierjedt tejcukor lefőzése történt még a frakciók szétválasztása 
nélkül. Ezután a lefőzött „alszeszt” másodszori lepárlással finomítottam, szétvá-
lasztva az előpárlatot (metanol tartalom), a középpárlatot (maga a termék) és az 
utópárlatot (kozmaolajok, keserű anyagok). 
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3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

3.1. A Kluyveromyces törzsek szaporodási tulajdonságainak eredményei

1. ábra: A törzsek szaporodási görbéi 5%-os laktózkoncentráción

Az 5%-os laktóztartalmú tápleves (1. ábra) estén a törzsek szakaszos szaporodási 
görbét mutatnak. A görbék kezdeti lappangó fázisainak hossza között eltéréseket 
tapasztaltunk bizonyos törzsek esetében, ugyanis a NCAIM Y. 00258, valamint a 
DSM 70799 törzsek lag fázisa a két mérési pont között nem kimutatható. 

2. ábra: A törzsek szaporodási görbéi 7,5%-os laktózkoncentráción
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A 2. ábrán szintén megfigyelhető a szakaszos szaporodási görbe, és az elté-
rő lappangó szakaszokban való különbözőség is. Jellegzetes lag fázist egyedül a 
DSM 70799 törzs mutatott, ellentétben az 1. ábrán kapott eredménnyel. A ma-
ximális telepszámot az élesztőtörzsek a folyamat 24-30. mérési időszaka között 
érték el egy törzs kivételével (DSM 7799). 

3. ábra: A törzsek szaporodási görbéi 10%-os laktózkoncentráción

A 10%-os mérés (3. ábra) esetében egyik törzsnél sem mutatkoznak a sza-
kaszos görbére jellemző tipikus fázisok, mindezek mellett a lappangó szakaszok 
teljes mértékben elmaradtak az általunk mért időszakban. A sejtszám ingado-
zik az összes törzs esetében, ami adódhat a lemezöntéses sejtszám meghatározás 
módszertani hibájából. 

4. ábra: A törzsek szaporodási görbéi 12.5%-os laktózkoncentráción
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A 4. ábrán látható, hogy a 12,5%-os kiindulási laktóz koncentrációjú tápleves-
ben szaporított tenyészeteknél több esetben hasonló tendenciát tapasztaltunk, mint 
a 10%-os (3. ábra) tenyészetek esetében. Szintén elmondhatjuk, hogy a törzsek eb-
ben az esetben sem az élesztőkre jellemző szakaszos szaporodási görbéket írják le. 
A legnagyobb szaporodási tendenciát szintén a DSM7799 törzs esetében mértünk.

3.2. A Kluyveromyces törzsek laktóz hasznosításának és etanol termelő képes-
ségének eredményei

Kísérletünk során a szaporodási képességek mellett, a folyékony táplevesben sza-
porított élesztőtörzsek laktózhasznosító (5. ábra) és etanol termelő képességét 
is vizsgáltuk. Az egyes törzsek laktóz felhasználása 7,5–98,3% között volt. Egyes 
kutatók munkájuk során K. marxianus DSM 5422-es törzs esetében 86,6–93,4%-
os laktóz felhasználást közöltek,6 az általunk végzett kísérletek során ugyanezen 
törzs estében mi 91,2 – 98,3%-os laktóz fogyasztást tapasztaltunk.

