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OCENA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZAGROŻENIA  
ZWIĄZANEGO Z OBECNOŚCIĄ GRONKOWCÓW W LODACH  

W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU WYTWARZANIA  

Celem publikacji była ocena prawdopodobieństwa występowania gronkowców w lodach mlecznych. 

Oznaczenie liczby gronkowców przeprowadzono na podłożu Baird-Parkera RPF w próbkach lodów 

wytwarzanych przemysłowo i w małych cukierniach. Liczba gronkowców w produktach nie przekro-

czyła 2,5 log jtk/g we wszystkich badanych próbkach. Stwierdzono, że liczba bakterii w lodach  

pochodzących z cukierni była zależna od rodzaju dodatków smakowych. Skonstruowano model pro-

babilistyczny w celu oceny prawdopodobieństwa zagrożenia wynikającego ze spożywania lodów 

zawierających mikroorganizmy zdolne do syntezy enterotoksyny w zależności od liczby gronkowców  

i interakcji zachodzących w przechowywanych lodach. 
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WPROWADZENIE  

Mikroflora, która stanowi zanieczyszczenie lodów, jest wynikiem wielu czyn-

ników i zależy od technologii wytwarzania, dodatków i higieny produkcji. Badania 

lodów na różnych etapach wytwarzania, a także otoczenia produkcyjnego wskazują 

na różne źródła ich zanieczyszczenia [16].  

Z danych zawartych w literaturze przedmiotu wynika, że ze świeżych lodów 

można wyizolować bakterie z grupy coli, grzyby strzępkowe i drożdże, a także 

Staphylococcus aureus w liczbie od 1,1,0⋅10
3
 jtk/g [9]. Lody mogą też stanowić 

źrodło Escherichia coli, a obecność bakterii z grupy coli stwierdzano nawet  

w liczbie 9,9⋅10
5
 jtk/g [5, 9]. Woda stosowana w procesie produkcji to także jeden  

z czynników zanieczyszczenia lodów pałeczkami Escherichia coli [16].  

Z prowadzonych badań wynika, że przyczyn obecności gronkowców czy 

E. coli można upatrywać w niskiej higienie personelu w palcówkach obracających 

produktami oraz możliwości rekontaminacji po procesie pasteryzacji lodów, na 

etapie ich homogenizacji [7]. 

Wśród składników lodów proszek mleczny może stanowić źródło mikroflory, 

m.in. niewielkiej liczby laseczek gatunku Bacillus cereus [8, 16]. Proszek mleczny 

stosowany w produkcji lodów oprócz laseczek Bacillus cereus może być źródłem 

Cronobacter sakazaki i Staphylococcus aureus [9].  
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Na pasie maszyny służącej do pakowania lodów 8 h od momentu „zejścia” 

partii można stwierdzić biofilm bakteryjny o wielkości populacji dochodzącej do 

6,5⋅10
3
 jtk⋅cm

–1
. Wśród bakterii identyfikowane szczepy należą do takich rodza-

jów, jak: Proteus spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Shigella spp., Escheri-

chia spp. i Edwardsiella spp., Aeromonas spp., Moraxella spp., Pseudomonas spp. 

czy Alcaligenes spp., Staphylococcus aureus, Bacillus, Listeria spp. oraz bakterie 

fermentacji mlekowej [6]. 

Również temperatura ogrzewania płynnego mleka ok. 45°C nie gwarantuje 

destrukcji komórek bakterii, a zwłaszcza ciepłoopornych, i sprzyja pozostawaniu 

Bacillus cereus w produktach. Kilkugodzinne oziębianie mieszaniny w 2°C może 

stymulować rozwój psychrotroficznych szczepów Yersinia spp i Staphylococcus spp.  

Dodatki smakowe stanowią niekiedy źródło niepożądanej mikroflory odpo-

wiedzialnej za reinfekcje. Z piśmiennictwa wynika, że mleczne lody smakowe 

mogą wykazywać znaczny stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego, nie tylko 

ze względu na obecność dodatków smakowych, ale także kraj pochodzenia.  

