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MOOSE MEAT COMPOSITION AND QUALITY ACCORDING TO THE AGE OF 
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Summary 

KEY WORDS: moose, moose meat, meat quality, age difference, hunting 

 

The aim of this study was to determine the physicochemical quality traits and 

structural parameters of the adults and calves moose meat which were hunted in Estonia. In 

addition, to find out the relationship between the qualitiy traits which characterise the moo-

se meat. 

The experiment was done from 13 hunted moose meat, of which seven were adults 

(two males and five females) and six were calves (two males and four females). The 

analyses were carried out according to acknowledged methodology in the meat laboratory 

of Food Science and Food Technology Department of Estonian University of Life 

Sciences. The moose were hunted during the hunting season, period of October 27
th

 –

December 8
th

, 2013, while the outside air temperature was between –3…+10°C. The meat 

samples were analysed three days after hunting, when the physicochemical traits and 

structural parameters were determined. Data processing and statistical analysis were done 

by using MS Office 2010 package spreadsheet program MS Excel. 

Adult moose and calves had different preprocessing time: calves needed 19.17 

minutes more preprocessing time than adults. Therefore, the larger the animal, the more 

time is required for the preprocessing and generally, the amount of soft meat is larger. 

Hence, it is important that the shot is „clean“. The body weight of moose calves was 

considerably smaller than the weight of adult moose. 

The highest fat content was found in adult female moose meat (1.26%) and the 

lowest in adult male moose meat (0.82%). The protein content was found in the meat 

samples of adult moose, which was 0.82% on average and was higher than that in veal 



 
 

(21.80%). The dry matter contant of adult moose meat varied more than of veal. One of the 

hunted female calf had high pH value (6.90) because of stress, the reason for it was long-

term tracking. In addition, this meat had DFD-meat quality characteristics. The water-

holding capacity of moose meat was considerably high (61.50–67.50%). Therefore, the 

meat will not get dry and firm after ageing. The average evaporation loss for thermally 

processed moose meat ranged between 25.78–30.30%. Adult moose meat had the highest 

evaporation loss (29.69%) and veal had the lowest (26.42%). 

More energy was used to deform adult moose meat samples to the share force point 

(157.57 mJ) than to cut veal samples (101.67 mJ). Also, the force needed to break the adult 

moose meat muscle fibres was larger. Although these differences between age groups were 

not statistically significant it can be said that adult moose meat was tougher. The 

parameters given characterise well the technological quality of moose meat, because they 

show the nutritional value and texture quality of the meat. 

Based on the results of the experiments it can be concluded that the younger the 

moose was, the higher the quality and the tenderness of the meat was. 

 

This work contains: 51 pages, 7 tabels, 37 figures, 53 literature references. 
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Sissejuhatus 

Põtrade küttimise mahud on viimase 22 aastaga Eestis suurenenud ja see on kuju-

nenud pooltööstuslikuks. Põdraliha turustatakse enamasti töödeldud kujul. Viimastel aasta-

tel on metsades elavad sõralised (põdrad, hirved) muutunud kõrge kvaliteediga liha saami-

se täiendavaks reserviks. Ka N. M. Bedilo jt (2010) arvates suurendab põdraliha ja temast 

valmistatud toodete kasutamine eksootiliste ja samaaegselt madala kalorsusega lihatoodete 

sortimenti. 

Ulukilihaga, sealhulgas põdralihaga, tegelevad suuremad ettevõtted Eestis on Chef 

Foods OÜ, AS Lindpet (Linnamäe Lihatööstus), Saare Uluk OÜ, ARKE Lihatööstus AS 

ning lisaks neile on veel viis teavitatuks loetud kütitud suuruluki kogumiskeskust.  

Põder kuulub suurulukite nimistusse, kuhu Eestis levinud metsloomadest kuulub veel 

punahirv, metskits, -siga, pruunkaru, hunt, ilves ja hallhüljes. Põtru on tarvis küttida eel-

kõige arvukuse kontrollimise ning metsakahjustuste vähendamise eesmärgil. Lisaks eelne-

vale kütitakse põtru ka seetõttu, et nende liha on delikatess, eriti vasikaliha ning ka trofee-

sarvede pärast.  

Ulukiliha, sealhulgas hirvlaste liha, turg on Euroopas olnud traditsiooniliselt suur ja 

stabiilne. Ainuüksi Saksamaal tarbitakse sadu tuhandeid tonne punahirve, põhjapõdra, 

metskitse, hirve, põdra ja teiste hirvlaste sugukonna loomade liha. (Thorleifson, Church, 

2004) 

Viimati uuriti Eesti Maaülikoolis põdraliha kvaliteeti ja selle kasutamise võimalusi 

aastakümneid tagasi, 1976. aastal, R. Evendi ja A. Tüüri Eesti Põllumajanduse Akadeemias 

koostatud diplomitöös „Põdraliha kvaliteedi ja kasutusvõimaluste uurimine“. Seetõttu on 

põdraliha kvaliteedi määramise temaatika praegusel ajahetkel aktuaalne. 

Lähtudes eeltoodust püstitati käesoleva bakalaureusetöö eesmärkidena: 

1. Eestis kütitud põtrade, nii täiskasvanud kui vasikate, liha füüsikalis-keemiliste 

omaduste ja struktuuriparameetrite määramine. 

2. Põdraliha kvaliteeti iseloomustavate tunnustevaheliste seoste väljaselgitamine. 

 

 



10 

1. Kirjanduse ülevaade 

1.1 Põdra üldiseloomustus  

Põder (Alces alces) on Eesti metsade suurim loom (Tartu Ülikool, 2008). Ta on üht-

lasi Euraasia ja Põhja-Ameerika suurim sõraline, kes kuulub hirvlaste (Cervidee) sugukon-

da (Ernits, 2012). 

Euroopa põder (A. a. alces), kes elab ka Eestis, on levinud Skandinaavias ja alates 

Poolast kuni Jenissei jõeni Venemaal. Kõige rohkem on põtru Soomes, Norras ja Rootsis. 

Põtrade arvukus Rootsis saavutas maksimumi, umbes 300 000 looma, 1983. aastal. Nüüd-

seks on arvukus vähenenud umbes 250 000ni (Randveer, 2003). Soomes on põtrade arvu-

kuseks hinnatud 85 000 isendit (Anonüümne). J. Tõnissoni (2013) andmetel taotleti 2012. 

aastal Soomes põtrade küttimiseks 36 964 luba, mille alusel kütiti 39 979 põtra.  

Põder kuulub nende väheste loomade hulka, kellele inimene pöörab pidevalt palju tä-

helepanu, sest see loomaliik pakub suurt huvi teadusele ning omab samal ajal majanduslik-

ku tähtsust (Zaharov jt, 2012).  

1.2 Välimus 

Välimuse poolest erineb põder tunduvalt teistest hirvlastest (Poots, 1987). Põdral on 

ebaproportsionaalselt pikad jalad, kõrge turi ning madal tagakeha. Põdra pea on pikk ja 

kitsas, iseloomulik on tema kongus nina, mida pole ühelgi teisel sugulasliigil. Eestis elava-

te täiskasvanud põtrade tüvepikkus on 230–290 cm, sabapikkus kõigest 4–5 cm ning õla-

kõrgus 180–190 cm (Ernits, 2012). Täiskasvanud emasloomade ehk lehmade kehamass on 

enamasti 250–350 kg, isasloomade ehk pullide mass aga 300–500 kg (RMK), haruharva 

võib mass olla isegi 630 kg. Põdramullikad kes on 1,5 aastat vanad kaaluvad 200–300 kg. 

Põdravasikad kaaluvad sündides 6–16 kg, sügiseks on nende mass umbes 100–130 kg 

(Poots, 1987). Noored põdrad kasvavad piisava söödakoguse olemasolul 18. elukuuni kii-

resti ning selliste loomade liha on hea kvaliteediga. Alla aastased põdravasikad on eriti 

õrna, pehmemaitselise lihaga. Põdravasikate liha sarnaneb lehmvasikalihale, olles mõne 

tarbija jaoks väga ihaldatud toode. (Thorleifson, Church, 2004) 

Põdra välimikus torkab silma üks huvitav element, „habe“ – see kujutab endast lõua 

all rippuvat nahavolti, mis on kaetud pikkade karvadega (Randveer, 2013). Värvuselt on 
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isas- ja emasloomad sama värvi. Karvkate on keha külgedel ja seljal pruunikasmust, kõhul 

ja jalgadel helehall (Pappel, 2001).  

Isaseid põtru iseloomustavad sarved, mis kasvavad pullvasikatel esmakordselt esi-

mese eluaasta lõpul. Teise eluaasta lõpuks on pullidel kuni paarikümne sentimeetrised 

piiksarved. Võimsaid sarvi kannab põdrapull reeglina 5–10 aastaselt, vanemas eas muutu-

vad need taas väiksemaks. Sarvi eristatakse kuju järgi pulk- ja kühvelsarvedeks. Põtradel 

hakkavad uued sarved kasvama aprillis ja saavutavad täismõõdu umbes kolme kuuga. Alg-

selt katab sarvi nahk, mis hõõrutakse vastu puid maha. Põdrad heidavad talveks oma sar-

ved, hõõrudes neid samuti vastu puid ning põõsaid. Vanemad loomad heidavad sarved ta-

valiselt novembris, harva oktoobri lõpus, kuid noored pullid võivad kanda sarvi veel isegi 

jaanuari lõpus. Sarvede järgi ei ole võimalik määrata looma vanust – nende suurus ja mit-

meharulisus sõltub geenidest, keskkonnatingimustest, vanusest ning selles, kas loom on 

olnud haige või mitte. Emas- ja isaslooma on võimalik eristada ka selle järgi, et isasloomal 

ulatub tagajalgade värvus reite alaosani, emasloomal sabajuureni. (Randveer, 2003) Looma 

vanust saab kõige täpsemalt määrata pärast küttimist looma hammaste kulumiseastme järgi 

(Säde, 2004). 

Põdral on väga hea kuulmine ning haistmine, kuid nägemine on keskpärane nagu 

enamikel metsloomadel (Pappel, 2001). 

1.3 Elupaik ja eluviis 

Põdrad elavad enamasti üksikuna või väikestes rühmades. Nad on liikuva eluviisiga 

ning vastavalt aastaajale vahetavad elupaikasid. Suvel võib põtrasid kohata kõikides metsa-

tüüpides, soode läheduses, soostunud metsades, raiesmikel, veekogude ääres (Pappel, 

2001). Talvel eelistavad põdrad kuivemaid paiku ning lumevaesemaid metsatukkasid. Nad 

koonduvad paikadesse, kus leidub kergesti kättesaadavat toitu: männinoorendikud, 

pajustikud. (Ernits, 2012) Mida rohkem on lund, seda vähem põder liigub – perioodil, mil 

lumi on kõige sügavam läbib põder ööpäevas vaid 700–900 meetrit. Suvel ulatub põtrade 

päevase teekonna pikkus 5–6 kilomeetrini, mõnikord rohkem. (Poots, 1987) 

1.4 Toitumine 

Põder on dendrofaag, kes sööb lisaks puude võrsetele, lehtedele, okastele ka roht-

taimi, marju ja seeni. T. Randveer (2003) viitas, et Venemaal, Leningradi oblastis korralda-
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tud uuringu tulemused näitasid, et põder kasutab toiduks 30 puu- ja põõsaliiki ning 60–70 

rohttaimeliiki, kuid põhitoiduks on neist vaid mõned liigid. Suvel, kui täiskasvanud põdra 

keskmine toiduvajadus on kuni 30 kg, sööb ta lehtpuude ja -põõsaste võrseid koos lehtede-

ga, eelistades kaske, pihlakat, paakspuud ja paju. 

Põder sööb ka rohttaimi, millest on eelistatuim põdrakanep. Hea ujumisoskuse tõttu 

läheb ta meelsasti vette veetaimede järele, mis sisaldavad rohkesti naatriumit (Pappel, 

2001).  

