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The aim of the present thesis is to give an overview of the egg and its qualities, egg 

products and the technologies used for their preparation, also the way eggs and egg 

products are used in pastry products. 

The first part of the Bachelor’s thesis gives an overview of the egg – its structure, 

content, microbiology, classification and usefulness. By referring to ´the egg`, the 

chicken egg is ment as it is the most widely produced and used egg in the world. The 

second main chapter focuses on egg products and introduces their production, 

processing and preservation. The following chapter describes the functional 

properties of the egg (the reasons why they are used) and finally their use in pastry 

products. 

Egg is one of the most valuable sources for protein, containing all the essential amino 

acids in a quantity that is sufficient for the human body. In addition, eggs have 

several functional properties in different baked goods, thus explaining their wide use 

in pastry products. The most important functional properties of the egg are the 

following: coagulation, foaming, emulsifying and taste. All these properties are also 



 

 

preserved in egg products provided if eggs have been processed, preserved and 

restored as required. 

Pasteurization, freezing and drying – these are some of the methods used for 

preserving eggs. One of the advantages of egg products over fresh eggs is that there 

is no threat of Salmonella spp; thus, egg products can be used without previous 

cooking. The second advantage is the time saved because processors do not have to 

deal with cracking eggs, separating the content or storing eggshells. These are also 

the reasons why large confectioneries prefer using egg products rather than fresh 

eggs. 

The present thesis can be considered as a unified study material in the Estonian 

language, which gives an overview of the egg, egg products, and describes the 

practicality of their use. Regarding the use of eggs, the thesis mainly focuses on the 

use of eggs in pastry products. 

The graduation thesis contains 53 pages, 4 tables, 15 figures and 65 references. 
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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud taotlemaks bakalaureusekraadi Eesti Maaülikooli 

toiduainete tehnoloogia õppes. Bakalaureusetöö raames on koostatud õppematerjal 

teemal „Muna ja munatooted, nende kasutamine kondiitritoodetes“. Teema valikul 

lähtuti vajadusest koostada ühtne eestikeelne materjal antud teemal, sest seni pole 

sellist eestikeelset materjali ilmunud. Viimane eestikeelne kondiitritehnoloogia 

õppematerjal ilmus 2005. aastal ja pärast seda pole selles valdkonnas uuendusi 

tehtud. 

Bakalaureusetöö esimeses osas antakse ülevaade munast – selle ehituse, koostise, 

mikrobioloogia, liigituse ja kasulikkuse kohta. Muna all peetakse silmas peamiselt 

kanamuna, kuna see on maailmas enim kasvatatav ja tarbitavam muna. Teine suurem 

peatükk puudutab munatooteid, kus antakse ülevaade nende tootmisest, töötlemisest 

ja säilitamisest. Sellele järgnevas peatükis kirjeldatakse muna funktsionaalseid 

omadusi, mille pärast neid kasutatakse ja viimaks nende kasutamist kondiitritoodetes. 

Töös ei käsitleta kõiki kondiitritooteid, vaid ainult neid, kus munal on täita oluline 

roll. Täpsemalt tuleb juttu muna sisaldavatest taignatest ja kreemidest. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade järgmistest teemadest: 

1) Kanamuna ja selle omadused. 

2) Munatooted ja nende valmistamise tehnoloogia. 

3) Muna ja munatoodete kasutamine kondiitritoodetes. 
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1. Kanamuna 

1.1. Muna ehitus 

Linnumuna on keerulise ning selgelt eraldatud struktuuriga reproduktiivne ehk 

paljunemisrakk (Stadelman, 2003). Muna koosneb rebust ehk munakollasest, 

munavalgest, koorealustest kiudkestadest ja lubikestast ehk munakoorest (Tikk et al., 

2007). Kanamuna skemaatiline läbilõige on näidatud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Kanamuna ehitus (Tikk et al., 2007) 

1.1.1. Munarebu 

Munarebu koosneb vaheldumisi paiknevatest kihtidest – kuuest valge ja kuuest 

kollase rebu kihist – ning neid katvast rebukilest (Tikk et al., 2007). Väga suured 

munad on tihtipeale kahe rebuga (Robinson & Renema, 2003; Tikk et al., 2007). 

Rebu keskmes asub rebutael ehk latebra, milleni viib iduketta juurest rebutaela kael 

(Tikk et al., 2007). Rebu värvus varieerub sõltuvalt kanade söötmisgraafikust ning 

söödas sisalduvatest rasvlahustuvatest pigmentidest. Tavapärase, kaubandusest 

saadava, sööda puhul varieeruvad ringid heledate ja tumedate oranž-kollakate 

kihtidena (Stadelman, 2003). 
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1.1.2. Munavalge 

Munavalge koosneb järgmistest kihtidest: väline vedel, väline tihe, sisemine vedel ja 

sisemine tihe ehk keeriskiht (Li-Chan et al., 1995; Stadelman, 2003). Munavalget 

ümbritseb sisemine koorealune kiudkest ehk munakest, mis on liitunud välimise 

koorealuse kiudkestaga. Kiudkestad on muna jämedas otsas üksteisest eraldunud, 

mille tulemusena moodustub muna säilitamisel õhuruum. Rebu paikneb keeriste abil 

munavalge sees enam-vähem püsivas asendis (Tikk et al., 2007). 

1.1.3. Kiudkestad 

Koorealune membraan koosneb sisemisest koorealusest kiudkestast ehk munakestast 

ning välimisest koorealusest kiudkestast ehk koorekestast. Kihid koosnevad 

proteiinikiududest, mis moodustavad poolläbilaskva membraani. Niiskuse ja gaaside 

liikumine läbi kiudkestade toimub peamiselt osmoosi teel (Stadelman, 2003). 

Kiudkest on üks peamisi barjääre, mis takistab bakterite ligipääsu muna 

koostisosadele (Stadelman, 2003; Nys & Gautron, 2007). 

1.1.4. Munakoor 

Munakoor kaitseb muna väliskeskkonna mõjude eest ja on arenevale lootele tähtis 

mineraalainete allikas. Kanamunadel on munakoore paksus 0,25...0,40 mm. 

Munakoor on kaetud poore sulgeva kaitsekihiga – kutiikulaga. Kutiikula on oluline 

koore tugevuse kujunemisel. Koore tugevus oleneb suuresti kanade söötmisest – 

sööda Ca ja P sisaldusest –, kuid ka kanade tõust, vanusest ja munemisintensiivsusest 

(Tikk et al., 2007). Kana vananedes muna suureneb, kuid koorematerjali mass jääb 

samaks, mistõttu on suurematel munadel õhem koor (Karoui et al., 2009). 

Munakoor võib olla marmorjas, lubjaköbrukestega või teralise ehitusega (Tikk et al., 

2007). Munakoores on 7000...17 000 poori, tihedamini on neid muna tömbis otsas 

(Board & Tranter, 1995; Tikk et al., 2007; Howard et al., 2012). Muna säilitamise 
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ajal aurub munast vett ning hautamise ajal toimub gaasivahetus, seda läbi kutiikula, 

lubikoore pooride ja kiudkestade (Tikk et al., 2007). 

1.2. Muna koostis 

Toitainete sisalduse poolest on munad ühed terviklikumad toiduained, sisaldades 

valke, rasvu ja süsivesikuid (Karoui et al., 2009). Need toitained on inimorganismi 

heaks toimimiseks väga tähtsad ning muna sisaldab neid sobivas ja vajalikus koguses 

(Kalbri, 2007). Samuti sisaldab muna vitamiine ja mineraalaineid (Karoui et al., 

2009). Muna keemiline koostis on näidatud tabelis 1, kus on protsentuaalselt välja 

toodud muna keskmine toitainete sisaldus. 

Tabel 1. Muna keemiline koostis (Kiisman & Piirman, 2005) 

Koostisosad Terve muna, % Munakollane, % Munavalge, % 

Valgud 13,0 16,0 11,5 

Rasvad 11,5 32,0 – 

Süsivesikud 0,5 0,5 0,5 

Vesi 74,0 50,0 87,5 

Mineraalained 1,0 1,5 0,5 

1.2.1. Munarebu 

Munarebu moodustab kogu muna massist umbes 30%. Munarebus on kuivainet 

keskmiselt 50%, sellest valke 16%, rasvu 32%, süsivesikuid 0,5% ja mineraalaineid 

1,5% (Kiisman & Piirman, 2005). Rebu sisaldab suuremas koguses munas leiduvaid 

vitamiine kui munavalge, erandiks vaid riboflaviin ja niatsiin. Kõik munas 

sisalduvad A-, D- ja E-vitamiinid asuvad rebus (Renema & Robinson, 2003; Karoui 

et al., 2009). Munarebu on üks väheseid toiduaineid, mis sisaldab looduslikult  

D-vitamiini. Rebu sisaldab samuti rohkem fosforit, mangaani, rauda, joodi, vaske ja 

kaltsiumi kui munavalge ning kogu munas sisalduvat tsinki. Rebu pH tase on  
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umbes 6,0 ning see püsib muna vananedes suhteliselt samana, kuna puudub CO2 

kadu (Karoui et al., 2009). 

1.2.2. Munavalge 

Munavalge moodustab kogu muna massist umbes 58,5% (Robinson et al., 2003; 

Kiisman & Piirman, 2005). Munavalges on kuivainet keskmiselt 12,5%, sellest valke 

11,5%, süsivesikuid 0,5% ja mineraalaineid samuti 0,5%. Rasvu on munavalges väga 

minimaalselt, mistõttu pole rasvasisaldust eraldi välja toodud (Kiisman & Piirman, 

2005). Värskelt munetud muna munavalge on hägune ning selle pH on 7,6...7,9. 

