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Summary 
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FERMENTATION, COLOUR, SENSORY ANALYSIS.  

The objectives of present work are: to study the production technology of baked and 

fermented baked milk, to analyse their composition and to determine their sensory and 

microbiological properties. Current work gives an overview of Maillard reaction that 

occures under laboratory conditions and in different milk products. In addition to 

theoretical data, an experimental findings are given in this work.  

Maillard reaction and its products play an essential role both in food quality like smell, 

taste, texture, nutritional and health value formation during heating. Despite many 

researches, reactions true value is yet to be discovered. 

Experiments, conducted in current work, were mainly based on foreign researches and 

methods with minor corrections in compliance with the used design of experiments. It was 

found that prolonged milk heating changed its colour and composition. Instrumental 

method for colour intensity measurement in baked milk products was developed. Apart 

from this, an influence on bacteria development was found. Characteristics for baked milk 

production methods were specified  

Current work contains 64 pages, 23 figures, 6 tables and 53 references. 
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SISSEJUHATUS 

Antud töös püstitati järgmiseid küsimusi: kuidas ja millistel tingimustel kulgeb Maillardi 

reaktsioon? Millised oleksid hautatud piima ning hautatud ja hapendatud piima 

tehnoloogilised parameetrid? Kuidas mõjutab piima hautamine selle koostist, omadusi ja 

mikroorganismide arengut? 

Teema on huvitav ja väljakutsev mitmel aspektil. Esiteks, Maillardi reaktsioon, vaatamata 

kõikidele uuringutele, on ikka väheuuritud. Veelgi vähem on andmeid selle reaktsiooni 

kohta eesti keeles. Teiseks, tänu piima hautamisele saadud toodete headele 

maitseomadustele kasutatakse seda laialt toiduainete valdkonnas. Suhteliselt lihtsa 

tootmistehnoloogia tõttu saaksid hautatud piima toota ka väiketööstused. Kolmandaks, 

hautamisel toode ei vaja lisaaineid maitse, lõhna ja konsistentsi parandamiseks, mis tõstab 

toote tervislikkust. Samal ajal võib kirjanduse põhjal oletada, et piima kuumutamisel 

võivad tekkida ka tervisele kahjulikud ühendid, kuid nende mõju organismile vajab 

hoolikat uurimist. 

Töö eesmärkide saavutamiseks kasutati teadusväljaandeid, uuringuid, standardeid ja 

meetodeid, millest suurem osa olid välismaised. Antud töös teostatud katsed näitasid, et 

piima hautamine mõjutas kuivaine sisaldust. Registreeriti värvuse muutus ja bakterite 

arengu sõltuvus hautamise kestvusest. 

Töö vormistamisel lähtuti Aire Levand’i (2004) liha- ja piima eriala üliõpilastööde 

koostamise ja vormistamise juhendist. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Maillardi reaktsioon 

Maillardi reaktsiooni all mõeldakse toiduainete kuumtöötlemisel tekkivat 

mitteensümaatilist pruunistumist. Selle tulemusel moodustuvad mitmed erinevad ühendid, 

millest tulenevalt on ka vaadeldav reaktsioon keerulise iseloomuga. Kõige lihtsam on 

glükoosi ja ammoniaagi vaheline vastastikune toime, kuid ka selle tulemusena eraldub 

rohkem kui 15 reaktsiooniprodukti (Nursten, 2002). Tänapäeval on toidukvaliteedi 

seisukohast Maillardi reaktsioon üks tähtsamatest reaktsioonidest. Selle tähtsus seisneb 

moodustuvates ühendites, mis mõjutavad toidu organoleptilisi omadusi, tervislikkust ja 

säilivust (Somoza ja Fogliano, 2013). 

Kahekümnenda sajandi esimese kümnendi lõpul uuris kuueteistkümne aastane prantsuse 

teadlane Louis Camille Maillard reaktsiooni aminohapete ja suhkrute vahel neid 

kuumutades ning vaadeldes muudatuste toimumist. Pärast tulemuste saamist oletas noor 

teadlane, et toimus mingi reaktsioon, mis põhjustas süsihappegaasi eraldumise ja 

algproduktide pruunistumise eest vastutavate ühendite tekke. Saadud ühendeid nimetas 

L. Maillard melanoidideks ja hakkas uurima nende moodustumist, arvates, et need ühendid 

on olulised tervisele (Somoza ja Fogliano, 2013).
 

Vaatamata intensiivsetele uuringutele täpsustas ameeriklane John Hodge alles 40 aastat 

hiljem Maillardi reaktsiooni ja esitas oma tulemused ajakirjas Agricultural and Food 

Chemistry, kus esitas ka reaktsiooni kulgemise skeemi (joonis 1). Kahjuks ei olnud aga 

keerulisuse tõttu terve reaktsiooni mehhanism (süsteemi amiinid-suhkrud kuumutamine) ka 

seni tervenisti aru saadud.  

1.1.1. Reaktsiooni olemus 

Toiduainete tehnoloogias on kolm peamist mehhanismi, mis kutsuvad esile toidu 

mitteensümaatilise pruunistumise: karamellisatsioon, askorbiinhappe oksüdatsioon ja 

Maillardi reaktsioon. Viimane hõlmab reaktsiooni aldehüüdide ja amiinide (aminohape või 

valk) vahel ja kõige paremini kulgeb keskmiselt aluselises keskkonnas (>pH 8) 

(Ajandouz, et al., 2007). 
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1-amino-1-desoksü-2-ketoos

N- asendatud 
glükosüülamiinAldool

Lõhustumisproduktid 
(atsetool, diatsetüül, 
püruvaldehüüd jne)

Aldoolid ja N- vaba 
polümeerid

Hüdroksümetüülfurfuraali 
Schiff’i alus või furfuraal

Reduktoonid

Melanoidiinid
Pruunid lämmastikku sisaldavad polümeerid ja kopolümeerid

Dehüdroreduktoonid

HMF või 
furfuraal

Suhkrud

Aldehüüdid

+ aminoühend  -H2O

Amadori 
ümberpaigutus

A
B

HC

-3 H2O
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+ H2O

+2 H -2 H
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F
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C -2 H2O
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+H2O

>pH 7

>pH 7
≤pH 7

 

Joonis 1. Maillardi reaktsiooni skeem Hodge (1953a) järgi (Martins, Jongen, 

van Boekel, 2001; Nursten, 2002) 

Oma töös „Dehydrated foods. Chemistry of browning reactons in model systems“ jaotas 

John E. Hodge (1953a) Maillardi reaktsiooni kulgemise kolmeks etapiks: 

1. Algetapp: reaktsiooni produktid on värvitud, ei neela UV-lähedases alas  

A. Suhkru ja amiini kondensatsioon 

B. Amadori/ Heyns’i ümberasetumine 

2. Kesketapp: produktid on värvitud või kollased, neelab tugevalt UV-lähedases alas 

C. Suhkru dehüdratsioon 

D. Suhkru fragmenteerimine 

E. Streckeri lagunemisreaktsioon (aminohapete lagunemine) 

3. Lõppetapp: produktid on värvusega (sõltuvalt produktidest)  

F. Aldoolide kondensatsioon 

G. Aldehüüd-amiin polümerisatsioon ja lämmastiku sisaldavate heterotsükliliste 

ühendite moodustumine 
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1.1.2. Algetapp 

Kõige varasem reaktsioon on pööratav
 
(Nursten, 2002) ja kulgeb redutseeritava suhkru – 

glükoosi
 

(Martins, Jongen, van Boekel, 2001) või laktoosi
 

(van Boekel, 1998) – 

kondenseerimisel ühendiga, mis sisaldab vaba amino-rühma: aminohapped või valgud 

(peamiselt lüsiini ε-amino rühm) (Martins, Jongen, van Boekel, 2001, Gorbatova, 2012). 

Selle reaktsiooni tulemuseks on N-asendatud glükosüülamiin (glükoosi puhul) või 

laktosüülamiin (laktoosi puhul), ehk Schiff’i alus, mis Amadori ümberasetumisreaktsiooni 

ajal muutub niinimetatud Amadori produktiks – laktulosüüllüsiiniks (laktuloos+lüsiin) 

(joonis 2) või Heynsi produktiks, kui redutseeritud suhkur oli ketoon (van Boekel, 1998). 

 

Joonis 2. Ülevaade Amadori produkti moodustumise reaktsioonist algetapis, R1-galaktoos 

(van Boekel, 1998 järgi) 

Esimesena toimub suhkrute-amiinide kondensatsioon, mida J. E. Hodge (1953a), tuginedes 

varasematele uuringutele, tõstis esile, et kondensatsioon on esimene samm aminoühendite 

katalüüsimiseks. „Pärast kondenseerimist ja ümberasetumisreaktsiooni on osa suhkrust 

dehüdrateeritud ja kergesti polümeriseeritav. Samuti moodustuvad küllastamata ühendid, 

milles amiini osa on labiilne. Kõige lõpuks on amiin eraldatud dehüdrateeritud 

suhkrujäägist, et anda katalüüsivat efekti.“– kirjutas Hodge (1953a) oma töös „Dehydrated 

foods. Chemistry of browning reactions in model systems.“ 

Teisena selles etapis toimub Amadori produkti ümberasetumisreaktsioon. Selle 

reaktsiooni ajal Schiff’i ühend asetub ümber Amadori produktiks (laktulosüüllüsiiniks) ja 

on tähtis rõhutada, et Amadori ümberasetumine ei ole pöörduv ning on katalüüsitav 

happelise keskkonnaga (Nursten, 2002). Joonisel 3 saab seda reaktsiooni lähemalt vaadata. 

