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Összefoglaló  

Az élelmiszeripar egyik legnagyobb mennyiségű mellékterméke a savó, amely a sajt, tej, kazein és joghurt 

gyártás során keletkezik. A világ savótermelése körülbelül 180 millió tonna volt 2013-ban. Fő összetevői a víz 

mellett a laktóz, tejsav, oldható fehérjék, lipidek, vitaminok és ásványi sók. Ezen értékes összetevők miatt 

számos fermentációs termék forrásaként lehet hasznosítani mintsem szennyvízként ártalmatlanítani. A 

propionsav előállítása Propionibacteriumok segítségével az egyik ilyen alternatíva. Számos irodalom számol be 

ilyen kísérletekről azonban egyikben sem követik nyomon egyidejűleg a tejsav és a laktóz időbeni alakulását. 

Fermentációs kísérletek során tapasztaltuk, hogy a laktóz és a tejsav hasznosítása során katabolit represszió 

jelensége lép fel, azaz a tejsav gyors hasznosulását követi a laktóz lassabb felhasználása és propionsavvá 

alakítása. Ennek elkerülésére a laktóztartalmat Lactobacillusok által tejsavvá alakítottuk majd 

Propionibacteriumokkal propionsavvá. A termelt propionsav kinyerése mellett a biomasszát probiotikumként 

lehet hasznosítani.  

 

Summary 
Whey, the liquid residue of cheese, casein and yoghurt production, is one of the largest volume byproduct of the 

food industry. World whey output is at approximately 180 million tonnes in 2013. The main components of 

whey out of water are lactose, lactic acid, soluble proteins, lipids, vitamins and mineral salts. Because of these 

valuable components, whey can be utilized as a nutrient source for many industrial fermentation products rather 

than disposed as wastewater. Propionic acid production with Propionibacteria is one of the possible alternatives. 

There are several literature reports of these attempts, however, they did not follow the consumption of lactic acid 

and lactose over the fermentation time. In cultivation experiments we found catabolite repression effect that 

means the first quick utilization of lactic acid, followed by slow lactose consumption. To avoid this, lactose 

content was converted to lactic acid by a Lactobacillus and then converted to propionic acid by a 

Propionibacterium. In addition to the recovery of the produced propionic acid, also the biomass can be utilized 

as probiotics.  

 

 


