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V rokoch 2007-2012 bolo v  EÚ hlásených 27 ochorení spojených s konzumáciou 
surového mlieka. Z toho bolo 21 prípadov kampylobakteriózy, 1x bola etiologickým agens 
Salmonella Typhimurium, 2x shigatoxín produkujúce E. coli (STEC)  a 3x vírus kliešťovej 
encefalitídy. 

Surové mlieko môže byť kontaminované pri celkovej systémovej infekcií zvieraťa 
alebo pri lokálnej infekcií (napr.mastitíde). Taktiež pri zbere a skladovaní mlieka môže dôjsť 
ku fekálnej kontaminácií z vonkajšieho prostredia. Prítomnosť patogénov  v mlieku 
ovplyvňuje aj teplota a čas jeho skladovania. Kolísanie teploty počas skladovania vedie 
k pomnoženiu mikroflóry a  patogénov, ktoré sa v mlieku môžu nachádzať.  

Mikroorganizmy predstavujúce potenciálne riziko pri konzumácií surového mlieka sú 
baktérie – Bacillus cereus, Brucella abortus, Campylobacter spp., Corynebacterium spp., 
Listeria monocytogenes, Mycobacterium bovis, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, 
STEC, Yersinia enterocolitica, ale aj vírusy – napríklad vírus kliešťovej encefalitídy 
a parazity – Cryptosporidium parvum a Toxoplasma gondii. Za najčastejších pôvodcov 
ochorení po konzumácií surového mlieka sú považovaní: Campylobacter spp., Salmonella 
spp. a STEC.  

Je niekoľko spôsobov, ktorými konzumenti získavajú surové mlieko – priamo 
nákupom od farmárov, z mliečnych automatov alebo objednaním cez internet. Mlieko môže 
byť čerstvé alebo chladené, kupované v rôznych objemoch v obaloch alebo do zákazníkom 
prinesenej nádoby.  

V niektorých členských štátoch EÚ je povolený predaj surového mlieka z mliečnych 
automatov. Teplota mlieka v mliečnych automatoch by mala byť udržiavaná pod 4°C. 
Chladenie surového mlieka v týchto automatoch však nevedie  k prevencií mikrobiologického 
rizika z mlieka, pretože sú patogény , ktoré sú  schopné prežívať ba i množiť sa aj pri nízkych 
teplotách a to najmä pri predĺženom skladovaní mlieka v automate. Niektoré druhy 
psychrotrofných baktérií ako napríklad Listeria monocytogenes , Yersinia spp. a niektoré 
kmene Bacillus cereus sú schopné pomnožiť sa aj pri nižšej teplote. Boli vykonané štúdie, pri 
ktorých sa zistilo, že napríklad Staphylococcus aureus sa množí v mlieku pri teplote 7°C síce 
pomalšie, ale už pri 10°C môže tvoriť enterotoxín. Campylobacter spp. sa nepomnoží pri 
teplote pod 30°C a teplota 4°C znižuje jeho počet. Parazity a vírusy sa nepomnožujú, takže 
ich hladina a infekčnosť počas skladovania pri teplote pod 4°C klesajú. 

Vzhľadom na vyššie uvedené riziká sú potenciálni konzumenti upozornení na potrebu 
prevariť mlieko z automatov pred konzumáciou. Prevarenie surového mlieka je 
najjednoduchším a pritom účinným spôsobom likvidácie mnohých mikroorganizmov, ktoré 
môžu vyvolať ochorenie po jeho požití. 
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