Reaktsiooni peamiseks tagajärjeks on lüsiini kättesaadavuse vähenemine ja seda tõestavad 

ka mitmed uuringud (van Boekel, 1998; Hiller ja Lorenzen, 2010; Naranjo, et al., 2013) 
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Joonis 3. Amadori ümberasetumine (Nursten, 2002) 

Amadori produkti sisaldust saab mõõta mitmel viisil. Henle (1991) soovitas mõõta 

laktulosüüllüsiini, kuid M. A. J. S. van Boekel (1998) oma töös „Effect of heating on 

Maillard reactions in milk“ pidas seda analüüsi aeganõudvaks ja mainis, et rohkem on 

kasutav furosiini meetod. Furosiin on aminohape mis moodustub Amadori produkti 

happelise hüdrolüüsi tagajärjel (Gökmen, 2008), aga meetodi puuduseks on see, et ainult 

30–40% Amadori produktist on konverteeritud furosiiniks, 50% lüsiiniks ja ülejäänud olid 

teised ühendid (joonis 4) (van Boekel (1998) Finot, et al., 1981 järgi) 

Van Boekel koos Berg’iga (M. A. J. S. van Boekel, 1998) pakkusid Amadori produkti 

määramiseks kaudset meetodit: vaba lüsiini sisalduse määramist, kuid see meetod ei olnud 

sobilik, sest pikaajaline kuumutamine ei vasta lüsiini ümberasetumisele Amadori 

produktiks. See on seotud lüsiini reageerimisega teistes etappides ning Amadori produkti 

lagunemisega. Samuti on lüsiini sisalduse määramise takistuseks see, et algetapil on lüsiin 

seotud ε-Amadori ühendis ja ei ole kättesaadav (Nursten, 2002). 

M. A. J. S. Van Boekel (1998) mainis ka teist kaudset meetodit, mis põhines 

hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) moodustumisel Amadori produktidest oksaalhappes 

keetmise tagajärjel. Seda meetodit rakendades peab arvestama, et piima pH on vahemikus 

6,5–6,8, aga HMF moodustub happelises keskkonnas, seega selle ühendi moodustumine ei 

ole nii tähtis piima puhul, kuid seda kasutatakse teistes happelistes toiduainetes termiliste 

töötlemiste tuvastamiseks. 
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Joonis 4. Amadori produkti lagunemine erinevate tingimustega. R1 – galaktoos 

(M. A. J. S. van Boekel, 1998) 

1.1.3. Kesketapp 

Vastavalt Hodge’ile (1953a) iseloomustab kesketappi UV neelamise algus ja 

van Boekel (2006, 1998) seostas seda Amadori produkti lõhustumisega. Samuti toimub 

selles etapis suhkrute fragmenteerimine ja aminohapete vabastamine 

(van Boekel, 2006, 1998). 

Aluseks selles etapis on suhkrute dehüdratsiooni reaktsioon, ja sellest on teatud kaks 

peamist rada. Esimene kulgeb happelistes süsteemides furfuraalide moodustumisel, mis 

piima alusel ei ole nii tähtis, kuna piima pH on 6,5–6,8. Teine – amiinide olemasolul, 
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peaaegu veevabas ja neutraalses või aluselises keskkonnas reduktoonide moodustumisel 

(Hodge, 1953a; Nursten, 2002). Joonis 5 tutvustab reaktsioonide kulgemist põhjalikumalt. 

 

Joonis 5. Amadori produktide lagundamine kesketapis happelises ja neutraalses 

keskkonnas. R1 – galaktoos, Lys – lüsiin (M. A. J. S. van Boekel, 1998) 

Reduktoonid on produktid, mis moodustuvad suhkrutest ja erinevad furfuraalide 

moodustumisest ainult ümberasetumisreaktsiooni käigus veemolekulide hulga muutumise 

poolest (kaovad vastavalt kaks ja kolm veemolekuli) (Hodge, 1953a; Rist, 1952b; 

Nursten, 2002). Seda näitasid ka eksperimentaalselt Hodge ja Rist aastal 1952 glükoos-

piperidiin süsteemis. Tasub mainida, et reduktoonid on põhilised ühendid, mis määravad 

Maillardi reaktsiooni produktide redutseerimisomadusi. Nad võtavad selles osa dehüdro-

vormis ehk hapniku olemasolul ja sarnaselt furfuraalidele, pruunistuvad kiiremini amiinide 

olemasolul (Hodge, 1953a; Nursten, 2002). Reduktoonide moodustumine toimub 

peamiselt läbi Amadori produkti 2,3–enolisatsiooni, ehk ümberasetumist keto- vormist 

enoolsesse- vormi aluselises keskkonnas, kuid neid moodustub ka happelises ja neutraalses 

keskkonnas (joonis 5). 

Järgmine oluline etapi osa hõlmab suhkrute fragmenteerimist, mis toimub peamiselt läbi 

retroaldolisatsiooni
 

(Nursten, 2002). Fragmenteerimise kõrvalproduktidel on erinevad 

pruunistumisomadused ja seda omadust määrab α-hüdroksükarbonüüli (funktsionaalsed 

rühmad –OH ja –CH=O) rühma olemasolu ühendis. „Selle rühmaga ühend küll pruunistub 

vesilahuses, kuid see reaktsioon on kiirem aminoühendite olemasolul.“ — kirjutas 
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J. Hodge (1953a) oma töös. Samuti loetles Hodge ühendeid, mis tekkivad 

retroaldolisatsiooni ajal ja mis omavad kõrget aktiivsust: dihüdroksüatsetoon, 

glütseeraldehüüd ja glükoolaldehüüd, mille ehitust ja moodustumist saab näha joonisel 6. 

 

Joonis 6. Näide suhkrute fragmentatsiooni produktidest (Nursten, 2002) 

Viimaseks osaks kesketapis on Streckeri lagunemisreaktsioon. Seda terminit kasutatakse  

α-aminohapete lõhustamise tähistamiseks aldehüüdideks ja ketoonideks, mis sisaldavad 

ühe süsiniku võrra vähem kui aminohapped (Schönberg ja Moubacher, 1961). Reaktsioon 

toimub dikarbonüülide tõttu (joonis 7) süsihappegaasi eritumisega ning ammoniaagi 

ülekandumisega teistele ühenditele (Nursten, 2000). 

 

Joonis 7. Tüüpiline dikarbonüül, kus n on null või täisarv ja punktiiriga näidatud 

võimalikud sidemed (J. E. Hodge, 1953a) 
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Streckeri lagunemisreaktsiooni üleminek pruunistumiseks toimub kahel viisil 

(Nursten, 2002). Moodustunud aldehüüd võtab osa aldoolses kondensatsioonis, mis toob 

lämmastikuvaba polümeeride moodustumist, või reageerib aminoühenditega tekitades 

melanoide läbi aldimiine — ühendeid, mis sisaldavad karbonüülrühma hapniku asemel 

iminorühma. Viimane reaktsioon ei ole ulatuslikeim värvimoodustumisreaktsioon, kuna 

piimas sisalduv glütsiin produtseerib formaldehüüde, mis pidurdavad pruunistumist 

(Nursten, 2002). 

 

Joonis 8. Streckeri lagunemisreaktsioon. R – valguline ahel. (Nechajev, Trautenberg, 

Kotchetkova, 2003) 

Teine käik hõlmab dehüdroreduktoone, näiteks osuloosi (joonis 8), mis, tulenedes Amadori 

produktidest, ühinevad aminohapete lämmastikuga ja jätkavad melanoidide moodustamist 

(Nursten, 2002). Tabelis 1 on antud Streckeri lagunemisreaktsioonist tulenevat aldehüüdid 

ning nendega seonduvad maitsed ja aroomid.  
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Tabel 1. Ülevaade mõnedest Maillardi reaktsioonist tulenevatest maitseühendite klassidest 

(M. A. J. S. van Boekel, 2006) 

Ühendi klass 
Seonduv maitse/ 

aroom 
Toidunäited Märkused 

Pürasiinid 
küpsetatud, praetud, 

röstitud teraviljad 
kuumutatud toit - 

Alküülpürasiinid pähkliline, röstitud kohv - 

Alküülpüridiinid 
värske, mõru, kibe, 

kõrbenud 
kohv, oder, linnased 

üldiselt peetakse 

ebameeldivaks 

Atsüülpüridiinid kreekeritaoline teraviljatooted - 

Pürroolid teraviljataoline teravili, kohv - 

Furaanid, furanoonid, 

püranoonid 

magus, kõrbenud, 

terav, 

karamellitaoline 

kuumutatud toit - 

Oksasoolid 
värske, pähkliline, 

magus 
kakao, kohv, liha - 

Tiofeenid lihakas kuumutatud liha 

tüüpiline 

kuumutatud lihale, 

moodustunud 

riboosist ja 

tsüsteiinist 

 

1.1.4. Lõppetapp 

„Lõppetappi iseloomustab pruunide pigmentide (melanoidide) moodustumisene.“ — 

kirjutas M. A. J. S. van Boekel (1998) — melanoidid võivad olla nii lämmastikuga 

(tulenevalt aldoolsest kondensatsoonist (Hodge, 1953a)) või ilma selleta (tulenevalt 

suhkrute lagunemisest).“ Samuti oletas van Boekel, et lüsiinijäägid osalevad melanoidide 

moodustumisel kuna lüsiini kadu suureneb selle etapi käigus. Lõppetapp iseenesest on 

väheuuritud, on aga teada, et reaktsioon koosneb karbonüülsete ühendite polümeriseerimis- 

ja kondenseerimisreaktsioonidest aminoühendite osalusel. Reaktsioonide tulemusena 

moodustub lämmastikku sisaldavate tsükliliste ühendite segu – pürasiini, pürrooli, 
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pürridiini ja teiste ühendite tuletised – mis on vees lahustumatud ja omavad pruuni värvust 

(joonis 9). 