Talvel sööb põder peamiselt puude võrseid, eelistades paju, haaba, pihlakat, kada-

kat, paakspuud ning saart, vähesel määral kaske ja väga harva leppa. Koguseliselt moodus-

tab paju kõrval olulise osa mänd, mida on põdral energeetilises mõttes kasulik süüa, sest 

männi võrsed on jämedamad. Ühel hektaril männinoorendikus võib olla kuni kaks tonni 

põdrale kättesaadavaid võrseid. Teistes elupaikades, näiteks pajustikes võib samaväärset 

biomassi leiduda kümneid või paremal juhul sadu kilogramme ühe hektari kohta. (Rand-

veer, 2003) 

Oma toitumisega tekitavad põdrad suurt kahju metsamajandusele. Nad koorivad sa-

geli keskealisi kuuski, et vajalikke mineraale kätte saada, kuid nad ei koori kunagi ühte 

puud päris paljaks (Pappel, 2001). Kahju tekib ka männinoorendikes võrsete söömisel ning 

murdmisel (Randveer, 2003). 

Jahtkondadelt saadud viimaste hinnangute alusel oli 2013. aastal põtrade poolt teki-

tatud kahjud väiksemad võrreldes eelmise aastaga (tabel 1). Sellele vaatamata tajuti põtra-

de poolt tekitatud ohtu nii kuusikutele, männikutele ja lehtpuupuistutele, mis tõttu on mõis-

tetav põtrade arvukuse vähendamise vajadust. 2013. aastal täheldati vähem kahjustusi kui 

2012. aastal. 

 

Tabel 1. Põdrakahjustuse hinnanguid jahtkondadelt põdravaatluskaartide andmetel 2013. 

aastal (Tõnisson ja Veeroja, 2014) 

Tunnus, hinnangu ulatus 2013, % 2012, % Hinnangu muutus 

Kahjustusi kuusikuis: jah 46 52 Pigem vähem 

Kahjustusi kuusikuis rohkem kui varem 4 10 Pigem vähem 

Kahjustusi männikuis: jah 48 51 Pigem vähem 

Kahjustusi männikuis rohkem kui varem 6 16 Pigem vähem 

Kahjustusi lehtpuudel: jah 52 61 Pigem vähem 

Kahjustusi lehtpuudel rohkem kui varem 8 18 Pigem vähem 
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Vastavalt looma suurusele on ka tarbitud sööda kogused suvel ja talvel erinevad. 

Suvel on täiskasvanud põdra keskmine söödakogus päevas kuni 30 kg, mullikal 15 kg, 

vasikal suve lõpul vaid 2–3 kg. Vasikad toituvad emapiimast umbes pool aastat ning muud 

loodusest saadavat sööta hakkavad nad tarbima juba kolmandal elunädalal. Talvine toidu-

vajadus on põtradel väiksem, täiskasvanud põder tarbib päevas 15–20 kg, mullikad 12 kg 

ja vasikad 7–8 kg võrseid. (Randveer, 2003)  

Looduses toitudes kasvab põdralehmade kehamass juunist detsembrini, põdrapullid 

aga hilistalvest jooksuajani, mis on septembris. Peale seda keskenduvad põdrapullid muule 

kui toidule ning hakkavad kiiresti kehamassi kaotama. See on ka põhjuseks, miks põdra-

lehmad võivad kaaluda küttimise hooajal rohkem kui põdrapullid. (Thorleifson, Church, 

2004) 

1.5 Levik, arvukus ja küttimine Eestis 

Eestis arvati olevat 2012. aasta seisuga üle 12 700 põdra, mis teeb nende asustusti-

heduseks Eestis keskmiselt üle viie isendi 1000 ha kohta (Männil jt, 2012). 2013. aasta 

kevadeks oli põdra arvukus tõusnud jahimeeste hinnangul 13 300 põdrani, mis oli võrrel-

des 2012. aastaga 4% suurem (joonis 1). Eestis kütiti 2012. aasta jahihooajal kokku 5126 

põtra, mis oli viimase 20 aasta suurim küttimismaht. (Männil ja Veeroja, 2013) 

 

 

Joonis 1. Ulukite loendamine ja küttimine 1991–2013 (muudetud autori poolt) (Statistika-

amet, 2010
a
; Männil ja Veeroja, 2013) 
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2013. aastal kütiti Eestis kõige rohkem põtru Pärnu maakonnas (752 põtra), kus oli 

ka kõige suurem põtrade arvukus (1680) maakondade lõikes (joonis 2). Enam kütiti põtru 

veel ka Harju-, Viljandi- ning Raplamaal (vastavalt 637, 481 ja 459), nendes maakondades 

oli ka suurem põtrade arvukus (vastavalt 1470, 1110 ja 1140).  

 

 

Joonis 2. Põdra arvukusdünaamikat iseloomustavad näitajad (küttimise ja üldloenduse 

andmetel) maakondades (muudetud autori poolt) (Männil ja Veeroja, 2013) 

 

Joonis 3 on töösse lisatud põhjusel, et kolmest Võrumaa Jahimeeste Seltsi kuulu-

vast jahtkonnast (Haanja, Vastseliina ja Võru) pärinevad enamus antud uurimistöös kasuta-

tud põdraliha proovidest. Sellel põdrajahi hooajal (2013. a) kütiti Võrumaal kokku 199 

põtra, kellest 73 olid täiskasvanud pullid, 61 täiskasvanud lehmad, 35 pullvasikad ning 30 

lehmvasikad (joonis 4). Jahipiirkondadest kütiti kõige rohkem põtru Vastseliina jahipiir-

konnas (22), seejärel Sõmerpalu jahipiirkonnas (19) ning Misso jahipiirkonnas (15).  
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Joonis 3. Võrumaa Jahimeeste Seltsi jahipiirkonnas lastud põtrade arv 2013. a jahihooajal 

(* – jahipiirkonnad, kust pärinesid käesolevas uurimistöös kasutatud põdraliha proovid) 

(Võrumaa Jahimeeste Selts, 2014) 

 

Põdrajahi hooaeg kestab 15. septembrist 15. detsembrini. Põtradele peetakse jahti 

erinevatel viisidel – varitsus-, hiilimis-, peibutus- ja ajujaht ning jaht jahikoeraga. Pullidele 

peetakse varitsus-, hiilimis- ja peibutusjahti 15. septembrist kuni 15. detsembrini ja ajujahti 

ning jahti jahikoeraga 1. oktoobrist kuni 15. detsembrini. Lehmadele ja vasikatele aga va-

ritsus-, hiilimis- ja peibutusjahti või ajujahti ning jahti jahikoeraga 1. oktoobrist kuni 15. 

detsembrini. (EV, 2013a)  

Põdrajahil võib vintraudses relvas kasutada ainult padruneid, millel on poolmantel 

kuul ning jahipüssist võib põtru tulistada vaid kuuliga. Kui jahti peetakse vintraudse relva-

ga, peab padrunis kasutatava kuuli raskus olema vähemalt üheksa grammi. Põdrajahti või-

vad pidada isikud, kes omavad järgmisi dokumente: jahitunnistus, –luba, suuruluki laske-

katse tunnistus ja relvaluba. (EV, 2013b) 

Eestis on põhiliseks põtrade küttimisviisiks ajujaht, mis on suhteliselt ohtlik jahipi-

damisviis. Ajujahis peab olema kindlasti täidetud ühisjahist osavõtjate nimekiri, kuhu kõik 
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osalejad annavad enda allkirja kinnituseks, et nad on teadlikud kõikidest ohutusnõuetest 

ning selles, millist looma võib lasta (Randveer, 2003).  

Hea ajujahi õnnestumise eeltingimused on põhjalik eelluure, küttide ja ajajate õige 

paigutamine ning range jahidistsipliinist kinnipidamine. Eelluuret tuleb teha juba mõned 

päevad enne jahipäeva, et välja selgitada loomade asupaigad. Enne põdra ajujahi algust 

viiakse läbi oluline instrueerimine, kus tehakse teatavaks: jahi juhataja ja tema abilised; 

ohutustehnika nõuded; liikumiste ja ümberpaigutuste kord; jahiala maastikulised iseärasu-

sed; lastavate ulukite arv ning nende sooline ja vanuseline koosseis (Randla, 1979).  

Ajujahis (joonis 4) jagatakse jahimehed kaheks – ajajad, kes ajavad ulukeid teistele 

küttidele ette. Ajajad paigutatakse metsa ühte serva ning kütid nende vastu metsa teise ser-

va. Kütid seisavad tavaliselt selgelt eristataval metsateel, metsasihil, külateel või kruusa-

teel, aga mitte suure liiklustihedusega riigimaanteedel. Ajajad hakkavad liikuma kui kõik 

osavõtjad on oma kohtadel, märguande aju alguseks annab kokkulepitud isik. Hea aju kor-

daminekuks peavad ajajad liikuma ühtsel joonel, ei tohi ette tormata ega maha jääda. Aja-

jad peavad tegema metsas lärmi, hüüdma või tokiga vastu puutüvesid koputama, mõninga-

tel jahimeestel on olemas puidust kõristid, mida raputades tekib tugev heli. Ajus võib kasu-

tada ka jahikoerapassiga jahikoeri, siis peavad kütid olema eriti tähelepanelikud, kui nad 

hakkavad sooritama lasku uluki pihta, et koer poleks ulukile liiga lähedal. (Randveer, 

2003) 

 

 

Joonis 4. Üle-eestiline jahipäev jahinaistele Kõlleste jahtkonnas. 09.11.13 (Autori erakogu) 
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Valiklaskmise eesmärgiks on looduses normaalse soolise ja vanuselise koosseisu 

tagamine, optimaalse juurdekasvu kindlustamine ning trofeeloomade fondi väljakuuluta-

mine. Valiklaskmisest moodustab ühe osa sanitaarlaskmine, millega kõrvaldatakse haigeid, 

vigaseid, defektidega ja teistele ohtlikke isendeid (Randla, 1979). 

Joonisel 5a ja 5b on näidatud, mis põhjusel on valiklaskmine oluline. Kuna põdra-

lehm oli tiine, siis selle tõttu on järgneval jahihooajal 3 põtra vähem (lehm ja 2 vasikat). 

Üldjuhul viljakaid lehmi ei lasta, kuid antud juhul oli tegemist tiine lehmaga. Põdralehma 

tunnuseks oli see, et tema taga sörkis 2 kevadist vasikat ning loom ise oli suure kehaga ja 

lahkamisel selgus, et ta kandis kahte loodet.  

   

Joonis 5a. ja 5b. Tabatud suure emaslooma sigimisorganid ja looted võrdluses jahinoaga. 

01.12.13 (Torp, 2013) 

 

Kui kütt on sooritanud lasu põdra pihta, peab jälgima looma käitumist, mille järgi 

saab otsustada, kas ta sai haavata, surmava lasu või looma ei tabatud. Kui tulistatud põder 

kohe ei kuku ning laskekohas pole näha verejälgi ega karvu, ei tähenda see, et loom jäi 

haavamata. Suure ja tugeva looma tabamisel ei pruugi isegi surmavalt haavatud põder haa-

vatuna näida ja ta võib jätkata jooksu endise kiirusega ning suunda muutmata. Tabamuse 

tunnuseid on erinevaid. Kui pärast lasku loom põgeneb hüpetega ning hoiab pead kõrgel, 

tähendab see, et tabamus võib olla rindkeres. Enamjaolt järgneb kohe verejooks, kuid rind-

kere ülaosa tabamisel võivad verejäljed ilmuda mitmesaja meetri kaugusel laskekohast. 