Na przykład lody pochodzące z Nigerii charakteryzowały się obecnością bakterii 

na poziomie od 6,8⋅10
3 

do 1,0⋅10
4
 oraz liczbą grzybów dochodzącą do 20 000 ko-

mórek [12]. Wśród izolowanych z tych lodów bakterii identyfikowano Salmonella 

(60% próbek), Staphylococcus aureus (100% próbek), Shigella (60% próbek),  

E. coli (20% próbek) oraz Klebsiella sp. we wszystkich badanych próbkach.  

Wysoki stopień zanieczyszczenia bakteriami autor badań tłumaczy niewłaściwie 

prowadzonym procesem oziębiania gorącej mieszaniny lodowej, co może wynikać 

ze zbyt niskiej dynamiki procesu schładzania. Wskaźnikiem stanu sanitarnego  

surowców, dodatków i higieny produkcji tych lodów było wykazanie obecności 

grzybów pleśniowych należących do rodzajów Aspergillus sp., Rhizopus sp.,  

Neurospora sp. [12].  

Nieodpowiednio dobrane parametry pasteryzacji (np. w USA jest to 68,3°C/30 

min.) również mogą stanowić o pozostawaniu mikroflory, tzw. psychrothtophic 

thermoduric. Zastosowanie pasteryzacji o parametrach przewidzianych dla UHT 

może przyczyniać się do hamowania rozwoju resztkowej mikroflory, która pozo-

stała w produkcie. 

Etapem odpowiedzialnym za wady lodów pochodzenia mikrobiologicznego 

może być nieodpowiednio dobrany czas oziębiania mieszaniny lub sposób pako-

wania produktu. System pakowania może też przyczyniać się do obecności w lo-

dach wytwarzanych na skalę przemysłową niewielkiej liczby mikroorganizmów. 

Wśród materiałów opakowaniowych dominują pudełka z tworzyw sztucznych, ale 

także stosuje się kartony i pergamin koszerowany aluminium. Proces pakowania 

powinien być jak najkrótszy i przeprowadzony w temperaturze nie wyższej niż  

–6°C.  

Badania niektórych autorów wykazały, że przyczyną kontaminacji lodów mo-

gły być opakowania z tworzyw sztucznych. Stopień zanieczyszczenia pochodzący 

z tych opakowań był jednak niski, ale identyczny bez względu na to, czy funkcjo-

nował wdrożony system HACCP, czy też placówka nie posiadała systemu jakości 
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[10]. W placówkach, w których nie wdrożono systemu HACCP, aż 20% próbek 

wykazywało obecność Enterococcus faecalis.  

Ocena tych danych pozwoliła na przypuszczenie, że czynniki pozamikrobio-

logiczne mogły również przyczyniać się do obecności mikroflory fekalnej w lo-

dach. Były to m.in. higiena wyposażenia i sprzętu, brak procedur sanitacji, brak 

monitoringu higieny wody, higieny personelu, brak oceny surowców, brak proce-

dur naprawczych. 

METODY BADAŃ 

Materiał badawczy stanowiły próbki lodów mlecznych wytwarzane przemy-

słowo przez takie firmy, jak: Nestle, Algida, Zielona Budka, Grycan, Przedsiębior-

stwo Przemysłu Chłodniczego „Lodmor” oraz Tip, zawierające różne dodatki  

smakowe, m.in: waniliowe, śmietankowe, orzechowe, czekoladowe, kawowe, ba-

kaliowe oraz owocowe. Produkty pochodziły z sieci handlowych typu Bomi, Alma 

i Merkus. Do badań zakupiono również lody w czterech cukierniach na terenie 

Trójmiasta oznaczonych jako A, B, C, D.  

Analiza mikrobiologiczna obejmowała określenie liczby Staphylococcus  

aureus na podłożu Baird-Parker RPF. Pobierania próbek, przygotowania do badań  

i posiewów oraz oznaczania liczby gronkowców w badanych produktach dokony-

wano zgodnie z normą PN-EN ISO 6888-1. 

Model prawdopodobieństwa występowania zagrożenia konsumenta skonstru-

owano na podstawie wyników badań i danych zawartych w literaturze przedmiotu 

dotyczących zachowania gronkowców w przetworach mlecznych.  

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Wyniki badań mikrobiologicznych wykazały obecność Staphylococcus aureus 

oraz Staphylococcus spp. w próbkach lodów wytwarzanych w warunkach przemy-

słowych i cukierniach.  