 

Joonis 9. Maillardi reaktsiooni lõppetapi produktid (Gorbatova, 2004) 

Eelmisest etapist tulenevast aldoolsest kondensatsioonist kirjutas Hodge (1953a) järgmist: 

„…lämmastikuvabad aldoolid võivad reageerida aminoühenditega, aldimiinidega või 

ketimiinidega moodustades lämmastikulisi melanoide.“
 
H. Nursten (2002) täiendas seda 

vaatlust: “Amiinid, eriti nende soolad, kaasa arvatud peptoonid ja muna albumiin, on 

aldoolsele kondensatsioonile efektiivsed katalüsaatorid.“ 

Viimasena toimub Maillardi reaktsioonis piima maatriksis suhteliselt vähem uuritud, 

aldehüüd-amiin polümerisatsioon ja lämmastiku sisaldavate heterotsükliliste ühendite 

moodustumine. Eriti α,β-küllastamata aldehüüdid reageerivad sellel etapil amiinidega 

madalamatel temperatuuridel (üle -10 °C, Hodge’i (1953a) järgi) ja moodustavad värvilisi 

ühendeid (melanoide), mis sisaldavad ≈3–4% lämmastiku (Nursten, 2002). 

1.2. Hautatud piima alusel tehtud tooted üle maailma 

Kestevpastöriseeritud ehk hautatud piimaks (vene k. топлёное молоко) nimetatakse 

keemistemperatuuri lähedal (kuni 99 °C) pikka aega (kuni viie tundi) hoitud alla piima. 

Selle kuumutamise käigus toimuvad erinevad füüsikalis- keemilised ja biokeemilised 

reaktsioonid, näiteks valkude ja süsivesikute omavaheline ühinemine (Maillardi 

reaktsioon) ja tsükliliste ühendite moodustumine, mis annavad hautatud piimale 

iseloomulikud omadused (selgeltväljendunud pastöriseerimismaitse, -lõhn, kreemikas 

värvus). 

Hautatud piima tootmist (joonis 10) alustatakse toorpiima vastuvõtuga ja analüüside 

teostamisega. Piimas määratakse tiitritav- (°Th) ja aktiivhappesus (pH), antibiootikumide 
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jäägid, temperatuur, külmumistäpp, piima tihedus, mikrobioloogilised näitajad (ka 

somaatiliste rakkude arv). Kui need näitajad on normide piires, siis hakatakse piima 

hautamiseks ette valmistama. 

Piima vastuvõtmine,

piima analüüsimine

Piima separeerimine

50-60 °C; 4000-6000 p/min

Piima standardiseerimine

Piima eelsoojendamine

70-85 °C

Piima homogeniseerimine

9,8-14,5 MPa

Piima pastöriseerimine

Piima hautamine

95-99 °C; 3-4 h

Piima segamine

2-3 min

Piima jahutamine

40 °C

Piima jahutamine

8 °C

Piima villimine

6-8 °C

Piima säilitamine

6-8 °C

Koor ja lõss

 

Joonis 10. Hautatud piima tehnoloogiline skeem Bogdanova G. I. ja Bogdanova E. A. 

(1974) järgi 

Esmalt piim separeeritakse (lahutakse lõssiks ja kooreks) separaator-koorelahutaja trumli 

töörežiimiga 4000–6000 pööret minutis ja piima optimaalse temperatuuriga 50–60 °C. 

Järgneb standardiseerimine, kus reguleeritakse piima koostisosade vahekorda ehk 

saavutatakse vajalik lõssi-koore vahekord (soovitud rasvasisaldus ja/või valgusisaldus). 
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Kuueprotsendilise rasvasusega hautatud piima saamiseks lisatakse koort kuni 5,8% 

rasvasuse saavutamiseni; neljaprotsendilise hautatud piima tootmisel lisatakse koort 3,9% 

rasvasuse saavutamiseni. Kuumtöötlemise käigus osa veest aurustub ning saadakse 

valmistootes soovitud rasvasisaldus (Tverdohleb, Sažinov, Ramanauskas, 2006; 

Bogdanova G. I. ja Bogdanova E. A., 1974). 

Järgmisena toimub segupiima eelsoojendamine plaatpastörisaatoris kuni 70–85 °C’ni 

selleks, et destabiliseerida rasvakuulikeste pinda ja lihtsustada homogeniseerimist. 

Homogeniseerimise käigus toimub kõrgsurve all (9,8–14,5 MPa) rasvakuulikeste 

pihustamine peenteks osakesteks ühtlase konsistentsi saavutamiseks, (Bogdanova G. I. ja 

Bogdanova E. A., 1974). Pärast homogeniseerimist piim pastöriseeritakse temperatuuril 

95–99 °C juures plaatsoojusvahetites või kestevpastöriseerimise vannides (vene k. ванны 

длительной пастеризации — ВДП). Hautamine toimub samades ВДП vannides 

temperatuuril 95–99 °C kolme–nelja tunni jooksul (nelja ja kuue protsendilise rasvasusega 

piima tootmiseks). Iga tunni järel segatakse kogu massi segistitega kahe–kolme minuti 

jooksul, et ennetada rasva ja valku sisaldava kihi kerkimist piima pinnale 

(Stepanova, 2004). Pärast hautamist esmalt piima jahutatakse tankis kuni 40 °C, kust see 

suunatakse jahutisse lõplikuks jahutamiseks kaheksa kraadini. Pärast jahtumist hautatud 

piim villitakse, varematel aastatel enamasti pudelitesse, aga võimalik on ka villimine 

kilepakendisse või kombineeritud materjalist taarasse. 

Hautatud piima baasil valmistatud fermenteeritud toodetest on Eestis kõige tuntum toode 

rjaženka. See on Ukrainast pärit, piimhappebakteritega fermenteeritud toode, mida 

tehakse pastöriseeritud, steriliseeritud või hautatud lehmapiimast (Stepanova, 2004). 

Rjaženkat valmistatakse peamiselt 1,0%; 2,5%; 4% ja 6% rasvasisaldusega. Varasemas 

eestikeelses piimandusalases kirjanduses on rjaženkat nimetatudki Ukraina hapupiimaks. 

Seda valmistati pastöriseeritud piima ja rõõsa koore segust, mida oli kuumutatud 95 °C’ni 

ja hoitud sel temperatuuril 5–6 tundi. Kõrgest temperatuurist mõjutatud muudatuste 

vähendamiseks soovitati eritehnoloogiat, kus kolmandikku piimast hoiti 120 °C juures 

45 minutit. Tulemuseks tekkis intensiivne pruun värvus ning tugevalt kuumutatud piima 

maitse ja lõhn. See piim segati 6%-lise pastöriseeritud piimaga ning saadi vajalike 

organoleptiliste näitajatega segu (Olkonen, 1971). Eesti turul kuulub Rjaženka AS Maag 

toodete sortimenti. 



21 

 

Piima vastuvõtmine,

piima analüüsimine

Piima separeerimine

50-60 °C; 4000-6000 p/min

Piima standartiseerimine

Piima eelsoojendamine

70-85 °C

Piima homogeniseerimine

9,8-14,5 MPa

Piima pastöriseerimine

Piima hautamine

95-99 °C; 3-5 h

Piima segamine

2-3 min

Piima jahutamine

41-45 °C

Jogurtikultuuri 

inokuleerimine

Rjaženka villimine

6-8 °C

Rjaženka säilitamine

6-8 °C

Koor ja lõss

Piima hapendamine 

41-45 °C; 4-6 h

Juuretis

 

Joonis 11. Rjaženka tehnoloogiline skeem (Stepanova, 2004; Glazachev, 1968) 

Rjaženka tootmistehnoloogia (joonis 11) algab sarnaselt hautatud piima tehnoloogiaga. On 

samad protsessid: piima vastuvõtt, analüüside teostamine, separeerimine, 

standardiseerimine, eelsoojendamine, homogeniseerimine ja hautamine 95 °C juures. 

Pärast mitmetunnilist hautamist (kolm kuni viis tundi) jahutatakse piim temperatuurini 

45 °C, inokuleeritakse termofiilsete piimhappestreptokokkidega ja hapendatakse 40–42 °C 

juures neli kuni kuus tundi. Toote valmidust hinnatakse visuaalselt kalgendi moodustumise 
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ja laboratoorselt tiitritava happesuse määramise teel (normväärtus — 65–70 °Th, mõne 

allika kohaselt 80–100 °Th ning 70–110 °Th) (Stepanova, 2004; Glazachev, 1968; 

GOST R 520094–2003). 

Sarnase tootmistehnoloogiaga on ka teised hautatud piimast tehtud tooted, näiteks varenets 

ja hapupiim. Varenetsi rasvasisaldus peab olema vähemalt 3,2%, toorainena kasutatakse 

piima, kuid koort ei lisata. Kasutades puhaste termofiilsete (optimaalne arengutemperatuur 

30–40 °C) piimhappestreptokokkide ja bulgaaria kepikese (Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus) juuretisekultuuri saab lõssi ja lõssipulbri segust teha toodet nimega 

„Noorus“ (vene k. Молодость). 

Asendades L. bulgaricus’e juuretises L. acidophilus’ega saab aga toota Tšuvašši 

traditsioonilist hapupiimatoodet turah (vene k. Турах), millel on viskoossem konsistents 

kui rjaženkal ja seda fermenteeritakse kaks korda kauem (4–6 h ja 12–14 h vastavalt). 

Kasutatakse täispiima, mis kuumutatakse keemiseni ning hoitakse kuumana kolme kuni 

kuue tunni jooksul.Kuumtöödeldud piim jahutatakse 27–30 °C’ni ja lisatakse 5% 

termofiilsete streptokokkide ja atsidofiilkepikeste juuretis (vahekorras 10:1) juuretis. Tänu 

atsidofiilbakteritele on turahi konsistents viskoossem (Stepanova, 2004). 