Kui põder tõmbub pärast lasku natuke küüru ja põtkib tagajalgadega, võib arvata, et taba-
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mus on seedeelundkonnas. Sel juhul on verejäljed laskekohal või mõnekümne meetri kau-

gusel. Vahetult pärast lasku ei tohi põtra jälitama asuda – aju peab enne olema kuulutatud 

lõppenuks. Kui põdral pole kohe tagaajajaid siis aeglustab ta jooksu. Puhkama jäädes või 

ka pikali heites tekib loomal kangestus ning ta ei suuda enam tõusta. (Ling, 1981) 

Parimaks tabamuseks loetakse lasku rindkeresse (joonis 6). Tabamus põdra seede-

elundkonda, kui see on tabanud magu, pole eriti hea. Mao sisu väljavoolamine võib tekita-

da lihale ebameeldiva maitse. (Bruhn, 2006)  

 

Joonis 6. Küti suhtes erinevas suunas liikuva põdra surmavalt tabamise tõenäosus õigelt 

laskekauguselt tulistamisel (Ling, 1981) 

 

Jahis võib juhtuda, et põtra küll tabatakse ja tehakse esimese lasuga põgenemis-

võimetuks, kuid ei surmata. Sellisel juhul tuleb suuruluk „üle lasta“, tehakse niinimetatud 

„hingelask“ või „armulask“. Kui loom püsib endiselt jalgadel, sihitakse kas rindkeresse või 

pähe, lebavale loomale aga kõrva taha pähe. (Randla, 1979) 

1.6 Esmatöötlemine 

 Jahisaagi kandmine, lahkamine ja vääristamine peab jahil toimuma nii, et sellega ei 

riivataks kellegi esteetilisi tundeid. Suurulukite vedamine üle kivide või/ja kändude rikub 

nende nahka ning kui seda tahetakse pärast nülgimist parkida ei ole seda võimalik teha ja 
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samuti halvendab see liha kvaliteeti. Olenevalt jahimeeste võimalustest kasutatakse suur-

uluki metsast välja vedamiseks aluseid või kelke sõltuvalt kütitud looma paiknemisest. 

(Randla, 1979) Üha rohkem kasutatakse kütitud loomade väljaveoks mootortehnikat, 

maastikuautosid ja järelkärudega ATVsid ning olenevalt ilmastiku oludest ka mootorsaane, 

millele saab järgi ühendada kelkusid või ekstreemsematel juhtudel traktorit, millel on kül-

jes kühvel (Haanja ja Vastseliina jahtkond). 

1.6.1 Lahkamine 

Põdra sisikond, sooled, magu ja suguelundkond tuleks võimalikult kiiresti eemal-

dada, et liha saaks jahtuda. Lahkamise kiirus on eriti oluline, kui välistemperatuur on suh-

teliselt kõrge ning ka juhul kui põtra tabati kõhuõõnde. 

 

 

Joonis 7. Tabatud looma lahkamine metsas. EMÜ õppejaht Järvseljal. 26.10.13 (Autori 

erakogu) 

 

Võimaluse korral eemaldatakse eelpool nimetatud siseelundid juba metsas (joonis 7). Kui 

põdra lihakeha väljavedamisel metsast liha saastumise ohtu ei ole, siis toimetatakse see 

hilisemasse töötlemise paika (Haanja ja Vastseliina jahtkond). (Eesti Jahimeeste Selts, 

2012) 
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Lahkamisel, pärast veretustamist, kui see on vajalik, eemaldatakse esmajärjekorras 

isasloomadel suguelundid ning seejärel seedetrakt. Lahkamisel peab olema ettevaatlik, et ei 

vigastataks soolte seinu, magu ega põit. Nahk koos kõhul oleva lihaskoega lõigatakse lahti 

vaagnaliiduse juurest. Kõhuõõs lõigatakse lahti mööda valgejoont vaagnaliidusest kuni 

rinnakuni, kusjuures rinnakorv jäetakse terveks. (Bruhn, 2006) 

Kui lõikega on jõutud rinnakorvini, lõigatakse ettevaatlikult lahti vahelihas, mis 

eraldab rinnaõõnt kõhuõõnest. Pärast vahelihase lahti lõikamist sirutatakse käed rinnakorvi 

sisse, nii kaugele kui võimalik, haaratakse söögitorust ja hingetorust ning lõigatakse need 

lahti võimalikult kaugelt. Seejärel tõmmatakse neid enda poole, mis toob endaga kaasa ka 

kopsud ja südame. (Bruhn, 2006)  

Kogu sisikonna kättesaamiseks tuleb lõpetada vahelihase lahti lõikamine, vabastada 

veel mõningad sidemed ning seejärel võib kogu sisikonna korraga eemaldada, välja arva-

tud põis ning soolestiku lõpuosa. Siseelundeid lahti lõigates peab jälgima, et ei vigastaks 

sisefileesid. Hiljem põit eemaldades tuleb sealt välja pigistada uriin ning pärasool tühjaks 

lükata. Päraku väljavõtmiseks lõigatakse selle sidemed ümberringi lahti. Kui lahkamist 

teostatakse metsas, tõstetakse põdra esiosa kõrgemale, et kogunenud veri valguks päraku-

augu kaudu välja. Lahates põtra selleks ehitatud ruumides, tõmmatakse põder tagajalgu 

pidi rippu – nii eemaldub kogunenud veri ja võib nülgimist alustada (Haanja, Vastseliina ja 

Võru jahtkondades). Vajadusel võib põdra lihakeha puhastada puhta paberkäterätiga. 

(Bruhn, 2006) 

1.6.2 Nülgimine 

 Põdra lihakeha nülitakse kohe kui võimalik, kuna see võimaldab rümbal kiiremini 

maha jahtuda. Enne rippu tõmbamist tuleb eemaldada esimesed jalad randmeliigese ja ta-

gumised jalad kannaliigese juurest (Nahkur, 2004
a
; Benson, 2010), kuid mida tehes peab 

olema väga ettevaatlik, et vale lõikega ei lõigataks läbi ühiskannakõõlust (Nahkur, 2004
b
), 

mille kaudu põdra lihakeha üles riputatakse. Tavaliselt riputatakse lihakeha üles tagumisi 

jalgupidi konksude või raudlati abil.  

 Põdra lihakeha nülgimist alustatakse jalgadest, nahk lõigatakse lahti põlveliigese 

juurest jala sisemiselt küljelt suunaga kõhu poole (joonis 8). 
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Joonis 8. Suuruluki naha lahtilõikamise skeem (Eesti Jahimeeste Selts, 2012) 

 

Edasi nülitakse jalg ümberringi, hoides ühe käega naha äärest kinni ja samaaegselt 

seda kergelt enda poole tõmmates. Nülgimisega sabani jõudes, tuleb see ära lõigata saba-

kondi ja selgroo ühinemiskoha juurest. Nahka tuleb lihakeha külgedelt ja seljalt eemaldada 

terava noaga, jälgides samal ajal, et selle külge jääks võimalikult vähe rasva ja liha (joo-

nis 9). (Field jt, 2003) 

 

 

Joonis 9. Põdra nülgimine ELKi jahtkonnas (Drenkhan, 2010) 
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Kui lahkamise käigus on jäetud nahk rinnakust lõuani kinni, siis on vaja see nüüd 

lahti lõigata. Jõudes esijalgadeni, lõigatakse neilt nahk lahti sarnaselt tagumiste jalgadega. 

Nülgimine lõpeb, kui jõutakse peani, täpsemalt kaelalülini, mis ühendab pead kaelaga (at-

las). Selleni jõudes eemaldatakse pea koos nahaga, lõigates lahti liigese ühenduskoht. Pä-

rast nülgimist tuleb lihakeha üle vaadata, et sellel ei esineks karvu või muud prahti, mis 

tuleb eemaldada ning määrdunud kohti, mille peab ära lõikama. Kiireks, kuid mitte levinud 

viisiks, on leeklambiga lihakehale jäänud karvade kõrvetamine. (Bruhn, 2006)  

1.7 Ulukilihaga tegelevad ettevõtted Eestis 

 Eestis tegutseb neli suuremat ulukiliha töötlemisega tegelevat ettevõtet. 

2008. aasta juunist tegutseb lihatöötlemisettevõte Chef Foods OÜ, mis asub Ada-

veres Jõgevamaal. Selle põhiliseks tegevusalaks on pakkuda kõrgkvaliteedilist Eesti pärit-

oluga ulukiliha ja ulukilihast tooteid ning sea ja veiselihast pooltooteid ning täisliha val-

mistooteid. Ettevõte põhineb Eesti ja Soome kapitalil ning tehase ametlik avamine toimus 

2009. aasta augustis. Suitsusinkide valmistamisel kasutatakse endiselt puusuitsuahjusid, 

mis annavad toodetele naturaalse suitsumaitse ja aroomi. Suur osa toodangust eksporditak-

se Soome, Rootsi, Saksamaale, Hollandisse ja Šveitsi.  

Ettevõte ostab kokku põdra, hirve, metssea, -kitse ning kokkuleppel ka karu liha. 

Teenustööna pakub Chef Foods OÜ täisuitsuvorstide, poolsuitsu grillvorstide, konservide, 

suitsuliha ning peenestatud liha tegemist. (Chef Foods OÜ) 

 
Põdraliha kokkuostuhinnad 2014. A 

I kategooria "puhas lask" 3.00 €/kg 

II kategooria aba puruks lastud 2.90 €/kg 

III kategooria kaal alla 100 kg või tagakints, selg puruks lastud 2.50 €/kg 
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AS Lindpet (Linnamäe Lihatööstus) on tuntud kui suurim ning vanim ulukiliha-

töötleja Eestis. Lihatööstus asub Oru vallas Läänemaal, mis alustas tegevusega juba 1989. 

aastal. Märkimisväärseks muudab ettevõtte ka see, et tööstus on üks esimesi lihatööstuseid, 

mis on loodud erakapitalile. Nende põhitegevusalaks on ulukite lihakehade kokkuost, ulu-

kilihast toodete valmistamine ning turustamine, teenustööna ulukite lihakehade töötlemine 

ja lihatoodete valmistamine. Enamiku toodangust turustab ettevõte Eesti turul, kui tegele-

takse ka ekspordiga, mille peamisteks sihtriikideks on Soome ja Rootsi. (AS Linnamäe 

Lihatööstus)  

AS Lindpet iseloomustab oma tooteid märksõnadega: kvaliteetne, värske ja eks-

klusiivne ning toob eelistena välja nende naturaalsuse ja puhtuse. Tooted on valmistatud 

kohalikust toorainest, Eesti päritolu sea- ning loomalihast ja kohalikest metsadest kütitud 

ulukitest. (AS Linnamäe Lihatööstus) 

 

Põdraliha kokkuostuhinnad 2014. a 

I kategooria  puhas lask, rümba osad tabamuseta ja verevalumiteta  3.00 €/kg 

II kategooria aba või selg puruks lastud      2.90 €/kg 

III kategooria  tagaosa puruks (vasikas alla 100kg)     2.50 €/kg 

 

 

Saare Uluk OÜ asutati 2006. aastal, mis nagu ka nimi ütleb asub Saaremaal. Saare 

Uluk OÜ teeb tooraine hankimisel koostööd Eesti jahimeestega. Ettevõte ostab kokku ulu-

kiliha ja pakub töötlemisteenuseid ning valmistab ulukilihast tooteid. (Saare Uluk OÜ) 

 

Põlvamaal, Lõuna-Eestis tegutseb ARKE Lihatööstus AS, mille kaubamärgiks on 

KARNI. Ettevõte on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige ja kuulub Eesti Lihatöötle-

jate Assotsiatsiooni ning kasutab oma toodetel märgist AUS KAUP. Selle lihatöötleja ees-
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märgiks on tarbija rahulolu tagamine, pakkudes kvaliteetseid lihatooteid, mis on valmista-

tud kodumaisest toorainest. 2013. aastal valmisid ettevõtte uus tootmishoone ning tapama-

ja, mille netopindala on 4635 m
2
. ARKE ostab kokku ka põdrarümpasid, eelnevatel aasta-

tel ka metssearümpasid, kuid Aafrika sigade katku ohuga enam mitte. (ARKE Lihatööstus 

AS) 

 

Põdraliha kokkuostuhinnad 2014. a 

I kategooria   puhas lask, rümba osad tabamuseta ja verevalumiteta  3.00 €/kg 

II kategooria   aba või selg puruks lastud      2.90 €/kg 

III kategooria   tagaosa puruks või vasikas alla 100kg   2.50 €/kg 

Kui rümbalt on eemaldatud sisefileed muutub kategooria automaatselt kõige madalamaks.  