W rankingu czystości mikrobiologicznej przodowały lody marki Zielona Bud-

ka, w których nie stwierdzono zarówno S. aureus koagulazododatnich ani gron-

kowców koagulazoujemnych. Z pozostałych badanych próbek lodów izolowano 

gronkowce. W lodach marki Grycan i Tip występowały zarówno gronkowce  

koagulazododatnie, jak i gronkowce koagulazoujemne. Liczba tych bakterii nie 

przekraczała jednak 1,9⋅10
2 
jtk/g (tab.1). 

W przypadku lodów pochodzących z czterech cukierni A, B, C i D stwierdzo-

no zróżnicowany poziom zanieczyszczenia gronkowcami (rys. 1–4).  

  

 



I. Steinka, Ocena prawdopodobieństwa zagrożenia związanego z obecnością gronkowców w lodach... 23 

Tabela 1. Ocena prawdopodobieństwa występowania gronkowców  
w lodach wytwarzanych przemysłowo 

Table 1. Assessment of likelihood of occurrence of staphylococci  
in industrially produced ice cream 

Rodzaj  
producenta 

Obecność  
gronkowców K+ 

Obecność  
gronkowców K– 

Nestle  0 1 

Zielona Budka 0 0 

Algida 1 1 

Grycan 1 1 

Calipso 1 0 

Tip 1 1 

0 – brak obecności, 1 – obecność gronkowców  

 

Analiza wyników badań wskazywała na stosunkowo wyższą liczbę Staphylo-

coccus aureus koagulazododatnich w lodach śmietankowych pochodzących  

z trzech spośród badanych cukierni, wahającą się od 1,3 log jtk/g do 1,6 log jtk/g 

(rys. 2–4). Najwyższą liczbę S. aureus koagulazododatnich stwierdzono w lodach 

kokosowych i bakaliowych pochodzących z cukierni A (rys. 1). Liczba tych bakte-

rii przekroczyła 2 log jtk/g. Zróżnicowany poziom bakterii w lodach pochodzących 

z próbek pobieranych w tej samej cukierni mógł świadczyć o wpływie dodatków 

na zanieczyszczenie produktów, bez względu na rodzaj tych dodatków. Podobna 

liczba gronkowców koagulazododatnich w lodach pochodzących z cukierni D mo-

że natomiast świadczyć o higienie wytwarzania lub sprzedaży lodów. 

Z danych zawartych w literaturze przedmiotu wynika, że w przypadku gron-

kowców koagulazododatnich ich liczba w czasie sprzedaży lodów nie ulega dra-

stycznemu wzrostowi, nie przekraczając poziomu 6,8⋅10
2
 jtk/g, o ile zachowane są 

reżimy temperaturowe. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia mikrobiologicznego 

mogą być ręce pracowników [16].  

 

 śmietankowe    bakaliowe  kawowe   truskawkowe 

Rodzaj dodatków smakowych 

log jtk/g

1,6 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

 

Rys. 1. Liczba Staphylococcus aureus w lodach pochodzących z cukierni A 

Fig. 1. Number of Staphylococcus aureus in ice cream from pastry shop A 
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Z danych piśmiennictwa wynika, że lody mogą być również źródłem różnych 

patogenów, takich jak Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus 

aureus czy Bacillus cereus [9, 10, 11, 18, 20]. 

Według niektórych autorów liczba Staphylococcus aureus w lodach może  

dochodzić od 2 do 6⋅10
2
 jtk/g aż w 34% próbek, w zależności od rodzaju dodatków 

[10]. 

Z badań Derbinowej wynika, że liczba E. coli uległa obniżeniu 10- do  

60-krotnie w czasie przechowywania lodów przez 12 miesięcy w –20°C. Populacja 

Enterococcus spp. w lodach jest w tych warunkach bardziej stabilna. Wyniki te 

sugerują, że proces wytwarzania lodów nie sprzyja obecności pałeczek E. coli  

w przechowywanych lodach [3]. 