Dulce de Leche on Ladina-Ameerika analoog keedetud kondenspiimale, kuid teistsuguse 

struktuuriga, mis meenutab rohkem džemmi. Toode on laialt levinud Tšiilis, Paraguais, 

Brasiilias ja Boliivias (Zalazar, 2002). Seda toodetakse kahel viisil: avatud ja kinnises 

süsteemis. 

Avatud süsteem algab piima, suhkru ja happesuse neutraliseerija kokkusegamisega 

segistis. Kui vajalik segu on koostatud, edastatakse sellest ainult 20% katlasse, et vältida 

vedeliku kadu. See osa segust kontsentreeritakse 60% kuivainesisalduseni ning alles siis 

pumbatakse aurukatlasse aeglaselt ülejäänud 80% segust, ilma keetmist katkestamata. 

Sellised operatsioonid vähendavad tootekadusid keetmisel Katel on varustatud segistiga, et 

vältida toote kleepumist seintele ja gaaside kogunemist tootesse. Segu kuumutamine 

toimub 68% kuivainesisalduse saavutamiseni. Järgneb ettevaatlik jahutamine külma vee 

abil veesärgis toote temperatuurini 93,5 °C, kuivainesisaldus tõuseb 70%. Pärast jahtumist 

homogeniseeritakse Dulce de Leche’t klompide moodustumise vältimiseks ja pakendatakse 

mikrobioloogilise ohutuse tagamiseks kuumalt (45–60 °C) plast- või klaaspakendisse.  
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Kinnine süsteem on sarnane avatud süsteemiga, kuid seda on kahte liiki: poolpidev ja 

pidev. Poolpideva süsteemi puhul segu kontsentreeritakse segamise ajal ja toodetud 

sekundaarauru kasutatakse ka järgmistes etappides. Pideva süsteemi meetodit kasutatakse 

suurte Dulce de Leche koguste tootmiseks ja sellel meetodil toimub sekundaarauru 

ärakasutamine võimalikult maksimaalselt. Põhilisteks etappideks selles protsessis võib 

välja tuua värvimoodustumisetapi ning kontsentreerimisetapi. Värvimoodustumisetapi 

käigus esmalt toodet kuumutatakse ja siis jahutatakse kindlal režiimil. Selline töötlemine 

annab tootele värvuse, kuid mitte viskoossust ja tekstuuri. Kontsentreerimisel tõstetakse 

toote kuivainesisaldus 70%-ni kahes etapis, millele järgnevad kõikidele meetodile sarnane 

jahutamine, homogeniseerimine ja pakendamine (Zalazar, 2002). 

1.3. Reaktsiooni mõju toote kvaliteedile 

Toiduainete tehnoloogias kasutatakse tooraine kuumutamist sageli mikrofloora 

hävitamiseks ja ensüümide inaktiveerimiseks. Selle tulemusena pikenevad toiduaine 

säilimisajad ja kasvab ohutus, kuid sellega võivad kaasneda ka maitse, lõhna või 

toiteväärtuse muutused. Piima termiline töötlus põhjustab vitamiinide osalist lõhustumist, 

valkude denatureerimist, ensüümide inaktiveerimist ning piim omandab spetsiifilise 

maitset ja aroomi. Samuti kaasnevad kuumutamisega füüsikalis-keemilised muudatused: 

viskoossus, pH, antioksüdatiivsed omadused muutuvad. 

1.3.1. Antioksüdatiivsed omadused 

Suur osa suhkrutest omab redutseerimisomadusi ja need aina suurenevad 

glükosüülamiinideks ümberasetumise ajal (Nursten, 2002). Laktoosi antioksüdatiivse 

aktiivsuse suurenemisest Maillardi reaktsiiooni käigus kirjutasid McGookin ja Augustin 

aastal 1991. Amadori ühendid ja reduktoonid, mis moodustusid Maillardi reaktsiooni ajal, 

toimivad samuti nagu redutseerijad, seda tõestasid B. Hiller ja P. C. Lorenzen (2010). 

Nemad leidsid, et kõige kõrgemat antioksüdatiivset väärtust (+31%, võrreldes töötlemata 

piimavalkudega) omandas kesketapp järgmiste algproduktidega: vadakuvalkude isolaat 

(VVI) ja glükoos, +30% väärtust näitas vastastikune mõju vadakuvalkude isolaadi ja 

laktoosi ning dekstraani vahel. Vähem antioksüdantset aktiivsust näitasid algetapi 

reaktsioonid (+18% VVI koos glükoosiga, +10% VVI koos laktoosiga). Melanoidid 

näitasid antioksüdatiivseid kaitseomadusi ka lipiidide suhtes in vitro (Verzelloni, 

Tagliazucchi, Conte, 2010) ja neid omadusi saab arvatavasti põhjendada, näiteks, 
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melanoidide võimega siduda metall-ioone (Ćosović, et al., 2010; Verzelloni, Tagliazucchi, 

Conte, 2010) või vabu radikaale (Wang, Qian, Yao, 2011) 

1.3.2. Maitse- ja aroomiühendite moodustumine 

Maitse- ja aroomiühendite moodustumine toimub põhiliselt Streckeri lagunemisreaktsiooni 

ajal (Nursten, 2002) ja see sõltub: 1) osalevate suhkrute ja aminohappete tüübist, 

2) reaktsiooni temperatuurist, kestusest, pH’st ja veesisaldusest (Jousse, et al., 2002). 

Esimene mainitud tegur määrab maitseühendi tüübi, teine tegur aga mõjutab keemilist 

kineetikat (van Boekel, 2006). 

Amadory/ Heynsi 
ümberasetumine

Suhkrud+ Aminohapped

N- glükosüülamiin/ N- fruktosüülamiin

Amadori ümberasetumise product/ 
Heynsi ümberasetumise produkt

Amino- rühm

Deoksüosoonid

Reduktoonid+ dehüdroreduktoonid

Furfuraal 
(pentoosid)

Hüdroksümetüülfurfuraal
(heksoosid)

Aminohape

Streckeri 
reaktsioon

NH3 H2S

Furanoonid
Püroonid
Pürroolid
Tiofeenid

Hüdroksüatsetoon
Tsükloteen

Dihüdroksüatsetoon
Hüdroksüatsetüül

Glüoksaal
Püruvaldehüüd

Glükoolaldehüüd
Glütseeraldehüüd

heterotsüklisatsioon

Püridiinid
Pürasiinid
Oksasoolid

Tiasoolid
Pürroolid

Imidasoolid

Aldehüüdid+ aminoketoonid

Atsetoiin

Suhkru 
fragmenteerimine

Retro- 
aldolisatsioon

 

Joonis 12. Ülevaade Maillardi reaktsioonist lõpetades aroomi- ja maitseühendite 

moodustumisega. M. A. J. S. van Boekel, 2006. 
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Paljud lagunemisreaktsioonist tulenevad aldehüüdid on iseenesest tähtsad nii toidule 

maitse andmiseks kui ka teistes reaktsioonides osalemise tõttu (van Boekel, 2006). Tabel 1 

näitab põhilisi ühendeid, mis moodustuvad Strecker’i lagundamisreaktsiooni ajal ja 

joonis 12 näitab millal need moodustuvad Maillardi reaktsioonis. 

1.3.3. Mõju valkudele 

Piima kuumutamisel käituvad kõige labiilsemalt vadakuvalgud (immunoglobuliinid, 

vadaku albumiin ja β-laktoglobuliin) (Gorbatova, 2012). β-laktoglobuliini uurimisel leiti, 

et kõrgetel (üle 62 °C) temperatuuridel, (Gorbatova, 2012) suureneb tsüsteiini sulfhüdrüül-

rühma (R-SH) aktiivsus, mis viib nende rühmade vabastamisele ja väävelvesiniku 

moodustamisele (Walstra, Wouters, Geurts, 2006). Sellega kaasneb ka sulfhüdrüülsete 

rühmade vabastamine, mis viib piima keedetud maitse moodustamisele (Gorbatova, 2012). 

Piimas leidub ka termiliselt stabiilseid valkusid nagu kaseiin või α-laktalbumiin. Kaseiin, 

millel on küll kõrge termostabiilsus, kaotab temperatuuri tõstmisega oma 

glükomakropeptiide, mis tagavad kaseiini kolloidse stabiilsuse, ehk temperatuuri tõus viib 

ühinemisele denatureeritud β-laktoglobuliiniga ja sellega järgneb kaseiini osakeste suuruse 

suurenemine ning piima viskoossuse tõus (Gorbatova, 2012). Võrdluskatsed puhta 

piimavalkudega on näidanud, et Maillardi reaktsiooni jooksul algproduktidega 

vadakuvalkude isolaat (VVI) ja laktoos langetasid termilist stabiilsust kesketapil 76% 

võrra, glükoosiga näitas sama isolaat kesketapis stabiilsuse vähenemist 92% võrra 

(Hiller ja Lorenzen, 2010). Samas töös leiti, et termiline stabiilsus tõusis sellises 

katsesüsteemis nagu VVI-dekstraan (+196%), pinna hüdrofoobsuse suurenemist täheldati 

lõssipulber-glükoos süsteemis, kuid sama nähtust oli võimalik jälgida ka lõssipulber-

laktoos süsteemis. 