 

 

Kogumiskeskusi ja ettevõtteid, millel on majandustegevuse registris (MTR) toidu 

käitlemise või toitlustamisega tegelemise kohta registreering kaubandustegevuse seaduse 

alusel, loetakse teavitatuks (Veterinaar- ja toiduamet
b
). Hetkel on Eestis viis suurulukite 

kogumiskeskust, mis asuvad Harju-, Hiiu-, Pärnu- ja Lääne-Virumaal (tabel 2). 

 

Tabel 2. Teavitatud kütitud suurulukite kogumiskeskused 15.01.2014. a seisuga (Veteri-

naar- ja toiduamet
a
) 

Nr Maakond Kogumiskeskuse nimi Kogumiskeskuse asukoht 

1 Harju Vääna Jahiselts Külakoja tee 4, Harku vald 

2 Hiiu Hiiumaa Jahimeeste Selts Käina 

jahtkond 

Sarve üksus, Nõmme küla, 

Käina vald 

3 Lääne-Viru Laekvere Jahimeeste Ühingu ulukite 

esmase käitlemise hoone 

Arukse küla, Laekvere vald 

4 Lääne-Viru OÜ Porkuni Jahipiirkond Lemmküla küla, Tamsalu 

vald 

5 Pärnu Pootsi kütitud ulukite kogumiskeskus Pootsi küla, Tõstamaa vald 
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Statistikaameti andmetel oli Eestis 2010. aasta seisuga 13 936 litsentseeritud jahi-

meest (Statistikaamet, 2010
b
). 

1.8 Uluki-, põllumajandusloomade ja –lindude liha kvaliteet 

Liha kvaliteet on lai mõiste, mis hõlmab nii tehnoloogiat, toiteväärtust, hügieeni ja 

sensoorikat (Strazdina jt, 2012). Liha toiteväärtus ja kvaliteet sõltuvad: 

 looma liigist: hirv, põder, kodusiga, veis; 

 looma vanusest: nooremad loomad on tavaliselt õrnema lihaga; 

 looma toitumisest: loomadel, kellel on juurdepääs mitmekesisele toiduvalikule, on 

paremas toitumuses ning nende liha on rasvasem ja kaloririkkam. (Semple, 2011) 

Põdraliha on kiuline, temas ei esine marmorsusele viitavaid rasvakihte lihase rist-

lõikepinnal nagu veiselihal. Nende lihas olev sidekude on nõrgalt arenenud olles ühtlase 

värvusega, õrn ja heade maitseomadustega. (Bedilo jt, 2010) V. Strazdina jt (2012) määra-

sid lihaproovides kindlaks lihasesisese rasvasisalduse, mis oli madalaim hirve- ja kõrgeim 

metssealiha proovides. Nende tulemuste statistiline analüüs näitas, et lihasesisese rasva 

sisaldus ulukiliha proovides erines oluliselt (p=0,021). (Strazdina jt, 2012) 

Kui põllumajandusloomade lihas ladestub rasv lihaste vahele, naha alla ja siseorga-

nite ümber, siis põdralihas on see triibuna kaelal, rinnakul, nimmepiirkonnas ning vaagna-

piirkonnas neerude ümber. (Bedilo jt, 2010) 

N. M. Bedilo jt (2010) uurimuses leiti, et põdraliha on madala rasvasisaldusega: 

0,68% pikimas seljalihases ja keskmiselt 1,45% pehmes lihas. Põdraliha on ka madalama 

kalorsusega, vastates enam tänapäeva toitumisnõuetele. N. M. Bedilo jt (2010) katses oli 

põdraliha energeetiline väärtus ainult 473 kJ, samas kui veiseliha puhul on see 542–

2305 kJ.  

V. Strazdina jt (2012) uuringus tehtud katsete tulemused näitasid, et rasvasisaldus 

ulukiliha proovides varieerus 1,33±0,88% kuni 2,82±1,26%, olles oluliselt väiksem hirve- 

(1,33±0,88%) ja metskitselihas (1,59±0,59%). 

Suhteliselt suur osakaal polüküllastumata rasvhappeid (PUFA) on iseloomulik kõi-

gi metsas elavate mäletsejaliste lihaskoele, kusjuures PUFA osakaal on metssea lihaskoes 

madalam kui metsas olevatel mäletsejalistel. V. Strazdina jt (2012) uurimistulemused näi-

tasid, et polüküllastumata ja küllastumata rasvhapete tase on üle 0,4 kõikide ulukite lihas, 

see varieerus 0,50–0,68. Nende uurimusest selgus, et madalaim küllastunud rasvhapete tase 
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lihaproovidest oli metssea- ja põdraliha proovides vastavalt 34,79% ja 35,75%. PUFA osa-

kaal ulukiliha proovides varieerub 17,25–25,39%, kusjuures kõrgeim sisaldus oli metskitse 

lihas. Metsloomade liha ja rasv sisaldavad kõrgemas kontsentratsioonis pikaahelalisi 

omega-3-rasvhappeid kui koduloomade liha. Toitumise seisukohast on „ideaalne“ rasv-

happeline koostis siis kui küllastunud, monoküllastumata ja polüküllastumata rasvhappeid 

on võrdselt. Sellele oli koostiselt lähedaseim metskitseliha, kus küllastunud rasvhappeid oli 

37,54%, monoküllastumata 28,96% ja polüküllastumata 25,39%. (Strazdina jt, 2012) 

V. Strazdina jt (2012) uuringus varieerus mäletsejate liha erinevate tükkide koleste-

roolitase 64,41–95,07%. Kolesteroolisisaldus ulukiliha proovides oli: põdralihas 

64,41±4,99 mg, metssealihas 95,07±7,88 mg 100 g kohta (p=0,04). Toitumise aspektist oli 

rasvhappelise koostise poolest parim metskitseliha.  

Vabas looduses kasvava põdra liha valgusisaldus ei erine palju veiselihast, olles 

vastavalt 19,78% ja 24,26%. Põdraliha on madala rasvasisaldusega, mida kinnitab see, et 

N. M. Bedilo jt (2010) leidsid põdraliha keskmiseks rasvasisalduseks selja pikimas lihases 

0,68% ja pehmes lihas 1,45%. Nende katsetulemused näitasid, et põdraliha oli küllaltki õrn 

(lõikejõud 2,65 kg/cm
2
), madala keedukaoga (39,44%) ja küllaltki kõrge veesidumisvõi-

mega (59,01–60,19%). pH-väärtus oli uuritud proovides 5,47–5,71 vahemikus. (Bedilo jt, 

2010) 

V. Strazdina jt (2012) uuringu analüüside tulemused näitasid, et valke on erinevate 

ulukite lihas 22,36–22,92%, olles kõige kõrgem metssealihas. Statistilise analüüsi tulemu-

sed näitasid, et valgusisaldus ulukiliha proovides ei erinenud oluliselt (p=0,297). 

Põdralihas on täisväärtuslikke valke 18,5–19,0%, veiselihas on see näitaja 19–20% 

(Bedilo jt, 2010). Võrreldes enamuse koduloomade lihaga on hirveliha kõrge valgu- ja 

niiskusesisaldusega ning madala rasvasisalduse ja kalorsusega. Hirvepullide ja -lehmade 

liha pH-väärtused on 5,5, mis on normaalne nendel loomadel, kes olid küttimise ajal puh-

keseisundis. Farmis kasvatatud hirvede liha pH-väärtus on tavaliselt sellega sarnane. (Field 

jt, 2003) Happeline keskkond lihas, mis on põhjustatud piimhappe kogunemisest, takistab 

lihas roiskumist põhjustava mikrofloora arengut. pH-väärtus kõikus N. M. Bedilo jt (2010) 

poolt uuritavates proovides vahemikus 5,47–5,71. 

N. Zaharov jt (2012) uurisid põdra lihaskoe keemilise koostise hindamiseks kahe 

aastaste põtrade selja- ja tagatükkidest võetud lihaproove. Nende uuringu tulemusena leiti, 

et põdrarümba tagatükis oli veesisaldus 0,31% madalam, aga rasvasisaldus oli 0,19% kõr-
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gem võrreldes seljatüki lihaskoega. Liha valgu- ja tuhasisalduse osas erinevust ei leitud. 

Arvutatud toitainete suhe põdralihas viis energeetilise väärtuse suurenemisele tagaosas, 

mis oli 239,2 kcal, olles 4,9% rohkem kui seljapiirkonnas. Uuringus oli liha raua- ja man-

gaanisisaldus seljatükis 37,3–66,6% kõrgem, aga tsinki oli 67,4% vähem kui tagatükis. 

Teiste mikroelementide erinevused olid mitteolulised. Valgukvaliteedi näitaja oli seljatükis 

kõrgem (8,8), ületades tagaosas saadud väärtust 10% võrra. Mõlema raietüki keskmisena 

oli valgukvaliteedi näitaja 8,4, ületades veiseliha eelpoolnimetatud näitaja 20,1–68,0% 

võrra. (Zaharov jt, 2012) 

Kahe aasta vanuste põtrade liha on kõrge toiteväärtusega ja ületab lihas sisalduvate 

asendamatute aminohapete, E ja B grupi vitamiinide poolest veiseliha. Põdralihas on ole-

mas kõik asendamatud aminohapped. Aminohapete sisalduse indeks oli põdralihal 1,37, 

olles 37% kõrgem kui I kategooria veiselihal. Põdraliha on rikas B grupi vitamiinide poo-

lest, eriti aga E vitamiini sisalduselt, mida on kolm korda rohkem kui linnulihas ja 52,6% 

rohkem kui I kategooria veiselihas. (Zaharov jt, 2012) 

Asendamatute ja asendatavate aminohapete suhe on põdralihas kõrgem – valgu 

kvaliteedinäitaja on 7,17, sealjuures on piisavalt kõrge asendamatu aminohappe 

trüptofaanisisaldus ja madal sidekoevalgu oksüproliinisisaldus. Veiseliha valgu kvaliteedi 

näitajat tasemel 5,0–5,5 peetakse normaalseks. (Bedilo jt, 2010) 

Uurimistöödes leitud erinevat liiki koduloomade ja ulukite liha keemilised näitajad 

(tabel 3) on enamasti määratud selja pikimast lihasest. Kõige rohkem on määratud liha 

valgu- ning rasvasisaldust. Toodud kaheksast allikast oli kõige enam uuritavamaks loo-

maks hirv, põdraliha proove analüüsiti neljas töös. Töödes, kus uuriti põdraliha kvaliteeti, 

leiti kõigi tulemuste keskmiseks sisalduseks valgul 23,77%, rasval 1,37%, tuhal 1,19% ja 

niiskusel 72,94%.  