Värske muna munavalge on hägune selles sisalduva CO2 tõttu. Muna vananedes CO2 

kaob ning pH tase tõuseb, mille tulemusena munavalge vedeldub selles sisalduva 

proteiini ühtlustumise tõttu. Seega on vanemate munade munavalge läbipaistvam kui 

värskete munade oma (Karoui et al., 2009). 

1.2.3. Munakoor 

Munakoor moodustab muna kogukaalust umbes 11,5% (Kiisman & Piirman, 2005). 

Kanamuna koores on 95,1% anorgaanilist ainet, 3,3% toorproteiini ja 1,6% vett. 

Koore koostisest moodustab kaltsiumkarbonaat 98,43%, magneesiumkarbonaat 

0,84% ja kaltsiumfosfaat 0,73% (Tikk et al., 2007). 

1.2.4. Kanamuna võrdlus teiste linnuliikide munadega 

Kuigi enamus maailmas tarbitavatest munadest on kanamunad, on kaubanduses 

saadaval ka teiste linnuliikide mune, alates vutimunadest ning lõpetades suurte 

jaanalinnumunadega. Tabelis 2 võrreldakse erinevate linnumunade kalori-, valgu-, 

rasva- ja kolesteroolisisaldust 100 g kohta. Võrdlusesse on kaasatud enamlevinud 

põllumajanduslinnud. Suurim erinevus intensiivselt toodetud kanamunade ja teiste 

linnuliikide munade vahel on kanamunade väiksem kolesterooli- ja rasvasisaldus. 
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See võib olla põhjustatud aastatepikkusest geneetilisest tõuvalikust ja tehislikult 

kiirendatud haudeajast (McNamara & Thesmar, 2005). 

Tabel 2. Makrotoitainete sisaldus erinevate lindude munades 100 g kohta 

(McNamara & Thesmar, 2005) 

Toitained Liik (keskmine muna mass)  

Põldvutt 

(9 g) 

Kana 

(50 g) 

Part 

(70 g) 

Kalkun 

(79 g) 

Hani 

(144 g) 

Vesi (g) 74,35 75,84 70,83 72,50 70,43 

Energia 

kJ 

kcal 

663 617 776 716 775 

158 147 185 171 185 

Valgud (g) 13,05 12,58 12,81 13,68 13,87 

Rasvad (g) 11,09 9,94 13,77 11,88 13,27 

Küllastunud 

rasvhapped (g) 

3,56 3,10 3,68 3,63 3,60 

Monoküllastumata 

rasvhapped (g) 

4,32 3,81 6,53 4,57 5,75 

Polüküllastumata 

rasvhapped (g) 

1,32 1,36 1,22 1,66 1,67 

Kolesterool (mg) 844 423 884 933 852 
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1.3. Muna mikrobioloogia 

1.3.1. Muna keemiline ja füüsikaline kaitse 

Looduslikult on munadel olemas nii keemiline kui füüsikaline antimikroobne 

kaitsemehhanism (Clay et al., 1993; Board et al., 1994; Sparks, 1999; Howard et al., 

2012). Mõlemad kaitsemehhanismid on esindatud munavalges (Clay et al., 1993; 

Board & Tranter, 1995), füüsikaline ehk esmane kaitse on koores (Clay et al., 1993). 

Munakollane omab vähest, kui üldse, kaitset saprofüütsete mikroorganismide suhtes 

(Clay et al., 1993). Viskoossus takistab kooremembraani tunginud bakterite 

liikumist, mistõttu nende ligipääs rebusse on raskendatud (Board & Tranter, 1995). 

Munakoore pinnal on esmaseks kaitsefunktsiooniks kutiikula (Sparks 1999; Howard 

et al., 2012). Kohe pärast munemist on kutiikulal habras, käsna sarnaselt niiske, 

struktuur – seetõttu ka bakterite suhtes üpris tundlik – ning mistahes kontaktil 

bakteritega, pääsevad nad läbi koore kooremembraanideni. See toimub kutiikula 

avatud struktuuride tõttu ning vee olemasolul kutiikula ja pooride kanalitel. Vesi 

võib sattuda munadele kondenseerudes kui ka desinfitseerimisel või pesemisel 

(Sparks, 1999). 

Soovitatavalt, enne võimalikku kontakti bakteritega, peaks kutiikula olema kuiv, siis 

ei pääse bakterid läbi kutiikula, sest selline keskkond on neile liiga kuiv ja vaenulik 

(Sparks, 1999). Kuivad olud on omased enamasti gram-positiivsete bakterite liikidele 

(Board & Tranter, 1995; Sparks, 1999), nagu Micrococcus, Achromobacter, 

Aerobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Cytophaga, Escherichia, 

Flavobacterium, Pseudomonas ja Staphylococus (Sparks, 1999). 

Hallitusseente areng koorel võib olla põhjustatud vaid sellest, kui mune hoiustatakse 

kõrge niiskuse juures. Sellistes tingimustes arenevateks liikideks on Aspergillus’e, 

Penicillium’i, Cladosporium’i, Rhizopus’e ja Mucor’i esindajad. Kui seened on 

paljunenud kolooniateks, pääsevad nende hüüfid suhteliselt kiiresti läbi 

poorikanalite. Terveks jäänud munakoore puhul peavad mikroorganismid sisenema 
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läbi poorikanalite, kuid kui munakoor praguneb, siis ei osuta muna enam erilist 

vastupanu mikroorganismidele ja muna saastumine võib olla kiire (Sparks, 1999). 

Kiulised kooremembraanid, mis moodustavad aluspõhja pealiskoore korrektseks 

moodustumiseks, on väga olulised, kuid pakuvad mikroorganismide suhtes väga 

vähest kaitset. Uuringud on näidanud, et mikroorganismid suudavad kasvada ka läbi 

nende membraanide, kuid läbi toitainevaeste membraanide kasvamine on omane 

pigem gram-negatiivsetele bakteritele. Lõpuks, kui mikroorganismid on suutnud 

tungida läbi munakoore ja selle membraanide, ootab neid ees järgmine vaenulik 

keskkond – munavalge (Sparks, 1999). 

Munavalge viskoossus – füüsikaline kaitse – on valkude ovomutsiini ja lüsosüümi 

koostoime tulemus neutraalsel pH tasemel. Päevade jooksul, mis järgneb 

munemisele, kutsub CO2 kadu munavalges esile pH taseme tõusu. Kui pH tase 

tõuseb, kaob ka ovomutsiini ja lüsosüümi koostoimel tekkinud viskoossus. See on 

viljakas munas oluline embrüo edukaks arenguks ja kuigi kõrgele viskoossusele 

omased antimikroobsed omadused kaotatakse, tõstab kõrgenenud pH tase 

antimikroobsete valkude poolt tekitatud keemilise kaitse tõhusust (Sparks, 1999). 

Lüsosüümid on tuntud heade antimikroobsete omadustega valgud munavalges, kuid 

olulisem roll muna keemilises kaitses on siiski konalbumiinil (Sparks 1999; Howard 

et al., 2012). Viimase tähtsus peitub selle võimes siduda vabu rauaühendeid, muutes 

raua bakteritele kättesaamatuks ning seetõttu on mikroorganismide paljunemine ja 

kasv piiratud. Lisaks sisaldab munavalge veel valke, nagu ovomukoid, ovoinhibiitor, 

ovoflavoproteiin ja avidiin (Sparks, 1999), mis omavad munavalges erinevaid rolle, 

millel käesolevas materjalis pikemalt ei peatuta. 

Normaalsetes tootmis- ja säilitamistingimustes aitavad füüsikalised ja keemilised 

kaitsesüsteemid vältida mikroorganismide kasvu umbes 21 päeva (Sparks 1999; 

Howard et al., 2012). Isegi kui inokuleerida bakterid kooremembraanidele ning hoida 

muna inkubaatoris 37 °C juures, suudavad muna antimikroobsed kaitsesüsteemid 

muna täielikku saastumist vältida ligi 12 päeva (Sparks, 1999). 
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1.3.1.1. Salmonella 

Munadest leitud patogeensete bakterite ehk haigustekitajate hulka kuuluvad 

Aeromonas’e, Campylobacter’i, Listeria ja Salmonella liigid (Sparks, 1999). Kõige 

märkimisväärsem neist on Salmonella, mis on põhjustanud enamiku munadest alguse 

saanud toidumürgituse puhangutest (Sparks, 1999; Figoni, 2008; Howard et al., 

2012). Munakoortelt on leitud mitmeid Salmonella liike, sealhulgas S. anatum’i,  

S. bareilly’d, S. enteritidis’t, S. derby’d, S. essen’i, S. heidelberg’i, S. montevideo’d, 

S. oranienburg’i, S. thompson’i, S. typhimurium’i ja S. worthington’i (Sparks, 1999). 

Salmonella spp., koos oma serotüüpidega, on fakultatiivsed anaeroobid, spoore 

mittemoodustavad, gram-negatiivsed bakterid. Looduslikeks Salmonella spp. 

kandjateks on kodu- ja metsloomad, aga ka inimene. Kõige tõenäolisem 

haigestumine salmonelloosi on süües saastunud linnu- ja lihatooteid (Percival & 

Williams, 2014). 