1.3.4. Mõju süsivesikutele 

Piima kuumutamise ajal süsivesikud (näiteks laktoos), reageerivad valkudega ja vabade 

aminohapetega (peamiselt lüsiiniga), selle reaktsiooni nimetuseks ongi Maillardi 

reaktsioon. Tekkinud reaktsiooni ühendid on keemiliselt stabiilsed ja on raskesti 

lõhustatavad seedeensüümidega, ehk langeb neid ühendeid sisaldavate toodete bioloogiline 

väärtus (Gorbatova, 2012). Samas on teada, et UHT piimas leiduvad inimorganismis 

mitteseeduvad oligosahhariidid toimivad prebiootikumidena mõningatele probiootilistele 

mikroorganismidele (Borelli ja Fogliano, 2005). Maillardi reaktsiooniga kaasnevad mitmed 
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muundumis- ja lagundamisprotsessid, mille käigus süsivesikutest moodustuvad erinevad 

ühendid (nt. aldehüüdid), mis ühinedes aminohapetega annavad piimale erilist maitset. 

Samuti määravad süsivesikud moodustuvate komplekside omadusi: vahu stabiilsust, 

viskoossust ja antioksüdatiivseid omadusi. 

1.3.5. Viskoossus 

Ruumitemperatuuril ja pH tasemel ≤6,5 denatureeritud vadakuvalgud ühinevad 

kaseiinimitselliga. Happesuse langetamisega pH väärtuseni 6,7 on umbes kolmandik 

denatureeritud vadakuvalkudest lahustatud vormis ja ülejäänud on seotud mitselliga läbi 

–S–S– sideme. Asjaolu, et kaseiinimitsell ei ole täiesti seotud või „kaetud“ 

vadakuvalkudega, viib mitselli osakeste suurenemisele, seega ka viskoossuse tõusule 

(Walstra, Woulters, Geurts, 2006). Võrreldes termiliselt töötlemata valkudega tõstsid 

Maillardi reaktsiooni produktid (MRP) viskoossust kuni 1066% (naatriumi kaseinaat ja 

laktoos – kesketapp, +20% – algetapp) (Hiller ja Lorenzen, 2010). Seda nähtust saab 

arvatavasti selgitada Maillardi produktide veesidumisvõime ja molaarmassi suurenemisega 

(Hiller ja Lorenzen, 2010). Samuti kirjutasid viskoossuse suurenemisest Maillardi 

produktide lahustes Fernández, Schebor ja Chirife (2003) kui nad uurisid algproduktina 

hüdrolüüsitud laktoosi sisaldavat lõssipulbrit. 

1.3.6. Vahu stabiilsus 

L. E. Garcia-Amezquita, et al. (2014) uurides glükoproteiine (valgud, mis on ühendatud 

süsivesikutega), maltodekstriinide-VVI kompleksi näol, leidis, et Maillardi reaktsioon on 

hea alternatiiv valkude omaduste parandamiseks. Seda tõestavad ka Hiller’i ja 

Lorenzen’i (2010) andmed, kus on leitud, et piimavalgud koos laktoosiga tõstsid vahu 

stabiilsust 305% (algetapp) ja 150% (kesketapp) võrra. Seda nähtust saab, arvatavasti, 

seletada viskoossuse tõusuga (Ganzevles, et al., 2006) või valkude suurenenud 

hüdrofoobsusega (Fechner, et al., 2007). Garcia-Amezquita ja tema kolleegid (2014) 

järeldasid, et uuringute tulemused võimaldavad oletada, et glükoproteiinide omadused 

sõltuvad mitte ainult glükeerimise astmest vaid ka nende saamise meetodist ning 

lähteainetest. 

1.3.7. Mõju vitamiinidele 

Piima kuumutamine toob endaga kaasa ka vitamiinide sisalduse vähenemise. Kõige 

rohkem kannatavad veeslahustuvad vitamiinid, näiteks B2, B3, B12, C. Rasvlahustuvad 
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vitamiinid (A, D, K, E) on seotud rasvakuulikestega, mis on termostabiilsed ja kaitsevad 

vitamiine termilisese töötluse mõju eest. Kõige tundlikum on termilise töötluse suhtes 

vitamiin C ehk askorbiinhape. Askorbiinhape on reduktoon ja osaleb melanoidide 

moodustamisel Maillardi reaktsiooni kesketapis, nagu see oli mainitud varem. Samuti 

muutub kuumutatud või pastöriseeritud piima vitamiinide sisaldus säilitamise jooksul, 

hõlmates peamiselt C vitamiini (Gorbatova, 2012). Säilitamine kahe ööpaeva jooksul 

väheneb askorbiinhappe sisaldus kuni 45% ja kolmandal ööpäeval see sisaldus väheneb 

25%-ni (Gorbatova, 2012). Tulemusena väheneb piima toiteväärtus ja bioloogiline 

aktiivsus, kuna askorbiinhape on tuntud antioksüdatiivsete omaduste poolest. 

1.3.8. Mõju mikroorganismidele 

Mikroorganismide arengut saab mõjutada mitmete teguritega: füüsikaliste, füüsikalis-

keemiliste, keemiliste ja bioloogilistega. Füüsikaliste tegurite hulka kuuluvad, näiteks, 

keskkonna temperatuur, valgus, kiirgus (UV, infrapunane, radioaktiivne) ja ultraheli. 

Füüsikalis-keemilisteks teguriteks võib nimetada keskkonna veesisaldust ja lahustunud 

ainete kontsentratsiooni. Bioloogiliste tegurite alla kuuluvad mikroorganismide 

vastastikused suhted (sümbioos, sünergism ja teised) ja organismide poolt produtseeritud 

pärssiva toimega ühendite olemasolu (bakteriotsiinid, fütontsiinid, lüsosüüm). Keemiliste 

tegurite alla kuuluvad keskkonna pH ja erinevad keemilised ained, näiteks raskemetalli 

ioonid, oksüdeerijad, alkoholid, eeterlikud õlid ja, selle töö raames, melanoidid. 

On teada, et melanoidid on erineva molekulaarsusega: madalmolekulaarsed (MM), näiteks 

pürrolüül-furanoon (joonis 13), ja kõrgmolekulaarsed (KM), mis on moodustatud 

madalmolekulaarsete melanoidide polümeriseerimisel (Wang, Qian, Yao, 2011; 

Rufián-Henares, Morales, 2007) ja sõltudes massist, nendel on erinev toksilisus. 

Kõrgmolekulaarsete Maillardi reaktsiooni produktide genotoksilisust uurisid Jing ja Kitts 

(2000) fruktoos-lüsiini süsteemi näitel ning leiti, et võrreldes MM glükoos-lüsiin süsteemi 

kõrvalproduktidega (Glösl, et al., 2004), KM produktid olid kõrgema tsütotoksilisusega. 

Glükoos-lüsiini reaktsiooni produktide mõju uuriti Salmonella typhimurium TA98 ja 

TA102 tüvede baasil, kasutades Maillardi reaktsioonile lähedasi ja suuremaid produktide 

koguseid, mis sisaldusid kohvis, saias ja õlles (Glösl, et al., 2004). Tulemused näitasid, et 

MRP kontsentratsiooni tõus ühe protsendini ega ka tõstmine 5,5%’ni (mis oli maksimaalne 
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kogus kasutatud meetodi raames (AMES test (Ames, Lee, Durston, 1973)) ei näidanud 

mutageenset efekti TA98 ja TA102 tüvede suhtes (Glösl, et al., 2004). 

 

Joonis 13. Pürrolüül-furanoon (Wang, Qian, Yao, 2011) 

Melanoidide mõjust mikroorganismidele kirjutasid ka Rufián-Henares ja 

de la Cueva (2009), uurides kohvi melanoide. Katseorganismidena valisid nad kaheksa 

erinevate bakterite tüve ja liiki, kelle hulka kuulusid kaks Gram-positiivset (G+, 

Staphylococcus aureus ja Bacillus cereus’e näitel) ja kuus Gram-negatiivset (G-, näiteks 

Escherichia coli) tüve ning tuvastasid katseliselt, et minimaalne pärssiv kontsentratsioon 

(MPK, mg/ml) oli väiksem G+ bakteritel ja kõrgem G- esindajatel (tabel 2)  

(Rufián-Henares, de la Cueva, 2009). Kohvis sisalduvate melanoidide antimikroobseid 

omadusi saab arvatavasti põhjendada nende võimega moodustada metallidega kelaate ja 

mikroorganismi raku ehitusega — Gram-positiivsetel bakteritel puudub kaitsev 

välismembraan, mis on omane Gram-negatiivsetele bakteritele (Rufián-Henares, 

de la Cueva, 2009). 

Lisaks patogeensetele bakteritele uurisid teadlased ka probiootiliste bakterite liike nagu 

Bifidobacterium spp. ja Lactobacillus spp., et tuvastada melanoidide prebiootilist mõju 

nende suhtes. Üht sellist uuringut teostasid Itaalia teadlased R. C. Borelli ja 

V. Fogliano (2005) kasutades melanoidide allikana leivakoorikuid ja katseorganismidena 

järgmisi bakterite liike: Clostridium spp., Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., 

Enterobacteriacea spp., Streptococcus spp. ja Bacteroides spp. Tulemusena leiti, et pärast 

kümmet tundi fermenteerimist soodustasid leivakooriku melanoidid Bifidobacterium spp. 

kasvu, kuid pidurdasid järgmiste bakterite kasvu: Clostridium spp., Bacteroides spp., 

Streptococcus spp. ja Enterobacteriacea spp. Põhjuseks, miks need liigid ei kasvanud nii 

hästi kui bifidobakterid, pakuti bakterite võimetust saada melanoididest süsinikku 
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(Borelli ja Fogliano, 2005). „Kahjuks, — tunnistavad Borelli ja Fogliano — ei saa täpselt 

kinnitada, et melanoididel on probiootiline toime. Tegelikult, võttes arvesse laia 

toormaterjali valikut ja töötlemistingimusi, tuleb uurida iga eraldioleva melanoidi 

spetsiifilist efekti.“ 

Tabel 2. Kohvi melanoidide minimaalne pärssiv kontsentratsioon mikroorganismidele 

(Rufián-Henares, de la Cueva, 2009) 

Bakter Tüvi Värvumine Grami järgi MPK (mg/ml) 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 G+ 2,0 

Bacillus cereus ATCC 11778 G+ 2,5 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 G- 4,0 

Proteus mirabilis ATCC 7002 G- 4,5 

Salmonella typhimurfium ATCC 13311 G- 4,5 

Escherichia coli ATCC 35150 G- 5,0 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15692 G- 7,0 

Escherichia coli ATCC 33475 G- 8,0 

 

1.3.9. Negatiivne mõju 

Melanoidide mõju uuritakse mitte ainult bakterite kasutamisega vaid ka teiste meetoditega. 