Kõrgeim valgusisaldus (29,27%) määrati B. A. Andersoni ja M. L. Clementsi 1989. 

aastal avaldatud hirveliha kohta tehtud uurimuses ning madalaim (19,78%) N. M. Bedilo jt 

(2010) põdraliha katsetes. Tabel 3 toodud allikatest oli kõige madalam rasvasisaldus 

K. Semple (2011) töös, kus põdralihal oli see 0,5% ning kõrgeim hirvelehma (Cervus 

canadensis) lihal (7,8%). 
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Tabel 3. Erinevat liiki loomade liha keemilised näitajad (%) 

Autor/aasta Liik Kuivaine Niiskus Valk Rasv Tuhk Märkused 

T. Reede, 

isiklik suht-

lus, 2013 

Kodusiga 
 

72,72 22,32 3,93 
 

Selja pikim 

lihas. Liha oli 

eelnevalt kül-

mutatud 

Veis 
 

72,24 22,31 4,23 
 

Metssiga 
 

73,38 22,7 2,72 
 

Põder 
 

69,62 24,94 3,85 
 

A. Tänavots 

jt, 2012 
Veis 24,37   22,12 1,14 1,11 Värske liha 

V. Strazdina 

jt, 2012 
Hirv (Cervus canadensis)   22,72 1,33   

Selja pikima 

lihase näitajad 
Hirv (Cervidae) 

 
22,36 1,90 ±1,29 

 

Metssiga     22,92 ±2,88 2,82 ±1,26   

K. Semple, 

2011 
Hirv (Cervidae)   23,6 1,4   

Röstitud/ 

kuumtöödeldud 

liha 

Hirv (Cervus canadensis) 
 

22,8 0,9 
 

Põder 
  

22,1 0,5 
 

Kodusiga 
  

22,3 4,9 
 

Veis     22,7 2   

Н.М. Бедило 

jt, 2010 
Põder   78,44 19,78 0,68 1,1 

Selja pikima 

lihase näitajad 

Põder   73,24 24,26 1,45 1,05 

Pehme liha 

proovide tule-

mused 

R. A. Field 

jt, 2003
a
 

Hirv (Cervus canadensis) pull 72,4 23 4,5 0,09 Keemilised 

analüüsid rasva 

ja tailiha segust Hirv (Cervus canadensis) lehm 68,2 21,8 7,8 0,09 

Hirv (Cervus canadensis)  74,4 22,9 1,4 1 Puhas tailiha 

B. A. 

Anderson ja 

I. M. Hoke, 

1990 

Veis   70,3 21,53 5,5 0,89 
Selja pikim 

lihas. Toores  

B. A. 

Anderson ja 

M. L. 

Clements, 

1989 

Põder   75,55 22,24 0,74 1,13 

Keskmised 

tulemused too-

res lihas 

Põder 
 

67,83 29,27 0,97 1,49 

Keskmised 

tulemused küp-

setatud lihas 

Hirv (Cervus elaphus) 74,38 22,95 1,45 1 Toores liha 

B. A. 

Anderson, 

1983 

Kodusiga   69,56 21,8 7,33 0,98 

Selja pikim 

lihas. Toores 

liha 

L. P. Posati, 

1979 
Kana   74,76 23,09 1,24 1,02 

Rinnatükk ilma 

nahata. Toores 
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2. Uurimistöö metoodika 

2.1 Katsete läbiviimine ja rümba näitajate määramine 

Antud uurimistöös kasutati 13 kütitud põdra andmeid, kes kütiti ajavahemikul 

27. oktoober – 8. detsember 2013, millal välistemperatuur oli vahemikus –3…+10 ˚C. Soo-

liselt jagunesid kütitud põdrad: üheksa emaslooma ja neli isaslooma, kellest kuus olid va-

sikad ja seitse täiskasvanud. Enamik kütitud põtradest (11) pärinesid Võrumaalt – kuus 

põtra kütiti Vastseliina, neli Haanja jahtkondadest ning Võru jahtkonnast Jahiühistust ELK 

kummastki üks põder ning Tartumaalt Järvseljalt samuti üks. Põtrade vanus määrati ala-

lõualuu hammaste kulumise järgi kogenud spetsialisti poolt. 

Kütitud põtrade lahkamine ja nülgimine toimus 15 minutit kuni viis tundi pärast 

laskmist. Nii erinevate lahkamisaegade põhjuseks oli lastud põtrade paiknemine ning haa-

vatud põtrade otsimine samal päeval. Põtrade lihakehade lahkamiseks ja nülgimiseks kulus 

45–80 minutit. Lahkamise kestus sõltus põdra suurusest, vasikate lahkamine ja nülgimine 

toimus kiiremini võrreldes vana lehma või pulliga.  

Rümbamass määrati kaalumise teel. Rümbasaagis leiti arvutuslikult lihatööstustes 

kasutusel oleva metoodika alusel. 

Pärast lahkamist võeti põdrarümba selja pikimast lihasest umbes 500 g proovitükk, 

mis on joonisel 10 märgitud kollase värviga.  

 

Joonis 10. Tükeldusskeem põdra poolrümbale, kus katses kasutatud proovitükk on toodud 

kollaselt (Autori joonis) 
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Laborisse transportimiseks pakendati proovitükk kilekotti, kus seda hoiti enne 

transportimist külmkapis temperatuuril +5  C. Järgmisel päeval transporditi lihaproovid 

Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna lihalaborisse ning kus 

neid hoiti analüüsieelselt samuti külmkapis temperatuuril +5  C. 

2.2 Põdraliha keemiliste näitajate määramine 

 Selja pikima lihase (m. longissimus dorsi) keemiline koostis määrati kolm päeva 

pärast põdra laskmist, registreerides rasva-, valgu-, tuha- ja niiskuse/kuivainesisaldus. 

Proovide ettevalmistamiseks homogeniseeriti osa lihaproovist mikrokutris (joonis 11) 

20 sekundi jooksul ning asetati võimalikult kiiresti plastiktopsikusse, mis kaeti kaanega.  

 

 

Joonis 11. Homogenisaator (Põldvere, 2012) 

2.2.1 Kuivaine- ja niiskusesisalduse määramine 

 Liha kuivaine- ja niiskusesisaldus määrati vastavalt Eesti Vabariigi standardile  

EVS-ISO 1442:1999 „Niiskusesisalduse määramine (põhimeetod)“ (1999). 

 Büks (alumiiniumist kaaluanum) koos sinna asetatud liiva ja klaaspulgaga asetati 

lahtiselt, ilma kaaneta, kuivatuskappi ning kuivatati 103±2 ˚C juures 30 minutit konstantse 

massini. Liiva võeti koguses, mis ületas umbes 2–3 korda proovi kaalutist. Kaanega kaetud 

suletud büksil lasti eksikaatoris jahtuda toatemperatuurini ning kaaluti 0,001-grammise 

täpsusega. Seejärel asetati büksi 5–8 grammi homogeniseeritud põdraliha proovi ja see 

kaaluti koos sisu ning klaaspulgaga 0,001-grammise täpsusega. Büksi sisu segati põhjali-
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kult klaaspulgaga ning kuivatati seda lahtiselt koos sisu ja klaaspulgaga 103±2 ˚C juures 

kaks tundi. Seejärel büks kaeti kaanega ja lasti eksikaatoris jahtuda toatemperatuurini ning 

kaaluti 0,001-grammise täpsusega. Kuivatamise, jahutamise ja kaalumise protseduure kor-

rati nii kaua kui kahe järjestikuse kaalumise tulemuste vahe ei ületanud 0,1% katsekoguse 

massist. Niiskusesisaldus on esitatud massiprotsentides. 

2.2.2 Valgusisalduse määramine  

 Valgusisaldus määrati vastavalt EVS-ISO 937:1978 meetodile „Toorproteiin lihas“ 

kasutades selleks Kjeltec seadet (joonis 12). 

 Katsekogus (umbes kaks grammi) tuhastati kontsentreeritud väävelhappega 

(H2SO4), kasutades katalüsaatorina vask(II)sulfaati (CuSO4), mille toimel muundub orgaa-

niline väävelhape ammooniumioonideks (NH4
+
). Keskkonna aluseliseks muutmisel eralduv 

ammoniaak (NH3) destilleeriti vastuvõtjas olevasse boorhappelahusesse (H3BO3), millest 

seejärel tiitrimisel soolhappega (HCl) määrati boorhappega seotud ammoniaagi hulk. Vii-

mase tulemuse alusel arvutati lämmastikusisaldus proovis ning sellest valgusisaldus.  

 Valgu määramine toimus järgnevalt: rasvakindlale paberitükile kaaluti ligikaudu  

kaks grammi uuritavat proovi 0,001-grammise täpsusega. Proov koos rasvakindla paberiga 

asetati põletuskolbi, lisati kaks Kjeltabs tabletti ja 12 ml kontsentreeritud väävelhapet. 

 Alusel olevad kolvid viidi põletusblokki ja kuumutati 420 ˚C juures 60 minutit, 

kontrollides happeauru äratõmbe intensiivsust. Äratõmme peab olema esimesel viiel minu-

til viidud maksimumini, hiljem tuleb äratõmbe intensiivsust vähendada, et vältida väävel-

happe liigset kadu, mis võib omakorda põhjustada lämmastiku kadu lahusest. 

 Põletatud proovidega jahtunud kolvid viidi automaat-analüsaatorisse (Kjeltec), kus 

proovi lahjendati 80 ml destilleeritud veega ja lisati 50 ml 40% naatriumhüdroksiidi 

(NaOH) lahust. Lahusest eralduv ammoniaak destilleeriti veeauruga vastuvõtjas olevasse 

1% boorhappelahusesse ja tiitriti automaatselt standardiseeritud 0,2 M vesinikkloriidi lahu-

sega. Valgusisaldus on väljendatud massiprotsentides.  
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Joonis 12. Kjeltec seade valgusisalduse määramiseks (Põldvere, 2012) 

2.2.3 Rasvasisalduse määramine 

Rasvasisaldust määrati antud töös Soxtec aparaadiga, kasutades EVS-ISO 1444:1996 mee-

todit „Liha ja lihatooted – Vaba rasvasisalduse määramine“. 

Liha rasvasisaldus on rasva mass, mis on saadud standardis kirjeldatud meetodi tu-

lemusena. Rasvasisalduse väljendamiseks kasutatakse massiprotsenti. 

Eelnevalt kuivatatud proovi ekstraheeriti petrooleetriga Soxhlet-tüüpi ekstraktoris. 

Sellele järgnes ekstraktist solvendi eemaldamine väljaaurutamise teel ja seejärel proovi 

kaalumine. Usaldusväärse tulemuse saamiseks peab uuritava proovi kogus sisaldama vä-

hemalt 0,05 g rasva. 

Proove võeti vastavalt EVS 723:1995 standardile. Proovidelt eemaldati sidekoe 

jäägid ning homogeniseeriti 15 sekundit kiirusel 7000 p/min. Saadud proovi säilitati õhu-

kindlas plastiknõus külmkapi temperatuuril (+5 ˚C) ja analüüsiti võimalikult kiiresti, hil-

jemalt 24 tunni jooksul. 

Büks koos sinna asetatud liiva ja klaaspulgaga asetati lahtiselt, ilma kaaneta, kuiva-

tuskappi ning kuivatati 103±2 ˚C juures 30 minutit konstantse massini. Liiva võeti kogu-

ses, mis ületas umbes 2–3 korda proovi kaalutise. Kaanega kaetud suletud büksil lasti 

eksikaatoris jahtuda toatemperatuurini ning kaaluti 0,001-grammise täpsusega. Büksi viidi 

5–8 g homogeniseeritud proovi ning kaaluti 0,001-grammise täpsusega. 

Büksi sisu segati põhjalikult klaaspulgaga ning kuivatati büksi lahtiselt koos sisu ja 

klaaspulgaga 103±2 ˚C juures kaks tundi. Büksile asetati peale kaas ning lasti sel 

eksikaatoris jahtuda toatemperatuurini ning kaaluti 0,001-grammise täpsusega. 
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 Saadud kuivjääk viidi kvantitatiivselt ekstraktsioonihülssi. Büksi jäänud kuivatatud 

proovi jäägid eemaldati etanoolis niisutatud vati abil, mis asetati samuti hülssi. 

Alumiiniumist ekstraktsioonikolvid kuivatati 103±2 ˚C juures üks tund konstantse 

kaaluni, kolbidel lasti eksikaatoris jahtuda toatemperatuurini ning kaaluti 0,001-grammise 

täpsusega. Seejärel lisati 70–90 ml petrooleetrit, mille täpne kogus sõltus proovi rasvasi-

saldusest. Automaatse ekstraktsiooni alustamiseks asetati ekstraktorisse ekstraktsioonikol-

vid petrooleetriga ning ekstraktsioonihülsid prooviga. Ekstraktsioon viidi läbi 135 ˚C juu-

res. 

Ekstraktsiooniprotsess koosnes neljast etapist:  

1. 30 minutit keedeti proovi petrooleetris.   

