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Kaj sto
orimo, ko
o se nam
m skisa mleko?
m
… najbolje ga porabim
mo in užijjemo!
Kaj je skisano
s
m
mleko?
Pustite mleko
m
v lonncu na topleem (20 - 30°C) in se vaam bo po dnevu
d
ali dvveh lepo skisalo. Ta
proces fermentacije
f
e oz. kisanjaa opravljajoo mlečnokisslinske baktterije (Lactoobacillus). Le-tei
L
iz
mlečnegga sladkorjaa pridelajo mlečno
m
kisliino, ki je vzzrok za skissanje mlekaa. Mleko je skisano,
s
kadar jee gosto. Med tem ko stte mleko poostavili na toplo
t
mu laahko po nekkaj urah possnamete
smetanoo in jo porabbite pri kuhhanju.

Predno
osti kislega mleka:
•
•
•
•

Mlečna beljakovinaa je v kislem
m mleku za telo bolje razgradljiva.
Mlečna kislina teleesu omogočaa boljše sprrejemanje kaalcija in fossforja iz
mleka .
Redno užitje
u
kislegga mleka poozitivno učiinkuje na črevesje in imunski
i
sistem.
Proizvodi iz kislega mleka so velikokrat tudi užitni za ljudi z laaktozno
intolerannco.
nje s kislim
m mlekom
m:
Receptti za kuhan
Kislo mleko
m
lahkoo porabimo na različnne načine v naši vsakkdanji kuhinnji. Osvežu
ujoče in
okusno je
j predvsem
m mrzlo z kuumaricami ali
a domačim
mi ajdovimii žganci. Laahko pa kislo
o mleko
dodate tudi
t
v testoo za palačinnke ali kolaače in ga na
n ta načinn enostavno porabite pri
p peki.
Kolači na
n ta način ohranijo
o
oz.. pridobijo na
n sočnosti.
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Pošlji nam
n
tvojo idejo za predelavo
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m
v kakšnem rec
ceptu in
zmagajj brezplačno dostav
vo tvojega
a naročene
ega mleka
a v okviru mlečnega
a
abonmaja:
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Kako nared´mo skuto
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Mleko denite v lonec in ga postavite na toplo (vsaj 20°C) pribl. 24 ur. V tem času se mleko
skisa in postane gosto.

Lonec s kislim mlekom naslednji dan postavite v peč vašega štedilnika, ki ste ga segreli na
50°C. Ko je dosežena temperatura peč izklopite in v peči pustite mleko pribl. 45 minut. Vrata
peči naj so zaprta. Alternativno lahko mleko segrejete tudi na vodni kopeli prav tako pribl. pol
ure, tako dolgo da se je sirotka vidno ločila od skute in se je skuta dvignila – zdaj se je mleko
sesirilo.

Nato položite bombaževo krpo na večje cedilo in precedite gosto mlečno maso. V krpi imate
mokro skuto, ki se mora še naprej odcediti pribl. 1-2 uri. Mleko odcedite po vaši želji in osebnem okusu.

Skuto nato ohladite, da se proces kisanje prekine. V hladilniku ostane skuta okusna pribl. 7
dni. Kadar je skuta postala preveč kisla, jo lahko „operete“ v cedilu z navadno vodo. V
slučaju, da vam je preveč „suha“ ji dodajte malo svežega mleka in bo postala spet sočna.

Pri sesirjenju je nastala sirotka, ki jo lahko užijete naravno ali pa z dodakom gostega
soka. Sirotka je idealna pijača in spremljevalka pri postenju in čiščenju črevesja!
Sirotko je treba hraniti na hladnem!