Üheks selliseks meetodiks on keemiliste ainete mõju uurimine in vitro kasutades Caco-2 

rakke. Glösl ja tema kolleegid (2004) uurisid mutageensust Caco-2 rakkude peal, mida 

kasutatakse inimsoolestiku epiteeli analoogina laboratoorsetes tingimustes 

(Peng, et al., 2014) ja leidsid, et glükoos-lüsiin melanoidid avaldasid negatiivset mõju juba 

0,05-0,2% MRP kontsentratsioonil. Kontsentratsiooni tõus ühe protsendini vigastas 

rakkude DNA’d, kuid see kahjustus ei ohustanud kuidagi tervist ja mainitud uuringus 

(Glösl, et al., 2004) uuritud toidus (kohv, sai, õlu) sisalduv MRP’de kogus ei põhjusta 

terviseriski. Vaatamata Glösl ja tema kolleegide (2004) leidudele, omavad melanoidide 

algproduktid (α, β-küllastamata aldehüüdid) teiste uuringute andmetel (Petersen ja 

Doorn, 2004; Forman, 2010; Davõdov ja Božkov, 2003) nii tsütotoksilist (reageerides 

valkudega, DNA’ga, fosfolipiididega), kui ka homöostaatilist efekti (hoides raku 

sisekeskkonna funktsioonide paigas ja reguleerides erinevate signaalide muundumist), mis 

on vaiedamatult hea omadus. Saadud tulemuste alusel saab järeldada, et melanoididel ja 
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nende alg- ning vaheproduktidel on nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid 

elusorganismidele. Ühendid vajavad edasist uurimist ja katsetamist nii in vivo kui ka 

in vitro süsteemides. 
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2. MATERJALID JA METOODIKA 

2.1. Toorpiim 

Käesolevas töös uuriti kuumutamise mõju piima organoleptilistele omadustele ja 

mikroorganismide arengule. Eelneva tööstusliku termilise töötlemise (pastöriseerimise) 

mõju piimale ja analüüside tulemustele vältimiseks kasutati toorainena kaubandusvõrgust 

soetatud Nopri Talumeierei (tunnustamise number 153, Kärina küla, Misso vald, 65002, 

Võrumaa) pastöriseerimata toorpiima. Piima kuumutati temperatuuril 98±1 °C erineva 

kestusega. Kuumutamise lõpetamisel piima analüüsiti ja jaotati proovideks, igast proovist 

säilitati külmkambris CHR HANSEN VT 327 (-20 °C) 45 ml piima korduv- ja lisakatsete 

jaoks. 

2.2. Piima töötlemine 

Hautatud piima saamiseks villiti toorpiim kuude markeeritud kolbi, mida soojendati 

vesivannil temperatuurini 98 °C. Kuumtöötlemise kestuse mõju uurimiseks hoiti piima sel 

temperatuuril kolme erineva ajavahemiku jooksul: 5 min, 120 min (2 h) ja 240 min (4 h) 

(300 min, ehk 5 h, eelkatse ajal). Viieminutilist termilist töötlemist kahes kolvis piimaga 

teostati vesivannis, et vähendada temperatuuri kõikumist termostaadi ukse avamisel. 

Ülejäänud neli kolbi piimaga asetati vajaliku temperatuuri saavutamisel GALLENKAMP 

Hotbox Oven termostaati, kus neid hoiti 103±1 °C juures (piima sisetemperatuur 98±1 °C) 

erineva hoideajaga. Kahte kolbi hoiti kahe tunni jooksul, ülejäänud kahte — nelja tunni 

jooksul (viie tunni jooksul eelkatsel). Iga tunni järel segati kolbide sisu kilemoodustumise 

vältimiseks ja ühtlase temperatuuri jaotumiseks ning kontrolliti temperatuuri.  

Pärast hautamist jahutati piim temperatuurini 40 °C ja igast töötlemisrežiimist ühte kolbi 

inokuleeriti (0,5 g/ 600 ml kohta) termofiilsete jogurti juuretisekultuuri 

FD-DVS YC-X11 Yo-Flex
®

, mis sisaldab Streptococcus thermophilus ja Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus tüvesid. Piim hapendati Memmert 400 termostaadis viie kuni 

kuue tunni jooksul temperatuuril 41±1 °C. Ülejäänud hautatud piim jahutati 20 °C’ni, 

määrati pH ja tiitritav happesus ning teostati sensoorne analüüs. 

2.3. Teostatud analüüsid 

Analüüsid tehti toorpiimast, kestevpastöriseeritud (hautatud) piimast ning hautatud ja 

hapendatud piimast. Teostatud analüüsid toorpiimast olid järgmised: tiitritav happesus 
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(°Th), aktiivne happesus (pH), rasvasisaldus (%), valgusisaldus (%), värvuse intensiivsus 

ja mikroorganismide üldarv (PMÜ/ml). 

Kestevpastöriseeritud piimast: tiitritav happesus ja pH (värskes tootes ja viiepäevase 

säilitamise järel); valgusisaldus, sensoorne analüüs ja värvuse intensiivsus. 

Hautatud ja järgnevalt hapendatud piimast määrati tiitritav happesus, pH, valgusisaldus, 

sensoorne analüüs, mikroorganismide üldarv värskes hapendatud tootes ning pärast 6–7 

päevast säilitamist. 

2.3.1. Aktiivne happesus (pH) 

Aktiivset happesust määrati universaalse pH-meetriga HI 9321 (Hannah Instruments), mis 

mõõdab nii vesinikioonide kontsentratsiooni lahuses kui ka lahuse temperatuuri. Kõiki 

andmeid kuvati reaalajas seadme ekraanil. Seadme elektroodi ja termoandur asetati 80 ml 

piima sisse nii, et elektroodi ja anduri tundlikud osad oleksid täiesti kaetud uuritava 

materjaliga. Andmeid fikseeriti siis, kui näidud ei muutunud poole minuti jooksul. Aktiivse 

happesuse uurimise tulemustega saab tutvuda tulemuste ja arutelu osas. 

2.3.2. Tiitritav happesus (°Th) 

Tiitritava happesuse määratakse tiitrimismeetodil. Sellega mõõdetakse piimas olevad nii 

vabad kui ka seotud vesinikioonid ja mõõtmise tulemust väljendatakse Thörneri kraadides 

(°Th). Thörneri kraadid näitavad palju kuulus naatriumhüdroksiidi vesilahuse 

(c(NaOH)= 0,1 mol) 100 ml toote happesuse neutraliseerimiseks.  

100 ml mahuga kolbi mõõdeti pipetiga 10 ml piima, lisati 20 ml destilleeritud vett, 40 ml 

nelja- ja viietunniliselt hautatud piima puhul värvuse intensiivsuse vähendamiseks 

(Moloko, 1964) ja kolm tilka happesuse indikaatorit – üheprotsendilist fenoolftaleiini 

piirituslahust. Pärast segu valmistamist seda tiitriti, pidevalt loksutades, 

naatriumhüdroksiidi lahusega kuni stabiilse (püsiva ühe minuti jooksul) nõrga roosa 

värvuse tekkeni. Vajaliku värvuse saavutamisel loetakse piima happesuse 

neutraliseerimiseks kulunud NaOH kogus, mis korrutatakse kümnega. Saadud arv 

väljendab piima happesust Thörneri kraadides (°Th). Tiitritava happesuse uurimise 

tulemustega saab tutvuda tulemuste ja arutelu osas. 
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2.3.3. Rasvasisaldus 

Rasvasisaldust määrati Gerberi meetodil, mis põhineb valkude hüdrolüüsil väävelhappega 

isoamüülalkoholi olemasolul katalüsaatorina ja rasva eraldamisel tsentrifuugimise teel. 

Andmeid piima rasvasisaldusest loeti otse butüromeetri skaalalt. 

Enne rasvasisalduse määramist soojendati kaht piimaproovi vesivannis 35–40 °C. Pärast 

vajaliku temperatuuri saavutamist segati piimaproove hoolikalt, et vältida koorekihi 

kerkimist pinnale. Järgnevalt jahutati piimaproove toatemperatuurile (20±2 °C) ja mõõdeti 

10,77 ml Funke Gerber butüromeetritesse. Eelnevalt oli automaatdispenseriga 

butüromeetritesse tõmbekapi all mõõdetud kümme milliliitrit väävelhapet 

(ρ=1,801–1,802 g/cm
3
). Piima kallati ettevaatlikult butüromeetritesse mööda seina, et 

vedelikud ei seguneks ja seejärel lisati dispenseriga üks milliliiter isoamüülalkoholi. Enne 

sisu loksutamist puhastati butüromeetrite kael puhta kuiva salvrätikuga ja suleti see kuiva 

kummikorgiga. Butüromeetreid pöörati kaks kuni kolm korda ümber, et vedelikud 

hoolikalt seguneks valkude täieliku lahustumiseni. Pärast valkude lahustumist asetati 

butüromeetrid viieks minutiks Funke Gerber WB 436 D vesivanni, vee temperatuuriga 

65 °C, korgiga allapoole. Pärast viieminutilist hoidmist vesivannis võeti butüromeetrid 

välja, asetati neid Funke Gerber NOVA SAFETY tsentrifuugi, mille sisekambri 

temperatuur on 65 °C ning tsentrifuugiti viie minuti jooksul kiirusega 1350 pööret/min. 