 

 śmietankowe    bakaliowe  kawowe   truskawkowe

Rodzaj dodatków smakowych 
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Rys. 2. Liczba Staphylococcus aureus w lodach pochodzących z cukierni B 

Fig. 2.  Number of Staphylococcus aureus in ice cream from pastry shop B 

 

Z danych piśmiennictwa wynika też, że redukcja liczby Enterococcus spp.  

w lodach po pasteryzacji masy wynosi zaledwie 21%, w tych próbkach, w których 

poziom bakterii wahał się od 10 do 2000 komórek. W następnym etapie wytwarza-

nia, po mrożeniu obserwowano 3-krotną redukcję liczby Enterococcus spp.  

Już jednak w czasie przechowywania lodów w stanie głębokiego zamrożenia  

w temperaturze od –18 do –25°C przez 2 lata liczba komórek nie zmieniała się. 

Autorka sugerowała, że ten paciorkowiec powinien być typowany jako wskaźnik 

higieny produkcji lodów [1].  

Jednakże aspekt zdrowotny związany z obecnością paciorkowców rodzaju  

Enterococcus spp. w lodach nie jest tak ważny jak ocena przeżywalności chorobo-

twórczych psychrotrofów, w tym szczególnie gronkowców w tych produktach.  
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Rys. 3. Liczba Staphylococcus aureus w lodach pochodzących z cukierni C 

Fig. 3.  Number of Staphylococcus aureus in ice cream from pastry shop C 

 

 Znaczącym problemem może być natomiast przeżywalność Yersinia spp.  

w lodach, oceniana zarówno w kontekście początkowej liczby pałeczek w miesza-

ninie na wstępnym etapie produkcji, jak i czasu przechowywania lodów. Stwier-

dzono, że 10–15 komórek tych bakterii było zdolnych do przeżywania nawet przez 

45 dni, ale już przy populacji o liczebności 100 i 1000 długość przetrwania pałe-

czek wynosiła odpowiednio 90 dni i 9 miesięcy [15]. 

Ocena prowadzona po 2 miesiącach przechowywania lodów wykazywała,  

w zależności od początkowego poziomu zakażenia pałeczkami, aż od 84,2 do 

98,5% żywych komórek. Badania różnych autorów wskazują na istotną rolę skład-

ników wchodzących w skład lodów w działaniu osłabiającym efekt oddziaływania 

niskich temperatur na populację bakterii zawartych w masie lodowej. Jednakże 

inne badania wskazują na wrażliwość Yersinia enterocolitica na temperatury paste-

ryzacji mieszaniny w czasie produkcji lodów [14].  

Z innych danych wynika, że nawet 40,3% próbek lodów może być źródłem 

pałeczek Yersinia [21]. Obecność tych bakterii po procesie pasteryzacji to reinfek-

cje powodujące, że pałeczki Yersinia enterocolitica są w stanie dobrze się rozwijać 

w temperaturach chłodniczych.  

Badania dotyczące przeżywalności S. aureus w lodach i mleku wykazały wy-

soką oporność komórek na proces zamrażania. Wielkość populacji przeżywającej 

w tych warunkach była uzależniona od składu mieszaniny. Problem stanowiła ak-

tywność entertoksyn A i C2 po zakończeniu przechowywania lodów w temperatu-

rze –18°C mimo długiego okresu trwającego 7 miesięcy [4]. 

Niewielka redukcja liczby S. aureus koagulazododatnich po miesiącu, w lo-

dach waniliowych o zróżnicowanych zawartościach tłuszczu mlecznego i tłustego 

mleka w porównaniu do znaczącego obniżenia liczby E. coli była obserwowana 

przez innych badaczy [2].  
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Rys. 4. Liczba Staphylococcus aureus w lodach pochodzących z cukierni D 

Fig. 4.  Number of Staphylococcus aureus in ice cream from pastry shop D 
 

Mieszanina lodowa składa się zazwyczaj z tłuszczu, odtłuszczonego proszku 

mlecznego, substancji słodzącej, stabilizującej oraz emulsyfikatora. Dalsze skład-

niki to np. płynne mleko zawierające 3% tłuszczu i śmietana. Taki skład powoduje 

ochronę drobnoustrojów przed działaniem kryształów lodu tworzonych podczas 

domrażania masy. 

Obecność składników lodów w postaci monoacyloglicerydów mleka dekstro-

zy i sacharozy może dodatkowo wpływać na podtrzymywanie rozwoju gronkow-

ców ze względu na obecność licznych składników odżywczych. Z tego powodu 

monitorowanie obecności gronkowców w lodach jest istotne w kontekście naraże-

nia konsumenta. 