2. 1 tund ja 20 minutit loputati proovi petrooleetriga läbi.  

3. 12 minutit eemaldati proovist petrooleeter.  

4. 10 minutit jahutati ekstraktsioonikolbe. 

Kuivatuskappi asetati ekstraktsioonikolvid rasvaga, kus proove kuivatati 103  C juu-

res üks tund. Seejärel lasti kolbidel eksikaatoris jahtuda toatemperatuurini ja kaaluti 0,001 

grammise täpsusega. Rasvasisaldus (wf) leiti massiprotsentides, milleks kasutati valemit:  

Wf = 
(     )

   (     )
      

kus 

m0 – büksi mass koos liiva ning klaaspulgaga, grammi; 

m1 – büksi mass koos proovi, liiva ja klaaspulgaga enne kuivatamist, grammi; 

m2 – tühja ekstraktsioonikolvi mass, grammi; 

m3 – koos rasvaga ekstraktsioonikolvi mass, grammi. 

2.2.4 Tuhasisalduse määramine 

 Tuhasisaldust määrati proovi tuhastamise teel elektrimuhvelahjus, kasutades EVS-

ISO 936:1998 metoodikat „Tuhasisalduse määramine“ (1998). 

 Põdraliha proov homogeniseeriti 20 sekundi jooksul homogenisaatoris ja analüüsiti 

võimalikult kiiresti, hiljemalt 24 tunni jooksul. Eelnevalt peab portselantiigleid kuumutama 

550±25 ˚C juures 20 minutit. Tiiglitel lasti eksikaatoris jahtuda toatemperatuurini ning neid 

kaaluti 0,1 mg täpsusega. Kaalutud tiiglisse asetati 1,5–2,0 g homogeniseeritud proovi ja 



34 

see kaaluti 0,1 mg täpsusega. Homogeniseeritud proovi kaalumine peab toimuma suhteli-

selt kiiresti, et saada täpseid tulemusi. 

Tiiglites proovid asetati jahedasse muhvelahju ja lasti 5–6 tunni jooksul tempera-

tuuril tõusta 550±25 ˚C. Kuumutamist jätkati 550±25 ˚C juures tavaliselt neli tundi või nii 

kaua kui tuhk muutus hallikas-valgeks. Kui tuhk jäi värvuselt mustaks, siis tulemused pole 

täpsed ning proovi kuumutati veel. 

Pärast kuumutamist lasti tiiglil koos tuhaga eksikaatoris jahtuda toatemperatuurini 

ning seejärel kaaluti 0,01 mg täpsusega. Tuhasisalduse väljendamiseks kasutatakse massi-

protsenti. 

2.3 Põdraliha tehnoloogiliste näitajate määramine 

 Põdraliha tehnoloogilistest näitajatest määrati liha pH-väärtus, veesidumisvõime, 

elektrijuhtivus, värvus ning keedukadu. 

2.3.1 pH-väärtuse määramine 

 Seljalihasest võetud proovitükist määrati hiljemalt 48 minuti jooksul liha happesus 

pH-meetriga Testo 205 (Testo AG, 2006) ning mis on tähistatud edaspidi pH48. pH72 tähis-

tab liha pH mõõtmise tulemusi, mis on mõõdetud laboris 72 tundi pärast lahkamist ja nül-

gimist. Lihaskoe pH-väärtus mõõdeti laboris pH-meetriga Star CPU (joonis 13a, 13b) 

(Ingenieurbüro R. Matthäus, 2011
a
).  

 

   

Joonis 13a. pH määramise seade  Joonis 13b. pH määramise seadme  

pH Star CPU (Tänavots, 2012)  pH Star CPU elektrood (Tänavots, 2012) 
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Liha pH-väärtuse mõõtmiseks torgati elektrood katseteks võetud selja pikimasse li-

hasesse ja registreeriti näit pH-meetri ekraanil. Pärast igat mõõtmist puhastati elektrood 

puhta sooja veega vältimaks mõõtmisvigade teket. Enne mõõtmisi kalibreeriti pH-meeter 

vastavate lahustega, kas kahe punkti järgi (standardlahused pH 4,0 ja pH 7,0) või ühe 

punkti järgi (pH 4,0 või 7,0).  

2.3.2 Veesidumisvõime määramine 

 Liha veesidumisvõime iseloomustab liha võimet hoida endas vett ja seda väljenda-

takse protsentides liha kogu niiskuse või liha massi suhtes. 

Põdraliha veesidumisvõime määrati Grau (1952) ja Hammi (1957) meetodil, mida 

on muutnud Volovinskaja ja Kjelman (1961). Antud meetod põhineb lihast eralduva vee 

hulga kindlaksmääramise printsiibil, kus ligikaudu 0,3 grammine liha kaalutis asetatakse 

viieks minutiks tuhavabale 150 mm läbimõõduga filterpaberile ühe kilogrammise raskuse 

alla kahe klaasi vahele. Pärast raskuse eemaldamist joonistati hariliku pliiatsiga märja laigu 

ja kaalutise piirjooned üle, et need oleksid paremini eristatavad. Laiaks vajutatud põdraliha 

ja märja laigu pindalad mõõdeti arvutiprogrammiga ScanStar ning leiti lihast filterpaberile 

eraldunud vesise ala suurus.  

2.3.3 Elektrijuhtivuse määramine 

 Lihaskoe elektrijuhtivuse määramiseks kasutati aparaati LF-Star CPU (joonis 14), 

mis on toodetud Saksamaal Rudolf Matthäusi Inseneribüroos (Ingenieurbüro R. Matthäus. 

2011
c
).  

 Elektrijuhtivuse määramiseks suruti kaks paralleelset terasest elektroodi lihasesse 

ning mõõdeti elektroodide vahelist elektrivoolu. Mõõdetud tulemus näitab liha rakustruk-

tuuride kahjustuse astet. Lihaskoe rakustruktuuri olukord on otseses seoses liha veesidu-

misvõimega. Normaalse liha puhul on elektrijuhtivuse näitaja 2,0–8,0 mS. PSE (hele, 

pehme, vesine) liha puhul on rakustruktuur kahjustada saanud ning liha elektrijuhtivus 

kõrge (> 8,0) ja veesiduvus madal. DFD (tume, kuiv, tuim) liha tüübi puhul on elektrijuh-

tivus madal (< 2,0). (Liha kvaliteedi määramine, 2012; Wicke ja Lengerken, 2006) 
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Joonis 14. Elektrijuhtivuse määraja LF Star (Tänavots, 2012) 

2.3.4 Värvuse määramine 

 Lihaskoe värvust määratakse visuaalselt vastavalt värvitabelitele või spetsiaalse 

aparaadiga, milleks on optomeeter. Antud töös kasutati seadet Opto Star (joonis 15), mis 

on toodetud Saksamaal Rudolf Matthäusi Inseneribüroos ja millega mõõdeti lihasele pee-

geldunud või neeldunud valgust (Ingenieurbüro R. Matthäus, 2011
b)

. Lihaskoe värvuse 

määramiseks suunati seadme mõõteandur liha pinnale ning fikseeriti tulemus. Opto Star 

näitab liha kvaliteedi defekte vastavalt valguskiirguse peegeldumise intensiivsusele liha 

välispinnalt. 

 

 

Joonis 15. Liha värvuse määraja Opto Star (Tänavots, 2012) 

  

Hea kvaliteediga lihaks loetakse Opto Stari väärtusi, mis on piirides 55–85%. 

(Põldvere, Tänavots, 2012)  
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2.3.5 Keedukao määramine 

 Keedukao all mõistetakse vedelate ja lahustuvate ainete kadu liha termilisel töötle-

misel. Liha sisetemperatuuri suurenemisel tema veesisaldus langeb ning rasva- ja valgusi-

saldus tõuseb, see tähendab, et põhiosa keedukaost moodustab vesi.  

 Selja pikimast lihasest võeti 100-grammine proovitükk, mille arvatavasse kesk-

punkti torgati termomeetri ots ning liha koos termomeetriga asetati kilekotti. See komplekt 

asetati 95  C vette ning kuumutati seni, kuni lihatüki sisetemperatuur oli tõusnud 72  C juur-

de. Seejärel tõsteti proov jahtuma ja pärast jahtumist see kaaluti ning leiti massikadu, mis 

väljendati protsentides.  

2.4 Mehaaniliste parameetrite määramine 

Mehaaniliste parameetrite mõõtmised viidi läbi termiliselt töödeldud lihaga. Termi-

lisel töötlemisel kuumutati lihaproovid vesivannis 72–76 ˚C sisetemperatuurini. Järgnevalt 

lihaproovid jahutati 20 ˚C temperatuurini ja alustati analüüsimist. 

Uuringu käigus määrati järgmised parameetreid (joonis 19): 

• Energiakulu lõikepunktini (mJ) on energia, mis kulub proovitüki deformeerimi-

seks (enne purunemist). 

• Lõikepunkt (N) on jõud, mille juures algab proovitüki purunemine. 

• Energiakulu murdepunktini (mJ) on energia, mis kulub proovitüki läbilõikami-

seks. 

• Energiakulu kokku (mJ) tähendab summaarset energiakulu, mis on vajalik proovi-

tüki deformeerimiseks ja läbilõikamiseks. 

Põdraliha tekstuuri mehaaniliste parameetrite määramiseks kasutati tekstuurianalü-

saatorit TMS Pro (joonis 16), millel on lisaseade TMS-PRO LOAD CELL 1 kN lihaskoe 

lõiketugevuse määramiseks  ning lõikeseade TMS-PRO Light weight blade set (joonis 16).  

Proovitükkide ettevalmistamine ja lõiketugevuse määramine toimus WB metoodika 

alusel (Savell jt, 2013).  

Tekstuurianalüsaatori TMS Pro tehnilised andmed on järgmised: 

1. V-kujuline, 60 kraadise lõiketeraga nuga, mille paksus on 1,016 mm. 

2. Tera liikumiskiiruseks on 500 mm/min. 

3. Maksimaalselt rakendatav jõud≤1000 N. 
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Joonis 16. Tekstuurianalüsaator TMS Pro 

 

Testiti põdrarümpadelt võetud selja pikima lihase termiliselt töödeldud proovide 

lõiketugevust. Proovitükkide võtmiseks kasutati puurmasinat (joonis 17), millele oli kinni-

tatud proovivõtu toru diameetriga 11 mm. Igast lihaproovist lõigati piki lihaskiudu proovi-

võtu toru abil välja kuni kümme proovitükki (joonis 18). Seejärel alustati nende lõikamist 

tekstuurianalüsaatoriga TMS Pro risti lihaskiude. Testitud proovitükkidest kasutati lõikejõu 

parameetrite määramiseks kuut proovi igast lihasest. Analüüsist jäeti välja proovitükid, kus 

testimise käigus tuvastati sidekoe olemasolu, mille läbistamiseks rakendati oluliselt roh-

kem jõudu. 

 

Joonis 17. Proovide võtmiseks kasutati puurmasinat, millele oli kinnitatud proovivõtu toru 

diameetriga 11 mm (Põldvere, 2012) 
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Joonis 18. Puursüdamikuga ettevalmistatud liha proovitükid (Põldvere, 2012) 

 

Liha lõiketugevuse määramise põhimõtteline skeem ja määratavad parameetrid on 

esitatud järgneval joonisel 19.  

 

 

Joonis 19. Warner-Bratzleri testi jõu dünaamika ja selle lõikeenergia määramine joonealu-

se pinna kaudu (Luno jt, 1999) 

 

2.5 Andmete statistiline analüüs 

Andmete haldus ja statistiline analüüs teostati tabelarvutusprogrammi MS Excel 

2010 abil. Vanusegruppidevahelise erinevuse statistilise olulisuse kindlaks tegemiseks ka-

sutati student t-testi. Tunnustevahelised seosed (Pearsoni korrelatsiooni koefitsient) leiti 

statistikaprotseduuriga Correlation ja koefitsientide olulisus funktsiooniga T.DIST.2T, mis 

on töös esitatud tavapäraselt: * – oluline seos p<0,05; ** – oluline seos p<0,01; *** – olu-

line seos p<0,001; # – trend olulisuse suunas p<0,1. 