1.4. Munade liigitus 

Tootmise ja tarbimise seisukohalt tuleb kõige olulisemaks pidada muna suuruse- ja 

kvaliteedinõudeid. Munade kvaliteediklassid on järgmised: A, B ja C. Viimasesse,  

C klassi, kuuluvad A- ja B-klassi nõuetele mittevastavad munad ja need ei kuulu 

realiseerimisele kaubandusvõrgus (Tikk et al., 2007). 

A-klassi ehk värsked munad ei tohi olla enne ega pärast sorteerimist pestud ega 

mingil viisil puhastatud. A-klassi mune loetakse ekstra värsketest 9 päeva vältel 

pärast munemist või 7 päeva vältel pärast pakendamist. B-klassi mune 

iseloomustatakse kui jahutatud ja säilitatud mune (Tikk et al., 2007). 

Suuruse nõuete järgi jagatakse munad massikategooriasse (tabel 3). B- ja C-klassi 

mune massikategooriatesse ei jagata. Massi järgi jagatakse A-klassi munad 

järgmiselt: väikesed (S), keskmised (M), suured (L) ja väga suured (XL) (Tikk et al., 

2007).
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Tabel 3. A-klassi munade massikategooriad (Kiisman & Piirman, 2005) 

Massikategooria 

 

Muna mass, g 

Väike – S 45...53 

Keskmine – M 53...63 

Suur – L 63...73 

Väga suur – XL 73...80  

1.5. Muna kasulikkus 

Muna on väga väärtuslik toiduaine, eeskätt seetõttu, et see sisaldab täisväärtuslikke 

valke (Kalbri, 2007; Kaewmanee et al., 2009; Mine & Zhang, 2013). Valkudel on 

tähtis ülesanne organismi ehituses ja talitluses. Täisväärtuslikud valgud sisaldavad 

asendamatuid aminohappeid inimorganismi vajadustele sobivas koguses. Valkude 

väärtuse hindamise aluseks on selle omastatavus organismi poolt (Kalbri, 2007). 

Lisaks valkudele leidub munas ka rasvu, süsivesikuid, vitamiine ja mineraalaineid. 

Neid leidub munas organismi kasvuks ja arenguks igati sobivas vahekorras  

(Tikk et al., 2007). 

Ühe kanamuna söömisega saab inimene oma päevasest toiduainete tarbest järgmise 

osa: energiat 3,3%, valke 8,0%, asendamatuid aminohappeid 9,4%, fosforit 8,0%, 

rauda 5,0% ja kaltsiumi 3,8% (Tikk et al., 2007). Lisaks toitainetele leidub munas 

inimesele väga vajalikku letsitiini ja haigusi ärahoidvat lüsosüümi. Samuti sisaldab 

muna kolesterooli, mistõttu on paljud inimesed loobunud kanamunade toiduks 

tarvitamisest, seejuures unustatakse, et kolesterool on inimorganismi normaalseks 

funktsioneerimiseks hädavajalik (Tikk et al., 2007; Figoni 2008). Kahjuliku mõjuga 

on kolesterool sellisel juhul, kui selle sisaldus veres ületab 2 g/l. Toiduga saadakse 

vaid umbes 20% kolesteroolist, mistõttu ei tohiks mõne kanamuna söömine nädalas 

inimese tervisele halvasti mõjuda. Siinkohal on tähtis mainida, et letsitiinil on 

kolesterooli tasakaalustav mõju (Tikk et al., 2007). 
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2. Munatooted 

2.1. Munade töötlemine ja säilitamine 

Munatooted hõlmavad pastöriseeritud ja muul viisil töödeldud vedelaid, külmutatud 

ning kuivatatud munatooteid, mis on turul saadaval kaubanduslikel ja jaemüügi 

eesmärkidel (Vaclavik & Christian, 2003; 2008; Koutchma et al., 2009). Munade 

töötlemisel ja säilitamisel on mitmeid eesmärke: toiduohutuse tagamine, muna 

värskuse säilitamine ja kvaliteedi hoidmine (Vaclavik & Christian, 2008). 

Munatoodete peamistest tootmise etappidest annab ülevaate joonis 2. 

Kõik kaubanduslikuks kasutamiseks mõeldud vedelad, tahked või külmutatud 

munatooted peavad FDA (USA Food and Drug Administration) nõudmiste kohaselt 

läbima pastöriseerimisprotsessi (Vaclavik & Christian, 2003; 2008). Pastöriseerimine 

on laialdaselt tunnustust leidnud kui tõhus vahend vegetatiivsete patogeenide 

hävitamiseks, kahjustades toote sensoorseid omadusi minimaalselt. Kuumtöötlemine 

vähendab ka üldist mikroobset populatsiooni, mille tulemusena saavutatakse toote 

pikendatud säilivusaeg (Wilbey, 2003). 

Munade pastöriseerimise peamine eesmärk on haigusttekitavate bakterite, eelkõige 

Salmonella spp., hävitamine (Vaclavik & Christian, 2008). Üks vedelate munade 

pastöriseerimisel esinev probleem on see, et munavalge valkude denaturatsiooni 

temperatuur on väga lähedal Salmonella spp. hävitamiseks vajaminevale 

temperatuurile. Seetõttu on munavalge funktsionaalsete omaduste kadumise 

ennetamiseks ülioluline temperatuuri täpne reguleerimine (Mountney & Parkhurst, 

1995).  

Pastöriseerimine peab tagama muna funktsionaalsete omaduste säilimise. Näiteks 

saab pastöriseerimise järel munavalget endiselt besee jaoks vahustada, kuid vahtu 

löömiseks kulub kauem aega. Munakollast ja kogumunamassi saab endiselt kasutada 

emulgaatorina (Vaclavik & Christian, 2003; 2008). 
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Joonis 2. Munatoodete tehnoloogiline skeem (Belitz et al., 2009)
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2.1.1. Vedelad ehk jahutatud munatooted 

Vedelad ehk jahutatud munatooted hõlmavad munavalget, munakollast ning 

kogumunamassi. Vedelatel munatoodetel peab olema suurepärane mikrobioloogiline 

kvaliteet ning väga väike bakterite arvukus. Pastöriseerimistingimused on karmimad 

kui tavapärased munatoodete pastöriseerimismeetodid ning toodete säilimise 

tagamiseks on tavaliselt vajalik aseptiline pakendamine (Kirk & Othmer, 2008). 

Kõigepealt, enne munade töötlemist, hoiustatakse mune 15 °C juures kuni 2 päeva, 

sest selle temperatuuri juures on võimalik muna sisu munakoorest kergesti eraldada. 

Muna sisu segatakse või klopitakse kas koheselt või pärast munavalge ja -kollase 

eraldamist. Järgnev samm on puhastamine tsentrifuugide abil, millele järgneb 

pastöriseerimine (Belitz et al., 2009). Pastöriseerimistemperatuurid ja -ajad on 

erinevates kirjandusallikates kirjeldatud väikeste erinevustega, seega on järgnevalt 

välja toodud minimaalsed temperatuurid ja ajad vedelate munatoodete 

pastöriseerimiseks (tabel 4). 

Tabel 4. Minimaalsed temperatuurid vedelate munatoodete pastöriseerimisel (Board, 

2000) 

Toode 

 

Temperatuur Aeg, min 

Kogumunamass 64,4 °C 

60,0 °C 

2,5 

3,5 

Munakollane 64,4 °C 

61,1 °C 

60,0 °C 

2,5 

3,5 

6,2 

Munavalge 57,2 °C 

56,7 °C 

55,6 °C 

2,5 

3,5 

6,2 

Olgugi et tehastes on head sanitaartingimused, ei saa mune mikroorganismide eest 

täielikult kaitsta. Pastöriseerimise muudab keeruliseks munavalkude tundlikkus 

kuumuse suhtes ning vajadus hävitada patogeene kindlaksmääratud tingimustes.  
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Eriti oluline on Salmonella spp. hävitamine, mis võib kuumusele osutada erinevat 

vastupanu (Belitz et al., 2009). 

Vedelad munatooted säilivad jahutatuna vähemalt 30 päeva ning need on aseptiliselt 

pakendatud. (Kirk & Othmer, 2008). Pastöriseeritud vedelaid munatooteid 

säilitatakse tavaliselt ka keemiliste vahendite abil, näiteks sorbiin- või bensoehappe 

lisamisega (Belitz et al., 2009). Samuti on välja töötatud kondiitrikreemilaadse 

konsistentsiga toatemperatuuril säiliv suhkrustatud kogumunamass. Toote 

kontsentratsioon ning suhkrusisaldus on piisavalt suur, et tagada madal veeaktiivsus 

ning seega hea säilivus toatemperatuuril (Kirk & Othmer, 2008). 

2.1.2. Külmutatud munatooted 

Munade külmutamine on samuti üks nende säilitamise võimalustest (Vaclavik & 

Christian, 2008). Külmutatud munatooted hõlmavad munavalget, munakollast ja 

kogumunamassi (Kirk & Othmer, 2008). 

Enne külmutamist eeltöödeldakse mune eelkirjeldatud viisil (vt peatükk 2.1.1.). 

Homogenaati pastöriseeritakse bakterite arvukuse vähendamise eesmärgil 63 °C 

juures 1 min (Belitz et al., 2009) ning seejärel külmutatakse kiiresti -40 °C juures 

kuni 72 tundi (Kirk & Othmer, 2008). Külmutatud munatoodete säilivusaeg on  

-15...-18 °C juures kuni 12 kuud (Belitz et al., 2009). 