Pärast töötlemist tsentrifuugis vaadeldi rasvasammast butüromeetri skaalalt, hoides 

butüromeetrit silmade kõrgusel. Korgi liigutamisega asetati rasvatulba alumine nivoo null- 

või täisväärtusele ja loeti sellest jaotiste arv, mis on kaetud rasvakihiga. Saadud arv 

väljendas rasvasisaldust protsentides. 

2.3.4. Valgusisaldus 

Valgusisaldust määrati Kjeldahli meetodiga, mis põhineb üldlämmastiku koguse 

loendamisel (A Guide to Kjeldahl Nitrogen Determination Methods and Aparatus, s.a.). 

Lämmastiku sisaldust väljendatakse protsentuaalselt ja arvutatakse automaatselt 

FOSS Kjeltec
™

 seadme poolt valemitega 1.1 ja 1.2. Uuritavad piimad olid järgmised: kolm 

proovi toorpiimast ja kolm proovi neli tundi hautatud piimast, neid töödeldi juhendi järgi. 
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m

NVV
L

100007,14)21( 
 ,       (1.1) 

kus 

 L on lämmastiku üldarv protsentides (%); 

 V1 – titrandi kogus, mida kuulub piimaproovi titreerimiseks (ml); 

 V2 – titrandi kogus, mida kuulub tühja proovi titreerimiseks (ml); 

 N – titrandi standardne kontsentratsioon; 

 m – proovi mass (mg). 

FNV  ,          (1.2) 

kus  

 V on valgusisalduse kogus protsentides (%); 

 N – titrandi standardne kontsentratsioon; 

 F – valgu koefitsient (6,38).  

Esmalt valmistati sügavkülmast võetud piimaproovid ette soojendades neid ööpäeva 

jooksul külmkapi temperatuuril (8 °C) ja järgnevalt 38±1 °C vesivannil ning segades neid 

hoolikalt kuivaine jaotuseks kogu massi ulatuses. Pärast piima soojendamist ja segamist 

mõõdeti automaatpipetiga 5±0,1 ml piima nummerdatud 250 ml katsetuubidesse. Tuubide 

täitmisel kaaluti piim analüütiliste kaaludega Adam Equipment PW-254. 

Lämmastikusisalduse määramine toimub kolmel etapil. Esimesel etapil toimub 

mineraliseerimine — orgaanilise lämmastiku muutmine ammooniumsulfaadiks 

süsihappegaasi, vee ja teiste ühendite eraldumisel. Reaktsiooni katalüüsimiseks lisatakse 

vasksulfaati (CuSO4) ja väävelhape keetmistemperatuuri tõstmiseks kaaliumsulfaati 

(K2SO4) Kjeltabs Cu/3,5 tablettide näol. Reaktsiooni esilekutsumiseks lisati igasse piimaga 

tuubi 3 Kjeltabs Cu/3,5 tabletti, 18 ml väävelhapet (H2SO4) ja asetati tuubid eelnevalt kuni 

420 °C soojendatud FOSS Digestor 2006 reaktsioonikambrisse 75 minutiks. Reaktsiooni 

lõpetamiseks võeti tuubid kambrist välja ja jahutati toatemperatuuril 15 minuti jooksul, 



35 

 

reaktsiooni lõpetamise tunnuseks on lahuse värvuse muutus rohelisest siniseks. Proovide 

destillatsioon toimub FOSS Kjeltec
™

 seadmes automaatselt, operaatoril on vaja ainult 

valida destilleerimisrežiimi, sisestada proovide andmeid (piima mass) ja asetada tuubid 

seadme sisse. 

Destilleerimine toimub kahes etapis indikaatorite juuresolekul: ammoniaagi eraldamisega 

ammooniumsulfaadist ja järgneva tiitrimisega väävelhappega. Ammoniaaki eraldatakse 

ammooniumsulfaadist kontsentreeritud 40% leelisega (naatriumhüdroksiidiga) ja 

eemaldatakse veeauruga anumasse boorhappega (c(H3BO3)=1%), kus moodustub 

ammooniumboraat (NH4
+
H2BO3

-
). Viimasena toimub boraadi tiitrimine soolhappega (HCl) 

kuni värvuse muutumiseni, mida registreerib fotosilm. Vajaliku värvuse saavutamisel loeb 

seade automaatselt ammooniumboraati neutraliseerimiseks kulunud soolhappe koguse ja, 

kasutades valemeid 1.1 ja 1.2, arvutab piima valgusisalduse protsentides (%). 

Valgusisalduse määramise tulemusi saab tutvuda tulemuste ja arutelu osas. 

1) N+H2SO4→(NH4)2SO4+H2O↑+CO2↑+… 

2) (NH4)2SO4+2NaOH→Na2SO4+2NH3↑+2H2O↑ 

3) NH3↑+H3BO3→NH4
+
H2BO3

-
+ H3BO3 

4) NH4
+
H2BO3

-
+HCl→NH4

+
Cl

-
+H3BO3 

2.3.5. Mikrobioloogilised näitajad 

Bakterite üldarvu määrati piimaproovide lahjenduste segamisel söötmega – 

mikroorganismide arengut soodustava keskkonnaga. Külvatud söötmeid inkubeeriti 

termostaadis Memmert 400 48–72 tunni jooksul 30 °C juures. 

Valmistati piimaproovide lahjendused. Toorpiima lahjenduse valmistamiseks võeti steriilse 

automaatpipetiga üks milliliiter piima ja segati seda esimeses katseklaasis oleva üheksa 

milliliitri füsioloogilise lahusega (c(NaCl)=0,9%) ja saadi lahjendus 10
-1

. Järgmisena kanti 

steriilse automaatpipetiga esimesest katseklaasist üle üks milliliiter vedelikku teise 

katseklaasi (saadud lahjendus – 10
-2

), teisest katseklaasist viidi kolmandasse, kus saadi 

lahjendust 10
-3

 ja lõpuks viidi kolmandast katseklaasist neljandasse, saades lahjenduse 10
-4

. 

Sellist protseduuri korrati ka hapendatud hautatud piima puhul, kuid alglahust lahjendati 

kuni lahuse kontsentratsiooni saavutamist 10
-6

 ja 10
-7

 ja proovi koguseks, suure 

viskoossuse tõttu, mis raskendas automaatpipeti tööd, võeti üks gramm. Uuritavateks 
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lahjendusteks mikroorganismide üldarvu määramiseks toorpiima puhul valiti lahjendused 

10
-3

 ja 10
-4

, hapendatud piima puhul – 10
-6

 ja 10
-7

. 

Järgnevalt valmistati süviskülve, kus mikroorganismid arenevad nii tardsöötme sees kui ka 

pinnal. Markeeritud Petri tassidesse lisati üks milliliiter uuritavat lahjendust, mille peale 

valati tardsööde üldbakterite määramiseks. Ristsaastumise ennetamiseks steriliseeriti 

eelnevalt kolvisuuet. Pärast söötme tardumist pandi Petri tassid 48–72 tunniks 

Memmert 400 termostaati. Inkubeerimise lõpetamisel vaadeldi bakterikolooniate 

moodustumist ja loeti pesa moodustavate ühikute (PMÜ) arv piimaproovides kasutades 

järgmist valemit: 

dnn 


...)301,021,0(n1

c
=N ,       (1.3) 

kus  

 N on bakterite üldarv milliliitris piimas (PMÜ/ml); 

 C – kolooniate arv, mida loendati kõikidelt loendamiseks valitud tassidelt; 

 n1 – tasside arv, mis kuulus loendamiseks esimeses lahjenduses; 

 n2 – tasside arv, mis kuulus loendamiseks teises lahjenduses; 

 d – esimese lahjenduse lahjendusfaktor (lahjendusaste). 

Mõnes Petri tassis baktereid oli väga palju, mis raskendas nende tavalist loendamist, seega 

kasutati teist loendamismetoodikat. Antud metoodika seisnes Petri tasside jaotamiseks 

segmentideks, näiteks neljaks, kust loeti kolooniate arv kahes vastaspoolses segmendis, 

liideti kolooniate arv kokku, jagati kahega ning saadud tulemust korrutati segmentide 

arvuga, ehk saadi keskmine kolooniate arv Petri tassil. Bakterite määramise tulemustega 

saab tutvuda tulemuste ja arutelu osas. 

2.3.6. Sensoorne analüüs 

Sensoorset analüüsi teostasid seitse assessorit. Hinnati erinevatel ajarežiimidel töödeldud 

hautatud piima proovide vastavust Vene Föderatsiooni standardides kehtestatud nõuetele 

ning toodete meeldivust. Sensoorse hindamise läbiviimiseks oli koostatud 
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hindamisprotokoll (lisa 7), kus hinnati piimaproovide värvust, lõhna, konsistentsi, maitset 

ja välimust. Selle koostamise aluseks võeti Vene Föderatsiooni standardid 

GOST R 52090–2003 „Joogipiim ja piimajook. Tehnilised tingimused“ (vene k. „Молоко 

питьевое и напиток молочный. Технические условия“), GOST R 52094-2003 

„Rjaženka. Tehnilised tingimused“ (vene k. „Ряженка. Технические условия“). 

Hindamislehte täiendati N. Solomanina (2010) kursusetöö „Hinnang jaekaubanduses 

müüdava hautatud piima kvaliteedile sõltuvalt pakendi liigist ja säilivusajast“ (vene k. 

„Оценка качества топлёного молока реализуемого в розничной торговой сети в 

зависимости от вида упаковки и сроков хранения“) ning V. V. Sozontova (2009) 

referaadi „Rjaženka sensoorne analüüs“ (vene k. „Сенсорный анализ ряженки“) järgi. 

