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Összefoglaló  

 

A sajt-, a túró- és a kazein gyártás során éves szinten nagy mennyiségben keletkező, és jelentős szárazanyag 

tartalommal (elsősorban laktóz) rendelkező tejsavó, illetve tejsavó permeátum hasznosítására számos alternatív, 

értéknövelt technológia áll rendelkezésre. Jelen kutatómunka a termotoleráns laktóz-pozitív Kluyveromyces 

marxianus NCAIM Y.00659 élesztő törzs és a Levuline Fb típusú szárított Saccharomyces cerevisiae fajélesztő 

társíthatóságának vizsgálatára, illetve a szakaszos, rátáplálásos és folytonos erjesztési eljárások hatékonyságának 

összehasonlítására irányult. A szakaszos erjesztési eljárásoknál a két élesztő törzs 3:1 arányú társítása mellett a 

kezdeti 17,5 (m/v) % édes tejsavópor laktóz tartalmának közel 72 %-a alakult át etanollá. A cefre etanol tartalma 

57,2 g/L volt az erjesztés 144. órájában. Az erjesztési hatékonyság további növekedését eredményezte a 15 (m/v) 

% szubsztrátum rátáplálása, illetve a laktóz-pozitív élesztő törzs szaporító közegének 0,5 (m/v) % édes 

tejsavóporral történő kiegészítése. Ezen esetben az etanol koncentráció elérte a 64,7 g/L értéket. A vegyes 

élesztőkultúra időben eltolt rátáplálása hatékonyabb laktóz hasznosítást eredményezett, a vegyes élesztőkultúra a 

laktóz tartalom 88%-át hasznosította, az etanol koncentráció 70,2 g/L volt. A folytonos erjesztési eljárás 

modellezése során a laboratóriumi méretű töltött ágyas bioreaktor hordozói: a SIRAN Sikug® 035/xx/300/A 

porózus gyöngy és az előkezelt sörtörköly, a vegyes élesztőkultúrát hatékonyan rögzítették, az eddig elért 

maximális produktivitás 4,1-5,6 g/Lh között alakult 0,14 1/h hígítási sebesség és 10 (m/v) % tejsavópor 

koncentráció mellett.  

 

Summary 
Whey or whey permeate is a nutrient-rich co-product of cheese making and casein manufacture in the dairy 

industry, which could be utilized as a valuable source for biotechnology, food and pharmaceutical products.  The 

aim of this study was to examine the effects of mixed culture fermentation of cheese whey powder (CWP) in batch, 

fed-batch and continuous fermentation process. Mixed culture of thermotolerant lactose-positive Kluyveromyces 

marxianus NCAIM Y.00659 and Levuline Fb type dried Saccharomyces cerevisiae in ratio of 3:1 reached 72.3 % 

of lactose conversion and 57.2 g.L-1 of ethanol content at 17.5 %, w/v of CWP concentration at 144 hours of batch 

fermentation. Further increase was observed in ethanol content (64.7 g.L-1) at a frequency of 24 hours fed-batch 

process with 15 %, w/v CWP concentration and supplementation of inoculum with 0.5 %, w/v CWP solution. 

When different mixed culture inoculation procedures were investigated instead of substrate feeding, the highest 

ethanol content was about 70.2 g.L-1, while lactose conversion was 88 %, approximately. During continuous 

fermentation, the bioreactor was filled with immobilized yeast cells on two carriers: SIRAN Sikug® 035/xx/300/A 

porous beads and pretreated spent grains. The maximum productivity was about between 4.1 g.L-1h-1 and 5.6 g.L-

1h-1 at 10 % (w/v) CWP solution in continuous feed at a dilution rate of 0.14 h-1.  

 