Külmutatud munavalge pakseneb pärast sulatamist vähesel määral (Belitz et al., 

2009), samas kui munakollane ja kogumunamass võivad sulatamisel geelistuda ja 

muutuda kleepuvaks (Vaclavik & Christian, 2003; 2008; Belitz et al., 2009). Seda 

põhjustab lipoproteiinide koondumine munakollases (Vaclavik & Christian, 2003; 

2008). Geelistumine raskendab edasist tarvitamist, sest ainuüksi koguse mõõtmine on 

keerukam. Geelistumist saab ennetada lisades munakollasele 2...10% soola või 

8...10% sahharoosi (Belitz et al., 2009). Töötlejad võivad proteiini hüdrolüüsimise 

eesmärgil lisada ka papaini ensüümi. Vee sidumisel ensüümiga esineb sulatatud 

tootel vähem geelistumist (Vaclavik & Christian, 2003; 2008; Belitz et al., 2009). 



23 

 

Külmutatud munatoodete konsistentsi mõjutavad temperatuurilangused külmutamise 

ja sulatamise korral, samuti hoiustamise kestvus ja temperatuur (Belitz et al., 2009). 

Munakollase geelistumine esineb, kui hoiustamise temperatuur on alla 6 °C (Kirk & 

Othmer, 2008; Belitz et al., 2009). Kiire külmutamine ja sulatamine on selle 

vältimiseks parimad lahendused (Belitz et al., 2009). 

Külmutamisel esinevat geelistumist põhjustavate molekulaarsete nähtuste olemust on 

kirjeldatud vähe. Arvatavasti põhjustab jääkristallide moodustumine proteiini osalise 

dehüdraatimise, millega kaasneb ka lipoproteiinide ümberkorraldumine (Belitz et al., 

2009). 

2.1.3. Kuivatatud munatooted 

Üha suuremas koguses kasutatakse küpsetamisel kuivatatud munatooteid ehk 

munapulbreid, mis hõlmavad munavalget, munakollast ja kogumunamassi. 

Munapulbrite kasutamise suurimaks eeliseks on võimalus neid säilitada jahedates 

kohtades küllaltki pikka aega. Selle eelduseks on tingimus, et tooted on korrektselt 

pakendatud ning pakendeid ei avata ega tagata niiviisi õhu ligipääsu tootele, sest 

kuivatatud munatooted imavad niiskust sisse väga kiiresti (Mountney & Parkhurst, 

1995). 

Mune eeltöödeldakse eelkirjeldatud viisil (vt peatükk 2.1.1.). Muna 

pastöriseerimisrežiimid võivad olla järgmised: munavalgel 52 °C/7 min, 

munakollasel 62 °C/6 min ning kogumunamassil 64,5 °C/6 min (Belitz et al., 2009). 

Nagu vedelate munatoodete puhul, võivad ka munapulbrite pastöriseerimisrežiimid 

erinevates kirjandusallikates varieeruda, need on isegi eri riikides mõnevõrra 

erinevad. 

Peaaegu kõigi munavalgete ning mõne munakollase ja kogumunamassi toodete puhul 

eemaldatakse enne dehüdraatimist ehk kuivatamisprotsessi looduslik glükoos  

(Kirk & Othmer, 2008). Glükoos eemaldatakse munavalgest pärast pastöriseerimist 

tavaliselt suhkru mikrobioloogilise fermenteerimise käigus. Pastöriseeritud vedela 

muna pH tase viiakse sidrun- või piimhappega 9,0...9,3 juurest 7,0...7,5-ni ning 
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seejärel inkubeeritakse koos sobilike mikroorganismidega (Streptococcus’e, 

Aerobacter’i liigid) 30...33 °C juures. Kogumunamassis või munakollases olev 

suhkur eemaldatakse osaliselt pärmseente või peamiselt glükoosoksidaasi ensüümide 

abil, mis oksüdeerivad glükoosist glükooshappe (Belitz et al., 2009). 

Fermenteerimine enne kuivatamist on vajalik, et ennetada Maillardi reaktsiooni 

esinemist. Viimast põhjustab süsivesikute hulka kuuluvate aldehüüdide gruppide 

reageerimine valkude hulka kuuluvate aminogruppidega, mille tulemusena 

moodustub mittelahustuv, halvalõhna ja -maitseline pruun ühend (Mountney & 

Parkhurst, 1995; Kirk & Othmer, 2008; Vaclavik & Christian, 2003; 2008). Maillardi 

reaktsioon tekib pikaajalise või sooja temperatuuriga säilitamise ajal (Vaclavik & 

Christian, 2003; 2008). 

Fermenteerimisele järgneb munamassi kuivatamine. Enamik kuivatatud munatooteid 

on saadud pihustuskuivatuse tulemusena, mille tagajärjel tekib pulber (Delves-

Broughton & Board, 1999; Kirk & Othmer, 2008). Pärast kuumutamist 52 °C-ni 

kuivatatakse munavalge tavaliselt kõrgsurvepihustamise abil õhuvoolus 165 °C 

juures. Selle protsessi käigus kuumeneb munavalge 50...60 °C-ni. Seejärel hoitakse 

toodet patogeensete mikroobide hävitamiseks kuumusthoidvas ruumis 55 °C  

juures – see on nii-öelda järelpastöriseerimine – vähemalt 7 päeva (Belitz et al., 

2009). 

Munakollane ja kogumunamass viiakse bakterite hävitamiseks vastavalt 62 ja  

64,5 °C-ni, millele järgneb pihustuskuivatus kõrgel survel. Munakollase puhul on 

pihustatava õhu kuumus 165 °C ja kogumunamassi puhul 185 °C. Õhu temperatuur 

langeb kuivatamisprotsessi käigus 50...60 °C-ni, mille tulemusena on veesisaldus 

lõpptootes 4...5%. Munakollase ja kogumunamassi puhul järelpastöriseerimist ei 

kasutata. Lipiidide peroksüdeerumise vältimiseks jahutatakse tooteid kiiresti külmas 

õhuvoolus 25...30 °C-ni (Belitz et al., 2009). Teisi kuivatamisprotsesse, näiteks 

kuivatamine sügavkülmutamise abil, kasutatakse munapulbri tootmises väga harva 

(Delves-Broughton & Board, 1999; Belitz et al., 2009). 

Kuivatatud munavalge, -kollane ja kogumunamass pakendatakse erineva suurusega 

pakenditesse või vaatidesse. Seejärel võib neid taastada või lisada koostisosana 
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teistesse pulbrisegudesse, näiteks koogisegude või pastade juurde (Vaclavik & 

Christian, 2003; 2008). Kuivatatud munavalge säilivusaeg on sisuliselt piiramatu. 

Kuivatatud kogumunamass, millest on suhkur eemaldatud, säilib toatemperatuuril 

keskmiselt ühe aasta. Ilma suhkruta munakollane säilib seevastu 20...24 °C juures 8 

kuud ning külmas hoituna rohkem kui aasta. Munakollast sisaldavate pulbrite 

säilivusaega piiravad järk-järgulised ebameeldivad muutused aroomis, mis on 

tingitud munakollases sisalduva rasva oksüdeerumisest (Belitz et al., 2009). 
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3. Muna kasutamine 

3.1. Muna funktsionaalsed omadused 

Munad ja munatooted, tänu nende tekstuuri parandavatele omadustele, emulgeerivale 

toimele ja vahustumisvõimele, on multifunktsionaalsed lisandid (Palka, 2007; Rossi 

et al., 2010), mis leiavad kasutust toiduainete tehnoloogias nii vedelal kui tahkel 

kujul (Palka, 2007). Kõikidel muna vedelatel osadel on võime kuumutamise teel 

kalgenduda. See oluline omadus on üheks peamiseks teguriks munade igapäevase 

tarbimise puhul, kui mune keedetakse või kui mune kasutatakse näiteks omlettide, 

täidisega pirukate, keedukreemide või kookide valmistamiseks (Mohos, 2010). 

3.1.1. Munavalkude denaturatsioon 

Denaturatsioon on valgumolekuli ruumis esineva nii-öelda keerdunud oleku ja kuju 

pöördumatu muutus, see võib olla kas kerge või ulatuslik. Keerdunud ahelad, mida 

ühendavad molekulisisesed sidemed, keerduvad lahti ning joonduvad paralleelselt, 

tuues kaasa molekulide vaheliste sidemete tekke ja valguahelate kahanemise. Valgu 

denaturatsiooni munas põhjustab kuumus, mehhaaniline tegevus ja happeline pH 

(Vaclavik & Christian, 2003; 2008). 

Toores olekus näib muna läbipaistvana, sest valgus murdub ja levib erinevate 

valkude vahel. Muna denaturatsiooni korral muutub muna läbipaistvast olekust 

läbipaistmatuks või valgeks. Keetmise korral ei ole valgusel enam võimalik 

vastmoodustunud valgumasside vahelt läbi tungida (Vaclavik & Christian, 2008). 

3.1.2. Munavalkude kalgendumine 

Kalgendumine on protsess, mis leiab aset, kui denaturatsiooni läbinud 

valgumolekulid moodustavad tahke massi. Vedel muna muutub protsessi tulemusena 

olekult tahkeks või pooltahkeks. Keerdunud ahelate omavahel ühendumine toob 
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kaasa vee kadumise valkude struktuurist. Kalgendumise tagajärjel toimub valgu 

sadestumine, mis on tavaliselt ka soovitud tulemus (Vaclavik & Christian, 2003; 

2008). 