Wyniki badań lodów pochodzących z różnych cukierni i placówek handlo-

wych przyczyniły się do stworzenia modelu służącego do oceny prawdopodobień-

stwa zagrożenia związanego ze spożywaniem lodów zawierających gronkowce. 

Model opiera się na założeniu, że liczba tych mikroorganizmów w lodach prze-

chowywanych przy fluktuacji temperatur w zamrażarkach na różnych etapach dys-

trybucji i sprzedaży może osiągnąć wartość 4 log jtk/g [17]. Ryzyko związane  

z bezpieczeństwem zdrowotnym lodów wykazujących obecność gronkowców jest 

uzależnione od wielu czynników. Należą do nich liczba identyfikowanych gron-

kowców oraz ich aktywność w syntezie toksycznych metabolitów.  

Prawdopodobieństwo zagrożenia może być też zależne od stosunku liczby 

gronkowców koagulazododatnich do koagulazoujemnych. Wśród założeń branych 

pod uwagę przy tworzeniu prognozy ten ostatni czynnik został uwzględniony. 

Stąd:  

 P = [SAKD + SKU]/SAKD] ⋅ 100%,  (1) 

gdzie:  

SAKD –  Staphylococcus aureus koagulkazododatni,  

SKU –  Staphylococcus spp.  
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Stopień zagrożenia: 

P = 100% –  wysokie prawdopodobieństwo występowania zagrożenia,  

P = 50%  –  średnie prawdopodobieństwo występowania zagrożenia, 

P = 0  –  brak prawdopodobieństwa występowania zagrożenia. 

Specyficzne zachowanie gronkowców w fermentowanych przetworach mlecz-

nych powoduje, że istnieje realna możliwość zwiększenia populacji przy długo-

trwałym okresie przechowywania mimo niskich temperatur [17]. Z literatury 

przedmiotu wynika ponadto, że enterotoksyny gronkowcowe SEA i SED są wy-

twarzane częściej w żywności o odczynie alkalicznym i w tym przypadku nawet 

przy niskiej liczbie komórek. 

Ocena obecności enterotoksyny w przetworach mlecznych jest zasadna, po-

nieważ z wielu doniesień zawartych w literaturze przedmiotu wynika, że często 

warunki teoretycznie określane jako niesprzyjające syntezie w żywności ulegają 

zmianie ze względu na ich złożony skład i występowanie wielokierunkowych inte-

rakcji, a także że synteza enterotoksyny przez Staphylococcus aureus jest zależna 

od obecności w środowisku mikroflory towarzyszącej [17]. 

WNIOSKI  

1. Stopień zanieczyszczenia lodów Staphylococcus aureus koagulazododatnimi  

w badanych próbkach bez względu na sposób wytwarzania nie przekraczał  

2,5 log jtk/g. 

2. Rodzaj dodatków znacząco wpływał na poziom zanieczyszczenia lodów tymi 

bakteriami. 

3. Za pomocą modelu probabilistycznego uwzględniającego gronkowce koagula-

zododatnie i koagulazoujemne istnieje możliwość oceny prawdopodobieństwa 

zagrożenia wynikającego z obecności bakterii w tych produktach. 

LITERATURA 

1. Aleksieva V., Isolation and cold resistance of enterococci in ice carem, Vet. Med. Nauki, 1977, 

14, 6, s. 37–42.  

2. Borneff J., Kietzmann G., Studies on the reduction of microorganisms in ice cream in production 

and storage, Zentrablb Bacteriol. Orig B., 1975, 160, 1, s. 69–83. 

3. Derbinova E.S., Changes in the microflora of ice creams during long – term storage, Kholodil-

naya Tekhnika, 1970, 47, 5, s. 28–29.  

4. Gogov I., Slavchev G., Peeva T., Cold resistance of S. aureus and staphylococcal enterotoxins A 

and C2 in ice cream, Vet. Med. Nauki., 1984, 21, 10, s. 46–50. 



28 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 80, listopad 2013 

 

5. Grzadkowska D., Griffiths M.W., Cryotolernance of Escherichia coli 0157:H7 in laboratory 

media and food, J. Food Sci., 2001, 66, s. 1169–1173.  