5. ábra: Laktóz fogyasztás aránya a vizsgált Kluyveromyces törzsek esetében a 
mérés utolsó napján

Az 5. ábra eredményeiből látszik, hogy a törzsek egyike sem volt képes az 
összes laktózt felhasználni. A maradék cukortartalom mennyiségéből következ-
tethetünk, hogy az egyes törzsek milyen hatékonysággal voltak képesek lebontani 
a tejcukrot. Elmondható, hogy míg alacsonyabb kiindulási laktóz koncentrációk 
mellett (5% és 7,5%) a K. lactis NCAIM Y. 00258 (97,7%; 90,4%) és a K. marxi-
anus DSM 5422 (94,3%; 98,3%) törzs hasznosította leghatékonyabban a laktózt, 
addig magasabb koncentrációk esetén (10% és 12,5%) a K. marxinaus DSM 5422 

[6] Joshi, J. – Senatore, B. – Poletto, M.: Kluyveromyces marxianus Biofilm in Cheese Whey 
Fermentation for Bioethanol Production. Conference Paper, Conference: 10th International Con-
ference on Chemical and Process Engineering, in Chemical Engineering Transactions, 2011/24. 
no., 493–498. o.
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(92,2%; 91,2%) törzs mellet már a K. thermotolerans DSM 3434 (93,0%; 87,6%) 
bizonyult hatékonynak a laktózhasznosító képességek vizsgálatát tekintve.

A végső etanol kihozatal mérése során kapott maximális értékekből (6. ábra) 
megállapíthatjuk, hogy a K. marxianus DSM 5422 törzs termelte 12,5%-os kiin-
dulási laktózkoncentráció mellett 30°C-on a legtöbb etanolt (5,06 v/v%); amelyet 
ugyanezen kiindulási laktózkoncentráción a K. thermotolerans DSM 3434 törzs 
követte 4,62 v/v% etanol kihozatallal. Az eredmények alapján elmondhatjuk 
továbbá, hogy amíg 5%-os kiindulási laktózkoncentráció esetén a törzsek által 
termelt maximális etil-alkohol mennyiségei között nem tapasztaltunk jelentős 
eltéréseket, addig ezt a tendencia a további koncentrációk mellett nem jellemző.

6. ábra: A vizsgált Kluyveromyces törzsek által termelt maximális etanol meny-
nyiség

Általánosságban elmondható, hogy a kiinduló laktózkoncentráció növelésé-
vel a termelt etanol mennyisége is növekszik, ez alól kivételt képez a K. marxi-
anus 4908-as törzs. Az is megállapítható, hogy az etanol termelés mennyisége 
független a kapott szaporodási tendenciától, ugyanis a 10 és 12,5%-os koncent-
ráción történt szaporodás nem az élesztőkre jellemző tipikus módon zajlott le, 
ami azonban a végső etanol kihozatalban nem mutatkozott meg. A termelt etanol 
mennyiségének vizsgálati eredményei alapján a K. marxianus 5422-es, valamint a 
K. thermotolerans 3434-es törzset választottunk ki további laboratóriumi fermen-
tációs kísérleteinkhez. 
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3.3. Laboratóriumi fermentációs kísérletek eredményei

7. ábra: K. marxianus DSM 5422 (laboratóriumi fermentorban)

A laboratóriumi fermentációs kísérletek során (Sartorius 5l-es fermentor) 10%-
os laktózkoncentrációjú táplevesbe oltottuk be törzseinket, és a meghatározott 
értékek beállítása után 12 óránként történt a mintavétel. A hőmérsékletet 30°C-
ra, az induló pH értéket pedig 4,5-re állítottuk be, valamint kevertetést alkalmaz-
tunk (120 rpm) és levegőztettük rendszerünket.

Elsőként a K. thermotolerans DSM 5422-es törzzsel dolgoztunk, amelynek 
eredményeit a 7. ábrán mutatom be. Az eredményekből látható, hogy a vizsgált 
törzs az adagolt laktózkoncentráció 51%-át használta fel. A mérés 24. órájára az 
összes laktóz 68%-át alkohollá alakította a DSM 5422-es élesztőtörzs, amely után 
a cukor még valamelyest csökken, azonban az etanoltartalom számottevően már 
nem változik. 