Muna kalgendumine ei toimu silmapilkselt, selleks kulub aega ning mida kiiremini 

toimub küpsetamine, seda vähem aega kulub kalgendumiseks. Kui aga munad 

kalgenduvad liiga kiiresti, ei keerdu munavalgud korrektselt lahti ning seetõttu 

geelistuvad väiksema tõenäosusega (Figoni, 2008). 

Munade võime kalgenduda ning siduda erinevaid toiduosakesi või paksendada 

erinevaid toiduaineid, nagu näiteks kooke, kondiitrikreeme ja pudinguid, on üks 

nende olulisemaid funktsionaalseid omadusi (Bergquist, 1995). Kalgendumine võib 

toimuda suures temperatuurivahemikus ning seda mõjutavad mitmed eelmainitud 

tegurid, nagu kuumus, mehhaaniline tegevus, pH, samuti suhkru ja soola kasutamine 

(Vaclavik & Christian, 2008). Munas sisalduvad valgud läbivad denaturatsiooni ja 

kalgenduvad erinevate temperatuuride juures (Bergquist, 1995). 

3.1.2.1. Lisandite lisamise mõju muna kalgendumisele 

Suhkru lisamisel on munale kaitsev mõju, sest see kontrollib denaturatsiooni ulatust 

ning sellele järgnevat molekulide vaheliste sidemete moodustumist. Seda võib näha 

beseede ettevalmistamisel – besee vaht on väiksem, kui suhkur lisatakse varakult, 

enne denaturatsiooni. Kohevama vahu saamiseks tuleb suhkur lisada hiljem, pärast 

munavalge denaturatsiooni (Vaclavik & Christian, 2008). 

Samuti tõstab suhkur kalgendumiseks vajalikku temperatuuri. Suhkruga 

kondiitrikreem vajab kalgendumiseks kõrgemat temperatuuri kui sarnane suhkruta 

muna-piima segu, lõpptulemusena saadud geelis siiski erinevusi ei ole (Vaclavik & 

Christian, 2008). 

Soola lisamine soodustab denaturatsiooni, kalgendumise ja geelistumise toimumist. 

Sool võib kuuluda mingi toiduaine koostisse, näiteks sisalduda piimas, või võib olla 

toote koostisele juurde lisatud. Piimas sisalduvad soolad soodustavad kondiitrikreemi 
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geelistumist, samas kui vee lisamisel munadele on vastupidine toime (Vaclavik & 

Christian, 2008). 

Aktiivhappesuse ehk pH alanemine ja happelisemaks muutumine soodustab 

munavalge kalgendumist. Vanem, aluselisem muna, kalgendub vähem, kui värske, 

neutraalse pH tasemega muna. Kalgendumine oleneb munavalgust ning selle 

isoelektrilisest punktist (pI) – punkt, mil valgu lahustuvus on kõige väiksem ning 

tavaliselt toimub sadestumine (Vaclavik & Christian, 2008). 

3.1.3. Muna vahustumine 

Munade vahustamisel vispliga või mõne muu mehhaanilise vahendiga, on neil võime 

siduda õhku ning moodustada küllaltki stabiilne vaht (Bergquist, 1995; Figoni, 2008; 

Ashokkumar, 2009). Munavalge vahustumise omadused on erinevad võrreldes 

kogumunamassi või munakollasega (Bergquist, 1995; Figoni, 2008). Selles peatükis 

kirjeldatakse, kuidas munatoodete töötlemine ja kuivatamine mõjutab muna 

vahustamisomadusi. 

Kuivatatud munatooted on kasulikud, sest nad annavad enda omadused edasi 

toiduainetesse, mis neid sisaldavad, sealjuures on oluline, et säiliksid muna 

funktsionaalsed omadused. Vahustamisomadused on vajalikud erinevate kookide, 

keekside, beseede ja kompvekkide valmistamisel (Bergquist, 1995). 

Munavalge kuivatamine eeltöötlemiseta toob tavaliselt kaasa selle vahustumise 

omaduste vähenemise. Vahustusomaduste vähenemise põhjustab ilmselt kuivatamise 

protsess ja sellega kaasneva füüsilise töötlemise kooslus. Samuti võib oma mõju olla 

kuumusel, kui kuivatamise käigus saavutatakse tootes liiga kõrge temperatuur. 

Kuumuse mõju sõltub tootes sisalduva vee kogusest. Glükoosivaba munavalge talub 

kuivatamisel küllaltki kõrget temperatuuri ilma kahjudeta (Bergquist, 1995). 

Väikesed kogused munakollast, mis muna katki tegemisel ja eraldamisel tahtmatult 

munavalgega kokku puutuvad, võivad samuti omada ebasoodsat mõju munavalge 

vahustumise omadustele. Seetõttu määravad töötlejad munavalges maksimaalse 

munakollase sisalduse, mis on tavaliselt vähem kui 0,03% munakollast vedelal kujul 
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munavalge kohta (Bergquist, 1995). Munavalge vahustumist takistab suurel määral 

ka rasv, mistõttu peavad vahustamiseks kasutatavad nõud ja vahendid olema puhtad 

(Kiisman & Piirman, 2005). 

3.1.4. Muna emulgeerumine 

Munakollane, kogumunamass ja munavalge on kõik head toiduainete emulgaatorid. 

Munakollane on hinnanguliselt neli korda tõhusam emulgaator kui munavalge ning 

kogumunamass on tõhususelt nende vahepealne (Bergquist, 1995). Munakollasel on 

suurepärased emulgeerivad omadused selles sisalduvate letsitiinproteiinide tõttu 

(Bergquist, 1995; Figoni, 2008). Ilma selle omaduseta ei suudaks muna ka nii 

efektiivselt taignates erinevaid koostisosi siduda (Figoni, 2008). 

3.1.5. Muna maitse 

Lisaks oma tuntavale looduslikule maitsele, annavad munad maitset edasi ka 

toodetele, millesse neid on lisatud (Bergquist, 1995; Ashokkumar, 2009). Muna 

rammus maitse pärineb peamiselt munakollasest, kuna viimasesse on koondunud 

rasvad (Figoni, 2008). 

Kuivatatud munatoodete puhul võib munade maitse muutuda ebasoodsate 

kuivatamistingimuste ning ka säilitamise tulemusel. Loodusliku glükoosi olemasolu 

on üks peamisi tegureid, mis mõjub kuivatatud munatoodete säilitamisele 

ebasoodsalt (Bergquist, 1995). 

3.2. Muna ja munatoodete kasutamine kondiitritoodetes 

Muna on mitmefunktsionaalne koostisosa kondiitritoodetes, kuna selle paksendavad, 

emulgeerivad, vahustuvad, värvivad ja maitset andvad omadused panustavad toitude 

tekstuursetele ja sensoorsetele omadustele (Rossi et al., 2010). Muna 

funktsionaalseid omadusi käsitleti eelmises peatükis (peatükk 3.1.) ning põgusalt 

tuleb neist siin veel juttu. Siinkohal on eraldi välja toodud, milliste omaduste poolest 
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kasutatakse munavalget, -kollast ja kogumunamassi ning kuidas taastatakse 

külmutatud ja kuivatatud munatooteid. Vedelaid munatooteid ei taastata, need on 

mõeldud koheseks kasutamiseks. 

3.2.1. Munavalge kasutamine 

Munavalget kasutatakse kondiitritoodetes tavaliselt kahel põhjusel – see läheb vahtu 

ja kuumuse abil on võimalik vahustumine pöördumatuks muuta (Edwards, 2000; 

Sikorski, 2007). Erakordne vahustumisvõime on omane munavalge valkudele 

(Sikorski, 2007; Ibanoglu & Ercelebi, 2007), eriti ovalbumiinile, konalbumiinile ja 

ovomukoidile (Sikorski, 2007; Figoni 2008). Munavalge eeliseks on see, et erinevalt 

teistest vahustamisainetest ei ole munavalges rasvu, mis üldjuhul käituvad nendes 

süsteemides vahu lõhustajatena (Edwards, 2000; Aro et al., 2011). 

Vahustumine on vastutav soovitavate reoloogiliste omaduste eest paljudes toitudes, 

nagu näiteks leiva, koogi, vahukoore, jäätise ja õllevahu tekstuuris. Seega võib vahu 

stabiilsus olla oluline toidukvaliteedi kriteerium (Sikorski, 2007). 

Toiduainetetööstustes kasutatakse ekstensiivselt munavalge valku toidu koostisosana 

nende toitvate ja laiahaardeliste funktsionaalsete omaduste tõttu (Enomoto, 2009). 

Parema stabiilsuse nimel on hea jälgida ühte põhitõde: kasutada värskemaid mune 

beseede valmistamisel ning vanemaid mune üldiseks küpsetamiseks (Figoni, 2008). 

Värsket munavalget üldjuhul suurtes kondiitritööstustes ei kasutata, kuna see on liiga 

ebastabiilne ja võib omada bakterioloogilisi probleeme (Edwards, 2000). Suured 

kondiitritööstused kasutavad munapulbri erinevaid vorme (Minifie, 1989; Edwards, 

2000) – nende puhul on eelis, et neid on võimalik enne kasutamist põhjalikult 

bakterioloogiliselt kontrollida. Kondiitritööstustes kasutatakse kõige enam kuivatatud 

munavalget (Edwards, 2000). 

