
  

Priloga 9 

 

OBDELAVA MLEKA ZA ZAGOTOVITEV UNIČENJA VIRUSA SIP 

 

DEL A 

Mleko in mlečni izdelki, namenjeni za prehrano ljudi 

 

Naslednji postopki obdelave priznano zagotavljajo ustrezna jamstva za uničenje virusa SIP v 

mleku in mlečnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi. Vpeljani morajo biti potrebni 

varnostni ukrepi za preprečevanje stika mleka ali mlečnih izdelkov z različnimi možnimi viri 

virusa SIP po predelavi.  

1. Mleko, namenjeno za prehrano ljudi, mora biti obdelano vsaj po enem od naslednjih 

postopkov obdelave: 

- sterilizacija do vrednosti Fo=3 ali več;  

- obdelava UVT(
1
);  

- obdelava HTST(
2
), uporabljena dvakrat pri mleku z vrednostjo pH 7,0 ali več;  

- obdelava HTST mleka z vrednostjo pH pod 7,0;  

- obdelava HTST v povezavi z drugo fizikalno obdelavo, ki zajema: 

 bodisi znižanje vrednosti pH pod 6 vsaj eno uro, ali 

 dodatno segrevanje na 72 °C ali več v povezavi z izsuševanjem. 

2. Mlečni izdelki morajo biti obdelani po enem od zgoraj opisanih postopkov ali proizvedeni 

iz mleka, obdelanega v skladu s prvo točko. 

3. Kakršna koli druga obdelava se določi v skladu s postopkom, ki je določen v tretjem 

odstavku 89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES, zlasti v zvezi z izdelki iz surovega mleka, za 

katere je potrebno daljše obdobje zorenja, vključno z znižanjem vrednosti pH pod 6. 

 

DEL B 

Mleko in mlečni izdelki, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, in mleko in mlečni izdelki 

za prehrano živali 

 

Naslednji postopki obdelave priznano zagotavljajo ustrezna jamstva za uničenje virusa SIP v 

mleku in mlečnih izdelkih, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, ali so namenjeni prehrani 

živali. Uvedeni morajo biti potrebni varnostni ukrepi za preprečevanje stika mleka ali mlečnih 

izdelkov z različnimi možnimi viri virusa SIP po predelavi. 

1. Mleko, ki ni namenjeno za prehrano ljudi, in mleko, namenjeno prehrani živali, mora biti 

obdelano vsaj po enem od naslednjih postopkov obdelave: 

- sterilizacija do vrednosti Fo=3 ali več;  

- obdelava UVT(
3
) v povezavi z drugo fizikalno obdelavo iz odstavka 1.4.1 ali 1.4.2:  

- obdelava HTST(
4
), uporabljena dvakrat;  

- obdelava HTST v povezavi z drugo fizikalno obdelavo, ki zajema: 

- bodisi znižanje vrednosti pH pod 6 vsaj eno uro, ali 

- dodatno segrevanje na 72 °C ali več, v povezavi z izsuševanjem. 

2. Mlečni izdelki morajo biti obdelani po enem od zgoraj opisanih postopkov ali proizvedeni 

iz mleka, obdelanega v skladu s prvim odstavkom. 

                                                 
1
 UVT = obdelava pri ultra visoki temperaturi 132 °C vsaj eno sekundo. 

2
 HTST = pasterizacija pri visoki temperaturi za kratek čas, pri 72 °C vsaj 15 sekund, ali drug postopek z 

enakovrednim pasterizacijskim učinkom, ki izkaže negativno reakcijo s fosfataznim preizkusom. 
3
 UVT = obdelava pri ultra visoki temperaturi 132 °C vsaj eno sekundo. 

4
 HTST = pasterizacija pri visoki temperaturi za kratek čas, pri 72 °C vsaj 15 sekund, ali drug postopek z 

enakovrednim pasterizacijskim učinkom, ki izkaže negativno reakcijo s fosfataznim preizkusom. 



  

3. Sirotka, namenjena hranjenju živali dovzetnih vrst in pridobljena iz mleka, obdelanega, 

kakor je opisano v prvi točki, se sme posneti vsaj 16 ur po sesirjenju mleka in mora imeti pred 

prevozom na gospodarstva za rejo prašičev izmerjeno vrednost pH < 6,0. 