6. Gunduz G.T., Tuncel G, Biofilm formation in an ice carem plant, Antoni van Leewenhoek, 2006, 

89, 3–4, s. 329–336.  

7. Guven A., Sezer C., Duman Aydin B., Bilge Oral N., Vatansever L., Incidence and pathogenicity  

of Yersinia enterocolitica isolates from foods in Turkey, Kefkas Univ. Vet. Fak. Derg, 2010, 16, 

s. 107–112. 

8. Heredia N., Wesley I., Garcia S., Microbiologically safe foods, John Willey & Sons Inc., New 

Jersey 2009.  

9. Kanbakan U., Con A.H., Ayar A., Determination of microbiological quality of minimally  

processed vegetables: a survey in six mass-catering establishments, Int. J. Food Sci. Technol., 

2004, 42, s. 18–23. 

10. Kokkinakis E.N., Fragkiadakis G.A., Ioakeimidi S.H., Giankoulof I.B., Kokkinaki A.N., Micro-

biological quality of ice cream after HACCP implementation: a factory case study, Czech J. Food 

Sci., 2008, 26, 5, s. 383–391. 

11. Massa S., Poda G., Cesaroni D., Trovatelli L.D., A bacteriological survey of retail ice cream, 

Food Microbiol., 1989, 6, s. 129–134. 

12. Ojokoh A.O., Microbiological examination of ice carem sold in Apure, Pakistan J. Nutr., 2006, 5, 

6, s. 536–538. 

13. PN-EN ISO 6888-1, Mikrobiologia żywności i pasz – horyzontalna metoda oznaczania liczby 

gronowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków).  

14. Schiemann D.A., Yersinia enterocolitica in milk and dairy products, J. Dairy Sci., 1987, 70, 2, 

s. 383–391. 

15. Slavchev G., Development and survival of Yersinia enterocolitica in pasteurized milk and ice 

cream, Vet. Med. Nauki, 1986, 23, 6, s. 77–85. 

16. Steinka I., Mikrobiologia żywności i materiałów przemysłowych, Wydawnictwo Akademii Mor-

skiej w Gdyni, Gdynia 2011. 

17. Steinka I., Blokus-Roszkowska A., Application of tertiary mathematical models for evaluating 

the presence of staphylococcal in lactic acid cheese, Safety, Reliability and Risk Analysis, Theory 

Methods and Applications, vol. 3, CRC Press Tylor&Francis Group, London-New York 2009. 

18. Torkar K.J, Mozina S.S., Differentiation of Bacillus cereus isolates from milk and milk products 

with biochemical, immunological, AP-PCR and PCR – RELP methods, Food Technol. Biotech-

noil., 2000, 38, s. 135–142. 

19. Varga L., Microbiological quality of commercial dairy products, [in:] Communicating Current 

Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology, A. Mendez-Vilas (ed.), 

Formatex, 2007. 

20. Vought K.J., Tatini S.R., Salmonella enteritidis contamination of ice cream associated with  

a 1994 multistate outbreak, J. Food Prot, 1998, 61, s. 1493–1496. 

21. Warke R., Kamat A., Kamat M., Thomas P., Incidence of pathogenic psychrotrops in ice carems 

sold in some retail outlets in Mumbai, India Food Cont., 2000, 11, s. 77–83. 



I. Steinka, Ocena prawdopodobieństwa zagrożenia związanego z obecnością gronkowców w lodach... 29 

PROBABILISTIC RISK ASSESSMENT OF STAPHYLOCOCCI PRESENCE  

IN ICE CREAM DEPENDING ON PRODUCTION METHOD 

Summary 

The aim of the publication was to assess the likelihood of occurrence of staphylococci in ice cream prod-

ucts. Staphylococci count in samples of ice cream produced commercially in small bakeries was deter-

mined using Baird - Parker RPF medium. The count of staphylococci in the products did not exceed 2.5 

log CFU / g in all tested samples. The results indicated that the bakery ice cream bacteria count was 

associated with flavoring additive type. Probabilistic model was constructed to evaluate the likelihood of 

hazards resulting from the consumption of ice cream containing micro-organisms capable of synthesising 

enterotoxin depending on the number of staphylococci and interaction in stored ice cream. 

Key words:  Staphylococci, probabilistic model, ice cream 