Lisaks munavalgele, kasutatakse beseede ja kookide retseptides veel tavaliselt kahte 

koostisosa – suhkrut ja sidrunimahla. Suhkur lisatakse aeglaselt koos järjepideva 

vahustamisega, aga alles pärast seda, kui munavalge on juba stabiilseks vahuks 

muutunud. Tavalise jämesuhkru asemel tuleks eelistada peen- või tuhksuhkrut, kuna 
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jämesuhkru kristallid on liiga suured, et õhumulle ümbritsevates seintes korralikult 

ära sulada (Mohos, 2010). 

Sidrunimahla eesmärgiks on vähendada pH taset happeliste munavalge valkude 

isoelektriliste punktide suunas. See viib omakorda pealispinna võimendatud 

reoloogiliste omadusteni ja aitab seega parandada vahu stabiilsust. Kõik pealispinna 

reoloogilised parameetrid saavutavad maksimaalsed väärtused isoelektrilises punktis 

(Mohos, 2010). 

Kondiitritooted, mis on tehtud munavalgevahust ja suhkrust, on populaarsed oma 

spetsiifiliste tekstuuri omaduste ja hea väljanägemise poolest. Tooraine 

mikrobioloogiline stabiilsus on esmatähtis, sest tooraineid töödeldakse ilma 

kuumtöötlemiseta – see on ka põhjus, miks nüüdisajal eelistavad tootjad 

kohekasutatavaid munatooteid värsketele munadele. Seejuures ei pea töötlejad 

tegelema munade lahtilöömise ja eraldamisega ning munakoorte ladustamisega 

(Radvanyi et al., 2012). 

3.2.2. Munakollase kasutamine 

Põhiliselt kasutatakse munakollast emulsiooni tekkeks, mille stabiilsus sõltub selle 

komponentide võimest takistada rasva ja vee eraldumist (Ibanoglu & Ercelebi, 2007; 

Figoni, 2008). Munakollase geelid on minimaalselt tahked pH taseme 6 juures ning 

neil on palju parem võime siduda vett kui munavalge geelidel. Vee sidumise võime 

suureneb kui suurendada pH taset, valkude kontsentratsiooni ja 

kuumutamistemperatuuri. Aktiivhappesuse ehk pH taseme mõjud ei ole munakollase 

geelides niivõrd rõhutatud kui munavalge geelides (Mohos, 2010). 

Kuigi munakollane geelistub ja kalgendub mistahes toidus, kus seda küpsetamisel 

kasutatakse, on selle kasutamine väljaspool traditsioonilisi munaküpsetisi 

minimaalne (Mohos, 2010). 
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3.2.3. Kogumunamassi kasutamine 

Vedelat kogumunamassi, samuti munavalget, kasutatakse suurel määral küpsetamis- 

ja jahulistes kondiitritoodetes, väga vähe suhkrukondiitritoodetes (Minifie, 1989). 

Kogumunamassil on palju ühiseid omadusi munavalgega, kuna see koosneb umbes 

67% munavalgest ja 33% munakollasest. Geelide tahkus on minimaalne pH 5 juures 

ja suureneb maksimumini pH 9 juures. Geeli tahkus suureneb ühtlasi ka temperatuuri 

tõstmisel (Mohos, 2010). 

Kogumunamassi lisatakse tihti võimassile või rasvasegule, et segu emulgeeruks või 

stabiliseeruks. Munade lisamisel rasvasegule tuleks olla ettevaatlik, sest kui munad 

on lisatud liiga kiiresti või veel külmana, siis emulsioon laguneb. Kuigi sellele 

järgnev jahu ja teiste koostisosade lisamine seob emulsiooni tagasi ühtseks massiks, 

küpseb halvasti emulgeerunud taignast kook, mis ei pruugi õigesti kerkida ning 

millel on liiga pude koorik (Figoni, 2008). 

3.2.4. Külmutatud munatoodete kasutamine 

Külmutatud munatoodete taastamiseks ehk sulatamiseks on kaks sobivat viisi. 

Esimene neist on toodete sulatamine jahedas keskkonnas, näiteks külmkapis, mille 

temperatuur on +6 °C. See meetod on eelistatud, kuid nõuab etteplaneerimist (Figoni, 

2008). 

Teine sobilik viis on asetada avamata konteinerid külma jooksva vee alla. 

Konteinereid ei tohi sulatada kuuma vee all, sest see võib põhjustada toote 

kuumenemist ning hävitada nende funktsionaalsuse. Samuti ei tohi konteinereid 

sulatada toatemperatuuril, sest toote sisemise osa sulamiseks võib kuluda liialt kaua 

aega, mistõttu võib selle väline pind puutuda liiga kaua kokku potentsiaalselt ohtlike 

temperatuuridega (Figoni, 2008). 
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3.2.5. Kuivatatud munatoodete kasutamine 

Kuivatatud munatooteid ehk munapulbreid saab küpsetistes kasutada kahel viisil. 

Kõige lihtsam viis on segada munapulber kokku teiste kuivainetega ning jälgida, et 

vastavalt sellele suurendatakse retseptis ka lisatava vee hulka (Gisslen, 2005; Figoni, 

2008). 

Teine viis on enne kasutamist taastada munapulbri vedel olek jaheda vee abil 

(Gisslen, 2005; Figoni, 2008). Taas vedelasse olekusse viidud munamassi peab enne 

kasutamist hoidma mõnda aega külmkapis. Munakollasepulbri puhul tuleb oodata 

vähemalt 1 tund, munavalgepulbri puhul vähemalt 3 tundi. See võimaldab munadel 

korralikult hüdrateeruda (Figoni, 2008).  
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4. Kondiitritooted 

4.1. Muna sisaldavad taignad 

Kõikide kondiitritoodete tootmine põhineb erinevate koostisosade ja töötlemise 

metoodikate koostoimel – piisab, et muuta selle koostoime üks aspektidest ja selle 

loomus muutub ning annab tulemuseks ühe või mitu muutust toote kvaliteedis 

(Stanley et al., 2006). 

Esimeseks tähendusrikkaks protsessiks on retseptis kasutatavate koostisosade kokku 

segamine. Selle käigus leiab aset hulgaliselt muutusi, mis algavad erinevate 

koostisosade ning nende komponentide vedeldumise, laialivalgumise ning 

lahustumisega (Stanley et al., 2006). 

Kondiitritaignad jagatakse erinevatesse gruppidesse nende valmistamisviisi järgi, 

nagu vahustatud ja segatud taignad (Kiisman & Piirman, 2005), kuid käesolevas töös 

seda ei tehta. Järgnevalt on välja toodud taignad, mille koostises on munal oluline 

roll ja kirjeldatud nende tehnoloogiaid. 

4.1.1. Biskviittaigen 

Biskviittaigna valmistamisel pole vaja kasutada keemilisi ega bioloogilisi kobestajaid 

ja tavaliselt seda ka ei tehta. Biskviidi (joonis 3a) hea poorsus saavutatakse suure 

hulga munade vahustamisega. Jahu- ja munavalkude hüübimise tulemusena kõrgel 

temperatuuril säilib biskviittoodete õhuline struktuur. Kui tahetakse valmistada 

rullbiskviiti (joonis 3b), siis võib osa jahust – mitte üle veerandi – asendada 

tärklisega, mis annab taignale elastsust juurde. Biskviittaigna koostisse kuuluvad 

järgmised komponendid: muna (50%), suhkur (25%) ja jahu (25%) (Kiisman & 

Piirman, 2005). Joonisel 4 on näidatud biskviittaigna tehnoloogiline skeem. 

 



35 

 

a.  b.  

Joonis 3. Biskviit (a) (www.dessert-addict.com) ja rullbiskviit (b) 

(www.kurksikokad.com) 

 

Joonis 4. Biskviittaigna tehnoloogiline skeem (Kiisman & Piirman, 2005) 

Kuigi leidub mitmeid erinevaid tüüpe biskviittaignaid, on neil kõigil üks ühine 

tunnus – nad on tehtud munavahust, mis sisaldab munakollaseid. Tavaliselt 

vahustatakse kogumunamass, kuid mõnel juhul vahustatakse alguses munakollased 

ning hiljem, protseduuri lõpuosas, lisatakse munavalgevaht (Gisslen, 2005). 

Kõige lihtsam biskviittaigen valmib kahte põhilist sammu järgides: 1) munad ja 

suhkur vahustatakse tihedaks vahuks, 2) vahule lisatakse sõelutud jahu või jahu-

tärklise segu (Gisslen, 2005). 

http://www.kurksikokad.com/
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4.1.2. Võibiskviittaigen 

Võibiskviittaigen on tavalisest biskviittaignast rammusam ja tihedam, sest see 

sisaldab rasvainet. Sellest taignast valmistatakse küpsiseid, keekse, kooke ning 

mõningaid torte. Võibiskviittaigna koostis on järgmine: rasvaine (25%), suhkur 

(25%), munad (20%) ja jahu (30%) (Kiisman & Piirman, 2005). Võibiskviittaignast 

valmistatud kevadlille küpsised on näidatud joonisel 5 ja taigna tehnoloogiline skeem 

joonisel 6. 

 

Joonis 5. Kevadlille küpsised (www.sireti-retseptid.blogspot.com) 

 

Joonis 6. Võibiskviittaigna tehnoloogiline skeem (Kiisman & Piirman, 2005) 

Rasvaine vahustamiseks on kõige sobilikum toatemperatuur, välja arvatud juhul, kui 

retsept ei näe ette rasvaine sulatamist. Rasvaine – margariin, või – vahustub kõige 

http://www.sireti-retseptid.blogspot.com/
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paremini umbes 20 °C juures ning selle temperatuuri juures seguneb ka suhkur 

hõlpsasti (Kiisman & Piirman, 2005). 