  

http://www.eau.ee/~alo/liha/maaramine/userfiles/images/42d.jpg
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3. Eksperimentaalne osa 

3.1 Rümbanäitajate analüüs 

Antud töös on eeltöötluse aja all mõistetud põdra esmast töötlemist (nülgimine ja 

sisikonna eemaldamine) peale surmavat lasku. Põdrarümba eeltöötlusaeg märgiti uurimis-

töös minutites (joonis 20). Täiskasvanud loomadel ja vasikatel erines eeltöötlus aeg, kus 

põdravasikate eeltöötluseks kulus 19,17 minuti võrra vähem aega kui täiskasvanud põtrade 

töötlemiseks. Täiskasvanud põdralehmade ja –pullide eeltöötlus aeg palju ei erinenud. 

Emaste ja isaste põdravasikate eeltöötlemiseks kulus sama palju aega. Täiskasvanud põtra-

de ja vasikate eeltöötlusajad erinesid statistiliselt oluliselt (p<0,001). 

 

Joonis 20. Põtrade eeltöötluseks kulunud aeg sõltuvalt soost ja vanusest (ristid märgivad 

üksikute loomade näitajaid) 

 

Antud uurimistöös mõistetakse rümbamassi all põdra töödeldud lihakeha, millelt on 

eemaldatud nahk, sisikond, pea ja jalad. Tulemused on joonisel 21 esitatud kilogrammides. 

Täiskasvanud põtrade rümbamass oli tunduvalt suurem võrreldes vasikatega. Vasikate 

rümpade keskmine mass oli 107,82 kg väiksem kui täiskasvanud põtradel ja see erinevus 

osutus statistiliselt oluliseks (p<0,001). 
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Joonis 21. Põtrade rümbamass (eemaldatud pea, jalad, nahk, sisikond) sõltuvalt soost ja 

vanusest 

 

Põdra rümbasaagis on puhta liha kogus protsentides (joonis 22), millelt on eemalda-

tud kondid ning söögiks kõlbmatud osad (verevalumid). Täiskasvanud põtrade ning vasika-

te keskmine rümbasaagis erines ainult 1,29% võrra, mis ei osutunud statistiliselt oluliseks 

(p=0,136). 

 

Joonis 22. Põtrade rümbasaagised sõltuvalt soost ja vanusest 
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3.2 Keemilised näitajad 

Täiskasvanud põtrade lihaproovide keskmine kuivainesisaldus oli 24,7% ning vasi-

katel 23,93%. Märgatavalt suuri erinevusi ei esinenud sooliselt ega vanuseliselt erinevatelt 

põtradelt pärit proovide vahel (joonis 23). Täiskasvanud põtrade liha kuivainesisaldus va-

rieerus rohkem kui vasikatel. Täiskasvanud põtradelt ja vasikatelt pärit lihaproovide kuiv-

ainesisalduse erinevus ei osutunud statistiliselt oluliseks (p=0,051), kuid tendents erinevuse 

olemasoluks oli olemas (p<0,1). 

 

Joonis 23. Põdraliha kuivainesisaldus sõltuvalt sugupoolest ja vanusest 

 

Põdraliha proovides määratud valgusisaldus oli täiskasvanud loomadel keskmiselt 

22,44%, mis oli 0,64% kõrgem võrreldes vasikate lihaga. Täiskasvanud põtrade ja vasikate 

liha valgusisalduste erinevus oli statistiliselt oluline (p=0,045) (joonis 24).  
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Joonis 24. Põdraliha valgusisaldus sõltuvalt sugupoolest ja vanusest 

 

Põdraliha keskmine rasvasisaldus oli vahemikus 0,82–1,26%. Kõrgeim tulemus lei-

ti täiskasvanud põdralehmade lihast ning madalaim täiskasvanud pullidel. Täiskasvanud 

loomade ja vasikate vaheline keskmine tulemus erines 0,16% võrra ning nende tulemuste 

vaheline erinevus ei olnud oluline (p=0,451) (joonis 25).  

 

Joonis 25. Rasvasisaldus põdralihas sõltuvalt sugupoolest ja vanusest 
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Tuhasisaldus jäi põdralihas 1,09–1,16% vahele. Keskmised tulemused täiskasvanud 

põtradel ja vasikatel erinesid 0,01% võrra. Suurim erinevus oli täiskasvanud üksikloomade 

liha tuhasisalduse osas (1,03–1,32%). Täiskasvanud põtrade ja vasikate liha keskmine tu-

hasisaldus ei erinenud statistiliselt oluliselt (p=0,816) (joonis 26). 

 

Joonis 26. Põtrade liha tuhasisaldus sõltuvalt soost ja vanusest 

3.3 Tehnoloogilised näitajad 

pH48 keskmised tulemused jäid vahemikku 5,06–5,60. Kõrgeim pH tulemus määrati 

lehmvasikal (6,60). Täiskasvanud ja vasikate keskmised tulemused erinesid 0,2 ühiku võr-

ra, kusjuures täiskasvanud põtrade pH oli madalam. Need tulemused ei erinenud statistili-

selt (p=0,549) (joonis 27). 

 

Joonis 27. Põtrade liha pH väärtus sõltuvalt soost ja vanusest mõõdetud pärast põdra lah-
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Võrreldes pH48-ga on tulemused muutunud ning liha happesus on madalam. Põdra-

liha pH72 (määratuna laboris 72 tundi pärast tapmist) keskmised tulemused jäid vahemikku  

5,53–5,86. Ühel lehmvasikal, kes tabati pikaajalise jälitamise järel, oli seljalihase  

pH-väärtus stressi tõttu kõrge (6,90). Sellel lihal olid DFD-lihale omased tunnused. Kui 

pH48 täiskasvanud põtrade ja vasikate liha tulemuste vahe oli 0,23, siis pH72 puhul ei ole 

see oluliselt muutunud jäädes samuti 0,23 juurde. Seega liha happesus on suhteliselt ühtla-

selt muutunud. 72 tundi pärast tapmist ei erinenud täiskasvanud ja vasikate liha pH väärtu-

sed usutavalt (p=0,362) (joonis 28). 

 

Joonis 28. Põtrade liha pH väärtused sõltuvalt soost ja vanusest mõõdetuna laboris 

 

Põdralihas määratud keskmised veesiduvuse näitajad jäid vahemikku 

61,50–67,50%. Kõrgeim veesiduvuse näitaja oli lehmvasikatel ning madalaim täiskasva-

nud pullidel. Vasikate ning täiskasvanud põtrade liha keskmine veesiduvus erines 1,82%, 

olles kõrgeim vasikatel (67,03%). Täiskasvanud põtradelt ja vasikatelt pärit lihaproovide 

veesidumisvõime erinevus ei osutunud statistiliselt oluliseks (p=0,085), kuid tendents eri-

nevuse olemasoluks oli olemas (p<0,1) (joonis). 
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Joonis 29. Põdraliha veesidumisvõime sõltuvalt soost ja vanusest 

 

Põdraliha elektrijuhtivuse keskmised tulemused jäid vahemikku 5,00–10,75 mS. 

Madalaima keskmine tulemus leiti pullvasikatel (5,00 mS) ning kõrgeim täiskasvanud pul-

lidel (10,75 mS). Suurim erinevus oli lehmvasikate ja pullvasikate vahel (5,38 mS). Täis-

kasvanute ja vasikate keskmised tulemused erinesid ainult 0,29 ühikut. Vanusegrupi mõju 

ei olnud statistiliselt oluline (p=0,885) (joonis 30).  

 

Joonis 30. Põdraliha elektrijuhtivus sõltuvalt soost ja vanusest 
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Põdraliha värvuste erinevus jäi suhteliselt väikesesse vahemikku 85,50–89,40. Kõi-

ge rohkem erinesid täiskasvanud põdralehmade tulemused pullvasikate tulemustest (3,9), 

olles kõrgeim lehmadel. Täiskasvanute ning vasikate keskmised tulemused erinesid ükstei-

sest 0,76 ühiku võrra. Täiskasvanud põtrade ja vasikate liha värvuse poolest ei erinenud 

usutavalt (p=0,566) (joonis 31). 

 

Joonis 31. Põdraliha proovide värvus sõltuvalt soost ja vanusest 

 

Termiliselt töödeldud põdraliha keskmised keedukaod olid vahemikus  

25,78–30,30%. Suurim keedukadu oli täiskasvanud põdrapullide lihal ning väikseim lehm-

vasikate lihal. Suurimad keedukao erinevused (19,9–33,2%) leiti lehmvasikate lihaproovi-

de võrdlemisel. Üldiselt erinesid täiskasvanud ja vasikate liha keskmised keedukaod 3,27% 

võrra ning antud erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p=0,191) (joonis 32).  

 

Joonis 32. Põdraliha keedukadu sõltuvalt soost ja vanusest 
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3.4 Tekstuuri parameetrid 

Energiakulu lõikepunktini (mJ) on energia, mis kulub proovtüki deformeerimiseks 

(enne purunemist). Põdraliha tekstuuri parameetrina mõõdetud energiakulu lõikepunktini 

keskmised tulemused oli vahemikus 81,75–174,60 mJ. Ühe põdralehma lihaproovi läbilõi-

kamiseks kasutati oluliselt rohkem energiat (383 mJ), mis viitab sellele, et tegemist võis 

olla vanema looma lihaga. Suurtes piirides erinesid lehmvasikate (81,75 mJ) ja täiskasva-

nud lehmade (174,60 mJ) tulemused. Seevastu noor- ja täiskasvanud loomade vahel vähem 

(55,9 mJ) ning see erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p=0,298) (joonis 33). 

 

Joonis 33. Põdraliha lõikamiseks kulunud energia lõikepunktini sõltuvalt soost ja vanusest 

 

Lõikepunkt (N) on jõud mille juures algab proovitüki purunemine. Põdraliha proo-

videl mõõdetud keskmised liha lõikepunktid olid vahemikus 20,78–36,00 N. Väikseim 

keskmine tulemus leiti lehmvasikate liha proovidel (20,78 N). Täiskasvanud põtrade liha 

lõikepunkti tulemused erinesid sugupooliti rohkem (12,1 N) kui põdravasikate tulemused 

sugupooliti (9,42 N). Vasikate ning täiskasvanud põtrade liha lõikejõu keskmised väärtu-

sed erinesid 8,62 N, kuid erinevused ei osutunud statistiliselt oluliseks (p=0,374) (joo-

nis 34). 
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Joonis 34. Põdralihal määratud lõikepunkt sõltuvalt soost ja vanusest 

 

Energiakulu kokku, mida määrati tekstuuri parameetrina, keskmised tulemused jäi 

vahemikku 176,25–253,50 mJ vasikatel ning 216,00–301,20 mJ täiskasvanud põtradel. 

Täiskasvanud põtrade liha keskmiste tulemuste erinevus sugupooliti antud parameetril oli 

suurem (85,2 mJ) kui sama tulemus vasikatel (77,25 mJ). Täiskasvanud põtrade liha proo-

vide lõikamiseks kulus kokku 74,86 mJ rohkem energiat kui vasikatelt võetud proovide 

lõikamiseks, seega erinevus oli mitteoluline (p=0,264) (joonis 35). 

 

Joonis 35. Põdraliha proovi läbilõikamiseks kulunud koguenergia sõltuvalt soost ja vanusest 
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Erinevast vanuserühmadest saadud põdraliha struktuuriparameetrite analüüsist sel-

gub, et vasikate liha on õrnem võrreldes täiskasvanud põtrade lihaga. Vasikate liha läbilõi-

kamiseks on vaja kulutada vähem jõudu keskmiselt 23,92 N ja 32,54N täiskasvanud põtra-

del ning summaarset energiat keskmiselt 202 mJ vasikatel ja 276,86 mJ täiskasvanud põt-

radel. Kõige rohkem on vaja kulutada jõudu ja energiat põdralehmade liha lõikamisel (vas-

tavalt 82,2 N ja 563 mJ). 