8. ábra: K. thermotolerans DSM 3434 (laboratóriumi fermentorban)
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A 8. ábrán a K. thermotolerans DSM 3434-es törzs fermentációs eredményei 
láthatók. A HPLC módszerrel történő mérés után látható, hogy az induló 10%-os 
laktóz mindkét ismétlés során a mintavétel körülbelül 36. órájára 1% alá csökken, 
amiből arra következtetünk, hogy az élesztőtörzs szinte az összes laktózt felhasz-
nálta élettevékenységére, aminek eredményeképp etanolt termelt. Ez az alkohol-
termelési tendenciával szinkronban van, ugyanis ezen mérési pontig az összes 
etanol 71-74%-át kitermelte. 

A laboratóriumi fermentorban történő erjesztési kísérletek után olyan körül-
ményeket állítottunk be, amely során már sem kevertetést, sem levegőztetést nem 
alkalmaztunk. A törzseket ez esetben 7,5 liter 12,5%-os laktózkoncentrációjú táp-
levesbe oltottuk. A 9-10. ábrákon a két törzs fermentációs eredményei láthatók. 

9. ábra: K. marxianus DSM 5422 (üvegballonban) 

A 9. ábrán látszik, hogy az adagolt laktóz mennyiségének csupán mintegy 
54%-a hasznosult, ami a megtermelt etanol mennyiségéből is látszik. Ez esetben 
az etanol kihozatal mindösszesen 3,29% lett szemben a laboratóriumi fermentor-
ban produkált 6,23%-kal. Ez valószínűleg annak tulajdonítható, hogy ez esetben 
a kezdeti pH érték (6,8) beállításán és az állandó hőmérséklet (35°C) biztosításán 
kívül semmilyen más paramétert nem befolyásoltunk (kevertetés, levegőztetés).
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10. ábra: K. thermotolerans DSM 3434 (üvegballonban)

A 10. ábrán a K. marxianus DSM 3434-es törzs üvegballonban történt er-
jesztési kísérleteit mutatom be. Ebben az esetben 14 napig történt az erjesztés. 
Ahogy az előző esetben, itt sem történ meg a teljes laktóztartalom konvertálása 
etanollá. A teljes cukortartalom csupán 59%-át használta fel az élesztő, amelyből 
4,02 %-nyi etanolt termelt. 

3.4. Lepárlás eredményei 

A két üvegballonban kierjesztett tejcukor alapú etanol tartalmú terméket ezu-
tán 5 l-es laboratóriumi lepárlón főztem le. A párlat elkészítése során mindkét 
törzs által erjesztett „cefrét” két lépésben pároltam le. Első körben a K. marxianus 
DSM 5422-es cefrével dolgoztam, amely során a 7,5 liter mennyiségből 410 ml 
28%-os alkoholtartalmú alszeszt kaptam. Ezt a mennyiséget desztillált vízzel fel-
hígítottam 20%-os alkoholtartalmú párlattá, majd másodszori lepárlással szétvá-
lasztottam a frakciókat (előpárlat, középpárlat, utópárlat). A kinyert mennyiség 
180 ml 58%-os végterméket kaptam.
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A K. thermotolerans DSM 3434-es törzs esetén az első főzés 520 ml 24%-os 
alszeszt eredményezett. Ezt szintén 20%-ra visszahígítva második főzés után 225 
ml 57%-os végterméket eredményezett. 

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A lepárlások után nyert tejcukor alapú italok ugyan kihozatalban nem érték el a 
kívánt mennyiséget, azonban a beállított mérések a kutatási feladathoz időará-
nyosan elvárható eredményt produkálták. A termék előállításához szükséges ki-
hozatalbeli korrigálás további kutatások alapját képezhetik.

Mindkét esetben a végterméket desztillált vízzel 45%-os alkoholtartalomra ál-
lítottam be. Érzékszervi vizsgálatot végeztem rajta, amely során megállapítottam, 
hogy egy nagyon egyedi aromával rendelkező terméket kaptam. Kutatásaim során 
egy vodkára emlékeztető, de kissé keserű ízvilágú végterméket tudtam előállítani. 
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