Munad lisatakse või-suhkrumassile alati järk-järgult, vastasel juhul hakkab taigen 

valguma, sest munad ei segune ülejäänud massiga. Seejärel lisatakse jahu ja 

ülejäänud kuivained ning segatakse minimaalselt kuni massi segunemiseni (Kiisman 

& Piirman, 2005). 

4.1.3. Munavalgevahud ja besee 

Munavalgevaht moodustub munavalge ühendamisel õhuga vahustamise tagajärjel. 

Vahustatud munavalgeid võib kasutada mitmeti – beseedes või mõnes retseptis 

struktuuri õhulisemaks muutmise eesmärgil. Magus munavalgevaht on tuntud kui 

besee ning seda võib esineda nii pehmemal kui tahkemal kujul, kusjuures viimane on 

valmistatud rohkema suhkruga. Magusast beseest valmistatud kondiitritooted võivad 

olla näiteks pirukad, küpsised ja kommid (Vaclavik & Christian, 2008). 

Enamik beseede retsepte nõuab munavalge vahustamist kas pehmema või tahkema 

oleku haripunktini ning seejärel selle kohest tootesse lisamist või lisandite lisamist 

munavahule (Vaclavik & Christian, 2008). Võimalikud vead ilmnevad siis, kui vahtu 

ei lisata toote koostisesse koheselt või kui mune vahustatakse liiga kaua või liiga 

vähe (Vaclavik & Christian, 2008; Figoni, 2008). 

Vähese vahustamise korral ei seo valgud end täielikult ühtseks tugevaks kihiks ning 

ajapikku hakkab vedelikku eralduma. Kui mune vahustatakse liiga kiiresti või liiga 

kaua, siis valgud denatureeruvad. Teisisõnu, liigsel vahustamisel on sarnaselt liigsele 

kuumusele munavalkude struktuurile tardumist soodustav mõju (Vaclavik & 

Christian, 2008; Figoni, 2008). 

Lisaks võib vigu kaasa tuua külmade munade kasutamine. Parema vahustumise 

nimel soovitatakse kasutada toatemperatuuril seisnud mune (Vaclavik & Christian, 

2008; Ashokkumar, 2009). 
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4.1.3.1. Besee 

Besee valmistamisel kasutatakse kahte peamist toorainet: munavalge (27%) ja peen- 

või tuhksuhkur (73%) (Kiisman & Piirman, 2005; Figoni 2008). Kui toorained on 

omavahel vahustatud, toimub toodete vormimine, küpsetamine ja sealt edasi 

kuivatamine. Pooltoodete valmistamisel ei kasutata jahu, seega on tooted kerged ja 

poorsed. Värvuselt on besee tavaliselt valge ning selle pealiskiht on õhuke, kuid 

toiduvärvide lisamisega on seda lihtne värvida (Kiisman & Piirman, 2005). 

Värvilised beseeküpsised on näidatud joonisel 7. 

 

Joonis 7. Beseeküpsis (www.taste.com.au) 

Taigna maitsestamisel kasutatakse sidrunhapet või vanillipuudrit ning võib kasutada 

ka erinevaid lisandeid. Beseed valmistatakse nii naturaalsest munavalgest kui ka 

munavalgepulbrist (Kiisman & Piirman, 2005). Beseetaigna tehnoloogiline skeem on 

näidatud järgneval joonisel (joonis 8). 

 

Joonis 8. Beseetaigna tehnoloogiline skeem (Kiisman & Piirman, 2005) 
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4.1.4. Mandlitaigen 

Mandlitaigen on suure mandlisisaldusega taigen ning lisaks mandlitele kuulub taigna 

põhitoorainete hulka veel munavalge, suhkur ja jahu. Valmis pooltooteid kasutatakse 

tordi- ja koogipõhjadena ning sellest taignast valmistatud pooltooted on madalad. 

Taigna muudab omapäraseks pragudega koorik ja veniv sisu (Kiisman & Piirman, 

2005). Mandlitaigna tehnoloogiline skeem on kirjeldatud järgnevalt joonisel 9. 

 

Joonis 9. Mandlitaigna tehnoloogiline skeem (Kiisman & Piirman, 2005) 

Mandlid, suhkur ja 75% retsepti munavalge kogusest segatakse omavahel kokku. 

Saadud mass peenestatakse hakkmasinas või spetsiaalsete reguleeritavate valtside 

vahel. Pärast peenestamist kallatakse mass vahustamiskatlasse ning selle hulka 

segatakse vahustatud munavalge (25%) ning lõpuks jahu. Segamine toimub seni, 

kuni saadakse ühtlase konsistentsiga mass (Kiisman & Piirman, 2005). 

4.1.5. Makroonitaigen 

Makroon (joonis 10b) on põhiliselt munavalgevahul põhinev küpsis, mis on saanud 

suureks lemmikuks kondiitritoodete austajate seas (Stamm, 2011; Wu, 2012). 
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Makroonitaignale (joonis 10a) lisatakse tihtipeale väga erinevaid värve, mistõttu 

eristuvad need teistest kondiitritoodetest oluliselt (Stamm, 2011). Makroonitaigen ei 

sisalda söögisoodat ega küpsetuspulbrit, vaid selle kergitajaks on vahustatud 

munavalges olev õhk. Makrooni struktuur peab olema kerge ja õhuline ning õrnalt 

nätske. Prantsuse makrooni retsept koosneb munavalgest, peen- ja tuhksuhkrust ning 

mandlijahust. Suhkur mängib makroonide valmistamisel väga suurt rolli, nii maitse 

kujunemisel kui ka lõpptoote struktuuri osas (Wu, 2012). 

a.  b.  

Joonis 10. Makroonitaigen (a) (Stamm, 2011) ja makroonid (b) 

(www.dessertmag.com) 

Makroonitaigen valmistatakse järgmiselt: munavalged vahustatakse peensuhkruga 

esmalt aeglasemal käigul, hiljem kiirust lisades, kuni on saavutatud stabiilne 

munavalgevaht. Seejärel lisatakse vahule eelnevalt sõelutud mandlijahu, mis on 

segatud tuhksuhkruga. Massi segatakse seni, kuni saadakse ühtlase konsistentsiga 

taigen (Wu, 2012). 

Makroonitaignas võib kasutada erinevaid värv- ja maitseaineid ning sageli täiustavad 

ka kreemid nende maitset. Meeles tuleb pidada, et värvainete kasutamine peab olema 

mõõdukas ning makroonid peaksid säilitama oma loomuliku maitse. Makroonides 

kasutatavad täidised on erinevad ja neile võib lisada täiendusi šokolaadi- või 

võikreemi näol (Stamm, 2011). 

http://www.dessertmag.com/
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4.1.6. Keedutaigen 

Keedutaigen (joonis 11a) erineb teistest taignatest peamiselt seetõttu, et tema 

kobestajaks on veeaur, mis tekib küpsetamise käigus, mistõttu tooted on seest 

õõnsad. Seda valmistatakse ka keedutaigna küpsetussegust. Keedutaignast pooltooted 

on mõeldud nii tortidele, kookidele kui küpsistele (Kiisman & Piirman, 2005). 

a.  b.  

Joonis 11. Keedutaigen (a) (www.perenaine.ee) ja soolased tuuletaskud (b) 

(www.flickr.com) 

Keedutaigna koostisse kuuluvad järgmised toorained: vesi (36%), rasvaine (9%), 

jahu (19%), muna (36%), sool ja suhkur (Kiisman & Piirman, 2005). Kuna 

keedutaignast küpsetised on neutraalse maitsega, saab neid kasutada ka soolaste 

suupistete (joonis 11b) ja küpsiste valmistamisel. Keedutaigen valmistatakse 

järgmise skeemi kohaselt (joonis 12). 

 

Joonis 12. Keedutaigna tehnoloogiline skeem (Kiisman & Piirman, 2005) 
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Keedutaigen valmistatakse kahes etapis. Esmalt keedetakse ning seejärel toimub 

massi segamine munamassiga (Kiisman & Piirman, 2005). 

Kõigepealt pannakse vesi, rasvaine ja sool keedunõusse ning kuumutatakse 

keemiseni. Seejärel lisatakse jahu ning keedetakse 5 minutit, kuni segu keedunõu 

külgedelt lahti lööb. Kui taignat keedetakse liialt vähe, siis tooted ei kerki 

küpsetamisel ja seetõttu jäävad need madalad (Kiisman & Piirman, 2005). 

Saadud mass jahutatakse 60...70 °C-ni ning segamist jätkates, lisatakse järk-järgult 

munad. Kui munad segatakse liialt kuuma taigna hulka, siis muna hüübib ning tooted 

jäävad samuti madalad. Keedutaigna küpsetuskadu pärast küpsetamist on 40% 

(Kiisman & Piirman, 2005). 

4.2. Muna sisaldavad kreemid 

Kreemid on kõrge toiteväärtusega plastilised ja kohevad pooltooted, mida võib 

jagada erinevatesse gruppidesse sõltuvalt kasutatavast toorainest. Eristatakse või-, 

munavalge-, koore-, kohupiima- ja keedukreeme. Kreemide valmistamisel on väga 

oluline kinni pidada hügieeninõuetest, sest tegemist on pooltoodetega, mis riknevad 

kiiresti (Kiisman & Piirman, 2005). Käesolevas peatükis kirjeldatakse munavalge- ja 

keedukreeme, kuna tegemist on muna sisaldavate kreemidega. 