3.5 Näitajatevahelised seosed 

Eeltöötlusajaga oli tugevalt positiivselt seotud (tabel 4) põdra vanus, rümbamass ja 

pehme liha kogus. Põtrade pehme liha kogus rümbas on seotud oluliselt rümbamassiga 

(r=1,0) ja looma vanusega (r=0,90) ning vähemal määral rümbasaagisega (r=0,48). Rüm-

bamass sõltub oluliselt looma vanusest (r=0,90). Seega kõige enam mõjutab eeltöötlusaega 

põdra vanus kuna vanema looma rümbamass on suurem, sellest tulenevalt on ka pehme 

liha kogus suurem. Kõige vähem mõjutavad eeltöötlusaega rümba temperatuur. Rümba-

saagis ei sõltunud oluliselt antud teguritest.  

 

Tabel 4. Rümba näitajate vahelised seosed 

Näitajad 
Eeltöötlusaeg, 

min 

Rümba 

temp, ˚C 

Vanus, 

aasta 

Rümba-

mass, kg 

Pehme 

liha, kg 

Rümba temp ˚C 0,11 
    

Vanus, aasta 0,77** 0,33 
   

Rümbamass, kg 0,92*** 0,14 0,90*** 
  

Pehme liha, kg 0,92*** 0,14 0,90*** 1,00*** 
 

Rümbasaagis, % 0,39 0,30 0,36 0,47 0,48# 

 

Looma vanus oli kõige enam seotud liha kuivaine- ja valgusisaldusega (vastavalt 

r=0,57 ja r=0,72). Liha kuivainesisaldus (tabel 5) sõltus kõige enam valgu- ning vähesel 

määral rasvasisaldusest (vastavalt r=0,88 ja r=0,49). Liha suurem kuivainesisaldus tähen-

das suuremat tuhasisaldust. Tuhasisaldus sõltus oluliselt ka veel valgusisaldusest (r=0,60). 

Liha valgusisalduse seos rasvasisaldusega ja pH72-ga oli nõrk ja mitteoluline. pH72 ei sõl-

tunud oluliselt teistest vaadeldavatest teguritest.  
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Tabel 5. Põdraliha keemiliste näitajate vahelised seosed 

Näitajad pH72 Vanus, aasta Kuivaine Valk Rasv 

Kuivaine –0,17 0,57* 

   
Valk –0,28 0,72** 0,88*** 

  
Rasv 0,06 –0,11 0,49# 0,04 

 
Tuhk 0,02 0,35 0,50# 0,60* –0,18 

 

Põdraliha pH48-väärtus määras suures osas ära pH72-väärtuse (r=0,91) ning kuna 

veesiduvus sõltub liha pH-väärtusest siis oli nende vaheline seos tugev (rpH48=0,80 ja  

rpH72=0,81). Veesiduvuse seos kuivaine- ja valgusisaldusega oli negatiivse keskmise tuge-

vusega, kuid statistiliselt mitteoluline (vastavalt r=–0,36 ja r=–0,44). Anorgaaniliste ühen-

dite kogus ehk liha tuhasisaldus oli tugevalt seotud liha elektrijuhtivusega (r=0,63). Liha 

termilisel töötlemisel esinevat kadu põhjustas enam liha kuivaine- ja valgusisaldus (vasta-

valt r=0,54 ja r=0,48) ning pH48 (r=–0,61). Liha keedukadu oli tugevalt negatiivselt seotud 

liha veesidumisvõimega (r=–0,71), seevastu nõrgalt positiivselt seotud rasva- ja tuhasisal-

dusega (vastavalt r=0,32 ja r=0,31). Liha värvuse seos teiste tunnustega oli nõrk  mitteolu-

line ning ka põdra vanus ja liha rasvasisaldus ei omanud olulist seost teiste tabelis 6 toodud 

tunnustega.  

 

Tabel 6. Põdraliha füüsikalis-keemiliste näitajate vahelised seosed  

Näitajad 

p
H

7
2
 

V
a
n

u
s,

 a
a
st

a
 

K
u

iv
a
in

e,
 %

 

V
a
lk

, 
%

 

R
a
sv

, 
%

 

T
u

h
k

, 
%

 

p
H

4
8
 

V
ee

si
d

u
v
u

s,
 %

 

pH48 0,91*** –0,34 –0,50# –0,57# –0,07 –0,26 

  
Veesiduvus,% 0,81*** –0,36 –0,36 –0,44 –0,09 0,04 0,80*** 

 
Elektrijuhtivus, mS 0,09 0,25 0,10 0,23 –0,31 0,63* 0,00 0,04 

Värvus 0,24 0,21 0,06 –0,13 0,28 0,04 0,18 0,30 

Keedukadu,% –0,47 0,36 0,54# 0,48# 0,32 0,31 –0,61* –0,71** 

 

Liha lõikepunktini läbistamiseks kulunud energia ei olnud oluliselt seotud mitte 

ühegi tabelis 7 toodud tunnusega. Lihaproovi lõikepunktini rakendatud energia oli tugevalt 

seotud selle läbilõikamiseks kulunud jõuga (r=0,93). Teiste tunnuste seos lõikepunktis ra-
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kendatud jõuga ei olnud statistiliselt usutav. Energiakulu lõikepunktist murdepunktini sõl-

tus kõige enam keedukaost, kuivaine- ja rasvasisaldusest lihas (vastavalt r=0,59,  

r=0,55 ja r=0,57). Lõikepunktist murdepunktini kulutatud energia oli mõõdukalt seotud 

murdepunktis kulutatud energiaga (r=0,52). 

 

Tabel 7. Põdraliha struktuuriparameetrite ja füüsikalis-keemiliste näitajate vahelised seosed 

Näitajad 
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Energiakulu lõikepunktini, mJ 0,01 0,06 0,02 0,18 –0,32 –0,24 –0,22 0,16 0,20 
   

Lõikepunkt, N 
–0,04 

 

0,13 

 

0,04 

 

0,27 

 

–0,24 

 

–0,24 

 

–0,21 

 

0,13 

 

0,23 

 

0,93 

***   

En. kulu LP-st murdepunktini, 

mJ 

0,03 

 

0,55 

# 

0,35 

 

0,57 

* 

0,07 

 

–0,42 

 

–0,41 

 

–0,11 

 

0,59 

* 

0,55 

# 

0,72 

*  

Murdepunkt, N 
–0,09 

 

0,00 

 

–0,08 

 

0,19 

 

–0,35 

 

0,00 

 

–0,01 

 

0,22 

 

–0,13 

 

0,82 

*** 

0,89 

*** 

0,52 

# 

Energiakulu kokku, mJ 
0,02 0,22 0,12 0,32 –0,23 –0,32 –0,30 0,10 0,34 0,96 

*** 

0,96 

*** 

0,75 

* 

 

Liha läbistamiseks kulutatud koguenergia oli kõige enam seotud jõud rakendamise-

ga lõikepunktis (r=0,96) ja murdepunktis (r=0,81) ning energiakuluga lõikepunktini 

(r=0,96) ja energiakuluga lõikepunktist murdepunktini (r=0,75). Põdra vanuse, tema liha 

valgu- ja tuhasisalduse ning veesiduvuse seosed liha struktuuriparameetritega olid nõrgad.  
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Kokkuvõte 

Bakalaureusetöö eesmärgiks seati Eestis kütitud põtrade, nii täiskasvanud kui vasi-

kate, liha füüsikalis-keemiliste omaduste ja struktuuriparameetrite määramine ning põdra-

liha iseloomustavate tunnustevaheliste seoste väljaselgitamine. 

Katses kasutati 13 kütitud põdra liha, kellest täiskasvanud loomi oli seitse ja vasi-

kaid kuus. Analüüsid teostati Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 

osakonna lihalaboris vastavalt tunnustatud metoodikatele. Põdrad kütiti ajavahemikul 

27. oktoober – 8. detsember 2013, millal välistemperatuur oli –3…+10 ˚C. Lihaproovid 

analüüsiti kolm ööpäeva pärast põtrade küttimist, määrates füüsikalis-keemilised näitajad 

ning struktuuriparameetrid. Andmete haldus ja statistiline analüüs teostati tabel-

arvutusprogrammi MS Excel 2010 abil. Määratud põdraliha iseloomustavate tunnuste va-

hel leiti erinevused sugupooliti ja tunnustevahelised seosed.  

Eeltöötlusaeg erines täiskasvanud loomadel ja vasikatel, kus põdravasikate eeltööt-

luseks kulus 19,17 minuti võrra vähem aega kui täiskasvanud põtrade töötlemiseks. Seega, 

mida suurem põder seda rohkem läheb aega eeltöötluseks ning üldjuhul on ka pehme liha 

kogus suurem. Siinkohal on ka oluline, et on sooritatud „puhas lask“. Põdravasikate keha-

mass oli oluliselt väiksem kui täiskasvanud loomadel. 

Liha kõrgeim rasvasisaldus leiti täiskasvanud põdralehmade lihas (1,26%) ning 

madalaim täiskasvanud pullide lihas (0,82%). Lihaproovides määratud valgusisaldus oli 

täiskasvanud loomadel keskmiselt 22,44%, mis oli kõrgem vasikate lihast saadud tulemus-

test (21,80%). Täiskasvanud põtrade liha kuivainesisaldus varieerus rohkem kui vasikatel. 

Ühel kütitud lehmvasikal oli seljalihase pH-väärtus stressi tõttu kõrge (6,90), mille põhju-

seks oli tema pikaajaline jälitamine ning sellel lihal olid DFD-lihale omased tunnused. 

Põdraliha veesiduvus oli suhteliselt kõrge, jäädes vahemikku 61,50–67,50%. Seega ei jää 

liha pärast laagerdamist kuivaks ja tuimaks. Termiliselt töödeldud põdraliha keskmised 

keedukaod olid vahemikus 25,78–30,30%. Suurim keedukadu oli täiskasvanud põtrade 

lihal (29,69%) ning väikseim vasikate lihal (26,42%).  

Täiskasvanud põtrade lihaproovide deformeerimiseks lõikepunktini kasutati roh-

kem energiat (157,57 mJ), kui vasikate lihaproovide lõikamiseks (101,67 mJ). Ka täiskas-

vanud loomade lihaskiude purustamiseks kuluv jõud oli suurem. Ehki need erinevused ei 

osutunud vanusegruppide vahel statistiliselt oluliseks erinevuseks võis täheldada, et vane-

mate loomade liha oli sitkem. Toodud parameetrid iseloomustavad hästi põdraliha tehno-
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loogilisi omadusi, kuna nad toovad välja liha toitainelise väärtuse kui ka tekstuuriomadu-

sed.  

Katsete tulemuste põhjal võib öelda, et mida noorem põder seda kvaliteetsem ning 

õrnem on tema liha. 
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Järeldused 

 Põdra vanus mõjutas oluliselt liha kuivaine- ja valgusisaldust. Samas liha tehnoloogili-

sed parameetrid nagu pH, veesiduvusvõime, elektrijuhtivus ja keedukadu ei sõltunud 

põdra vanusest. 

 Ehkki täiskasvanud põtrade liha oli veidi sitkema struktuuriga, oli see suurema kuivai-

ne-, valgu- ja rasvasisaldusega kui vasikate liha.  

 Põdraliha on tänu madalale rasva- ning kõrgele valgusisaldusele vastab see tänapäe-

vastele toitumissoovitustele. 

 Lõppjäreldusena võib öelda, et mida noorem põder seda kvaliteetsem ning õrnem on 

tema liha. 

 Kuna ulukiliha on Eestis vähe uuritud, siis tuleks uuringuid selles suunas jätkata. Sa-

muti näitab ulukiliha töötlejate arv ja nende toodangu mahtude suurenemine vajadust 

sellesuunaliseks uurimistöö edasiarendamiseks, kuhu oleks haaratud liha järeltöötle-

mine ja tootearendus. 
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