Munavalgekreeme valmistatakse nii naturaalsest munavalgest kui ka 

munavalgepulbrist. Kui tegemist on munavalgepulbriga, siis lisatakse ühele osale 

pulbrile kümme osa külma vett ning lastakse sellel külmkapis seista. Saadud mass on 

nii koostiselt kui ka välimuselt analoogne värske munavalgega. Munavalgekreemide 

realiseerimisaeg on 6 °C juures kuni 72 tundi (Kiisman & Piirman, 2005). 

Keedukreem on kreemidest kõige kiiremini riknev – see säilib 4±2 °C juures 6 tundi. 

Kreemi eripäraks on muna ja jahu sisaldus. Keedukreemiga üsna sarnane kreem 

saadakse külmkreemide valmistamiseks mõeldud kreemipulbriga, segades pulbri ja 

vee omavahel kokku (Kiisman & Piirman, 2005). 
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4.2.1. Munavalge toorkreem 

Munavalge vahustatakse puhtas ja külmas vahustamisnõus esimeste vahumügarate 

tekkimiseni, millele järgneb suhkru lisamine osade kaupa. Vahustamine kestab seni 

kaua, kuni suhkrukristalle pole enam tunda. Munavalge toorkreemi kasutatakse 

peamiselt kookide kaunistamiseks ning see on mõeldud koheseks kasutamiseks. 

Kaunistatud kook pannakse mõneks minutiks ahju, mille kuumus on 230 °C, et toode 

omandaks kuldkollase värvuse. Kuumutamisel on baktereid hävitav toime ja see 

muudab kaunistused püsivamaks (Kiisman & Piirman, 2005). FSA (The Food 

Standards Agency) soovitab kasutada toodete puhul, mida ei küpsetata, ainult 

pastöriseeritud mune, sest värsked munad kannavad endas baktereid (Spence, 2009). 

4.2.1.1. Kuninglik glasuur ehk Royal icing 

Kuninglik glasuur ehk royal icing (joonis 13a) on sarnane teistele lihtsamatele 

glasuuridele, kuid on palju paksem ning valmistatud munavalgetest. Seetõttu on 

royal icing kuivades kõva ja habras. Seda kasutatakse peaaegu eranditult vaid 

dekoratiivsete kaunistustööde jaoks (Gisslen, 2005). 

a.  b.  

Joonis 13. Royal icing (a) (www.foodnetwork.com) ja sellest valmistatud 

kaunistused (b) (www.cakecentral.com) 
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Royal icing valmib järgmiselt: taastatud või värsked munavalged vahustatakse 

vahustamiskatlas ning lisatakse sõelutud tuhksuhkur. Esmalt vahustatakse nii 

aeglaselt kui võimalik ning hiljem lisatakse kiirust. Valmistamisaeg sõltub masina 

töökiirusest, tavaliselt kestab see 10 minutit, kuid vahel isegi 20 minutit. Glasuur on 

valmis kui segu on piisavalt jäik ja säilitab oma kuju (Spence, 2009). 

Royal icing on üks parimaid materjale, millega harjutada kaunistamist. See on odav, 

seda on kerge valmistada ning seda saab kaunistamisel kasutada peaaegu igas kujus 

ja vormis (Friberg, 2002). Seda kasutatakse kookide katteks ja kaunistamiseks. 

Kaunistamisel leiab see kasutust peamiselt puuvilja- ja biskviitkookide puhul, kuid 

sellega saab kaunistada nii šokolaadikattega kui ka võikreemi kooke (Bradshaw, 

1992). Näited mõningatest royal icing’i kaunistustest on näidatud joonisel 13b. 

4.2.2. Keedetud munavalgekreem ehk Itaalia mareng 

Keedetud munavalgekreemi ehk Itaalia marengi (joonis 14) kasutatakse munavalge 

stabiliseerimiseks võikreemide ja teiste kondiitritoodete valmistamisel (Stamm, 

2011). Itaalia mareng on segu, mis on valmistatud vahustatud munavalgetest ja 

kuumast suhkrusiirupist (Gisslen, 2005; Stamm, 2011). 

 

Joonis 14. Itaalia mareng (www.dazzledish.com) 

Munavalged vahustatakse puhtas katlas – esmalt aeglasemal käigul, seejärel kiirust 

lisades – 7...10 minutit. Järgnevalt hakatakse munavalgele järk-järgult lisama 

15...20% suhkrukogusest. Ülejäänud suhkur keedetakse veega siirupiks – keetmine 
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toimub temperatuuril 118...120 °C (Kiisman & Piirman, 2005; Figoni, 2008). Kuum 

suhkrusiirup lisatakse peene joana, vahustamist katkestamata, munavalgete hulka 

(Kiisman & Piirman, 2005; Gisslen, 2005; Figoni, 2008). Kreem maitsestatakse 

sidrunhappe või vanillipulbriga, sealjuures sidrunhape soodustab kreemi püsimist ja 

annab ilusa läike. Valmis kreem peab säilitama oma kuju, olema läikiv ja õhuline 

(Kiisman & Piirman, 2005). 

4.2.3. Sefiir 

Munavalged vahustatakse 7...10 minutit, seejärel lisatakse järk-järgult 50% 

suhkrukogusest. Ülejäänud osa suhkrust keedetakse koos keedisega 120 °C juures 

ning see lisatakse kuumalt, samal ajal vahustamist jätkates, munavalgete hulka. 

Vahustamine kestab veel 3...4 minutit ning seejärel, vahustamist katkestamata, 

lisatakse kuum tarrendainelahus. Valmis kreemi kasutatakse kohe soojalt, sest 

temperatuuril alla 30 °C muutub see sültjaks (Kiisman & Piirman, 2005). 

4.2.4. Keedukreem 

Keedukreem (joonis 15) ei sobi toodete kaunistamiseks, seda kasutatakse põhiliselt 

tortide ja kookide vahekihina, kringlite ja stritslite täidisena, samuti leht- ja 

keedutaignast valmistatud toodete täidisena (Kiisman & Piirman, 2005). 

 

Joonis 15. Keedukreem (www.dolcefarina.com) 
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Munad ja suhkur vahustatakse kergelt ning lisatakse jahu. Segatakse seni kaua, kuni 

saadakse ühtlane, ilma tükkideta, mass. Seejärel lastakse piim keema ning lisatakse 

vähehaaval munasegusse, et temperatuurid ühtlustuksid. Segu kuumutatakse 

vesivannil või pliidil pidevalt segades kuni selle paksenemiseni. Valmis kreem 

valatakse teise nõusse ning jahutatakse. Jahtunud keedukreemile võib hulka lisada 

võid või võikreemi. Huvitava tulemuse annab ka keedukreemi segamine vahukoore 

ja/või šokolaadiga (Kiisman & Piirman, 2005).  



47 

 

Kokkuvõte 

Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade munast ja munatoodetest ning kirjeldada 

nende kasutamist. Muna kasutamise juures on lähtutud muna ja munatoodete 

kasutamisest kondiitritoodetes ning välja toodud kondiitritaignad ja  

-kreemid, kus muna sisaldus on märkimisväärne. 

Muna on üks väärtuslikumaid valguallikaid, sisaldades kõiki asendamatuid 

aminohappeid inimorganismile vajalikus koguses. Sealhulgas omavad munad 

mitmeid funktsionaalseid omadusi erinevates küpsetistes, mistõttu on need 

kondiitritoodetes laialdaselt kasutusel. Lisaks sellele saab munadest teha tooteid, mis 

hõlmavad munavalget, -kollast ja kogumunamassi ning mida müüakse jahutatult, 

külmutatult ja kuivatatult. 

Muna olulisemad funktsionaalsed omadused on kalgendumine, vahustumine, 

emulgeerumine ja maitse. Erakordne vahustumisvõime on omane munavalge 

valkudele – vahustamisel on neil võime siduda õhku ning moodustada küllaltki 

stabiilne vaht. Munakollane on aga suurepäraseks emulgaatoriks, mis on 

hinnanguliselt neli korda tõhusam emulgaator kui munavalge ja kogumunamass on 

tõhususelt nende vahepealne. Munale omane rammus maitse pärineb munakollasest, 

sest just sinna on kogu munas olev rasv koondunud. Kõik muna funktsionaalsed 

omadused säilivad ka munatoodetes, kui munad on nõuetekohaselt töödeldud, 

säilitatud ja taastatud. 

Pastöriseerimine, külmutamine ja kuivatamine kujutavad endast muna säilitamise 

meetodeid. Munatoodete eelis värskete munade ees on ennekõike nende ohutus. 

Seaduse kohaselt peavad munatooted olema pastöriseeritud, mis tagab nende ohutuse 

Salmonella spp. suhtes, tänu millele on võimalik tooteid tarbida neid küpsetamata. 

Samuti on munatoodete kasutamisel aja kokkuhoid, sest töötlejad ei pea tegelema 

munade lahtilöömise, eraldamise ega munakoorte ladustamisega. Need on ka 

põhjused, miks suured kondiitritööstused eelistavad kasutada munatooteid värsketele 

munadele. 
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Muna on ilmselt ainuke kondiitritoodete koostisosa, mis sisaldab märkimisväärselt 

nii tugevdajaid – valke – kui pehmendajaid – rasvu. Kondiitritööstused kasutavad 

muna ja munatooteid erinevates kondiitritaignates ja -kreemides nende maitset 

andvate ja kasulike omaduste tõttu väga laialdaselt. Võib öelda, et suhkru ja jahu 

kõrval on muna kondiitritööstustes enim kasutatav tooraine. 
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