Sozontova (2009) leidis, et rjaženka erinevad organoleptilised näitajad omavad erinevat 

tähtsust hindamisel ja andis igale näitajale oma kaalukuskoefitsiendi. Sama metoodikat, 

väikeste muudatustega, kasutati käesoleva töö raames andes organoleptiliste näitajatele 

järgmiseid koefitsiente: värvus – 4, lõhn – 3, konsistents – 6, maitse – 7, välimus – 

rjaženkal 6, hautatud piimal – 4. Piima sensoorset analüüsi teostati kohe pärast tooraine 

töötlemist, et tagada värskemat materjali analüüsimiseks. Piimaproove jahutati 

temperatuurini 12 °C, villiti puhastesse ühekordsetesse topsidesse ja paluti assessoreid 

hinnata neid viie-pallilisel skaalal, kus 1 – ei vasta GOST’i nõuetele ja 5 – vastab täielikult. 

Samuti küsiti, milline proovidest meeldis kõige rohkem, reastades proove ühest kuueni, 

kus 1 – proov meeldib kõige rohkem ja 6 – meeldib kõige vähem. Eelkatsel tuvastati, et 

sobivaim kogus ühe piimaproovi analüüsimiseks on 1 cl (10 ml) ja toote temperatuur  

12–13 °C (lisa 8). Sama parameetreid kasutati teise ja kolmanda katse kestel. 

2.3.7. Värvuse muutuse registreerimine 

Metoodika väljatöötamisel lähtuti Olga Morina magistritööst (2013), kelle töö 

„Digitaaltehnika rakendamine liha värvuse uurimiseks“ andis ülevaadet värvuse 

muutumise määramiseks lihas“.  

Käesolevas töös täiendati ja täpsustati metoodikat: värvuse muutumise registreerimiseks 

kasutati automaatset koloonialugejat UVP ColonyDoc-It
™

 Imaging Station Automated 

Colony Counting System, mis on varustatud kõrglahutusega kaameraga Canon EOS 

REBEL T3 autofookusega (15 megapikslit (Mpx), pildisuurusega kuni 4752×3168 pikslit 

(ühikut, millest koosneb pilt) (King, 2005)) ja tarkvara Adobe
®

 Photoshop
®

 CS6. 
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Esmalt valmistati piimaproovid piltide tegemiseks. Selleks võeti klaaspipetiga kümme 

milliliitrit uuritava piima, mis kallati puhtale läbipaistvale Petri tassile ja pandi 

koloonialugejasse. See on suletav fotoaparaadiga varustatud kapp, kus saab luua 

konstantselt tehisliku valgustuse. Petri tasse valgustati kolmel erineval viisil: ülevalt valge 

lambiga, alt valge lambiga ja alt valge lambiga koos sinise valgustusega. Otsustati 

analüüsida ainult ülevalt valgustatud proove, kuna selline valgustus tagas ühtlasema piima 

valgustatuse ja loomuliku värvuse (lisa 9). 

Pilte tehti automaatseadistustega ehk koloonialugeja tarkvara ise rakendas parimaid 

seadistusi piltide tegemiseks. Saadud piltide suurus oli 1650×1650 pikslit (px), 

resolutsioon – 96 dpi (ingl. k. dots per inch – punktide arv pildi tolli kohta) (King, 2005). 

Värvuse muutumise registreerimiseks kasutati Adobe
®

 Photoshop
®

 CS6 tarkvara. Selleks 

leiti pildi tsenter, mille ümbrusest valiti uurimiseks neli pikslit, et värvikõikumine ei oleks 

liiga ulatuslik. Kasutades selliseid instrumente nagu „Histogram“ ja „Info“ vaadeldi pildi 

värvispektrit ja intensiivsust valitud piirkonnast (2×2 px). Andmete töötlemiseks valiti 

näitajat „keskmine“ (ingl. k. mean), mis iseloomustab värviintensiivsuse keskmist väärtust 

(Adobe
®

 Photoshop
®

 CS3, 2007). Värvimuutuste määramise tulemused on toodud 

tulemuste ja arutelu osas. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Aktiivne happesus (pH) 

Aktiivse happesuse muutumist mõjutavad mitmed tegurid: askorbiinhappe (vitamiin C) 

sisaldus, kuna askorbiinhappe annab happelist reaktsiooni, ja valgusisaldus, kuna valgud 

omavad puhverdusvõimet, ehk võimet muuta tiitritava happesuse °Th väärtust ilma 

keskkonna pH väärtuse muutumiseta. Antud töös saadud tulemused näitavad, et eelkatses 

hautatud piima säilitamisel (joonis 14) toimus happesuse alanemine, mida saab, 

arvatavasti, põhjendada askorbiinhappe lagunemisega. 

 

Joonis 14. pH dünaamika eelkatse proovides 

Sama tendentsust saab vaadelda ka teise (joonis 15) ja kolmanda katse tulemustes , välja 

arvatud kolmanda katse viieminutiliselt hautatud piima puhul, kus säilitamisel pH väärtus 

ei muutunud (joonis 16).  

Eelkatse hautatud ja järgnevalt hapendatud piimaproovide happesus muutus nädalaga üsna 

vähe. Maksimaalne erinevus oli vaadeldav 5 h hautatud piimal (4,15 pH→4,12 pH). Teise 

katse hapendatud hautatud piima tulemused näitasid võrreldes eelkatsega suuremat 

muutust happesuses piima säilitamisel (maksimaalne vahe värske ja säilitatud proovide 

vahel oli kaks tundi hautatud ja järgnevalt hapendatud piimal (4,42 pH→4,3 pH). 

Kolmanda katse hapendatud piimade pH muutus väheoluliselt viieminutiliselt ja 

neljatunniliselt hautatud piimadel (4,3→4,28 ja 4,43→4,44 vastavalt), kahetunniliselt 

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

Hautatud värske Hautatud säilitatud

(5p)

Hautatud

hapendatud värske

Hautatud

hapendatud

säilitatud (6-7p)

A
k

ti
iv

n
e 

h
a

p
p

es
u

s 
(p

H
) 

Eelkatse 

5 min

2 h

5 h



40 

 

hautatud piima pH muutus rohkem (4,28→4,37). Happesuse määramise tulemustega saab 

lähemalt tutvuda lisades 1–3 ja 4–5. 

 

Joonis 15. pH dünaamika teise katse proovides 

 

Joonis 16. pH dünaamika kolmanda katse proovides 

Edasi tuleks laiendada analüüside spektrit, mõõtes nii vitamiinisisaldust katsete kestel, kui 

ka detailset laktoosi- ja valgusisaldust, arvestades nende muundumisreaktsioone. Samuti 

tuleks pöörata tähelepanu teistele piimas sisalduvate ühenditele nagu lipiidid ja soolad, mis 

samuti mõjutavad piima kuumutamist ja happesust (Gorbatova, 2012). 
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3.2. Tiitritav happesus (°Th) 

Tiitritava happesuse näitajad on olnud rjaženka GOST’i normi piirides (70–110 °Th), välja 

arvatud eelkatse hapendatud piimaproovide näitajaid (joonis 17), kuid see oli tingitud 

hapendamismetoodika väljatöötamisest ja katsete planeerimisesest. Värske toorpiima 

(lisa 1) näitajad pisut ületasid tiitritava happesuse standardis lubatud näitajaid (24,0 °Th; 

19,0 °Th ja 22,5 °Th). See võib olla tingitud nii fosfor- ja sidrunhape, valkude (kaseiin ja 

vadakuvalgud) ja lahustatud süsihappegaasi kogusega, kui ka looma söödaratsiooniga, 

tõuga ja looma individuaalomadustega (Gorbatova, 2012). Pole välistatud ka külmaketi 

katkemine ja temperatuuri tõus ostu sooritamise ja katsete teostamise järgselt. 

 

Joonis 17. Tiitritava happesuse keskmiste näitajate dünaamika eelkatses 

Tulemused kirjeldavad tiitritava happesuse dünaamikat erinevatel režiimidel töödeldud 

piimade vahel. Nagu on näha, teise (joonis 18) ja kolmanda katse (joonis 19) näitajad 

kõiguvad maksimaalselt 9,5 °Th võrra kolmanda katse neli tundi hautatud ja järgnevalt 

hapendatud piima säilitamisel (lisa 3). Käsiraamatute tehnoloogiakirjeldused andsid samuti 

erinevaid tiitritava happesuse normväärtuseid (lk 22). Tiitritava happesuse väärtust 

mõjutasid nii bakterite poolt produtseeritud piimhappe, mis mõjutas piimasoolade ja 

valkude omadusi, kui ka Maillardi reaktsioon, mis samuti mõjutas valkude struktuuri ja 

omadusi, mida selle töös ei ole põhjalikult uuritud. 
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Joonis 18. Tiitritava happesuse keskmiste näitajate dünaamika teises katses 

Sarnaselt aktiivsele happesusele, tiitritava happesuse ja bakteriaalsete näitajate vahel ei ole 

otsest seost. Kolmanda katse näitel viieminutiliselt hautatud piima tiitritav happesus 

(joonis 19) suurenes, mis eeldab happe teket, kuid bakteriaalsed näitajad (lisa 4) kajastavad 

üldbakterite arvu vähenemist. Seda nähtust saab samuti põhjendada piimhappe jääkidega, 

mis jäid bakterite elutegevuse tagajärjel. 

 

Joonis 19. Tiitritava happesuse keskmiste näitajate dünaamika kolmandas katses 

Edaspidi tuleks võimalikult rohkem uurida kõiki piima koostisosi (Maillardi reaktsiooni 

produkte, valgusisaldust, süsivesikuid, soolasid, mikroorganismide üldarvu, 

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

Hautatud värske Hautatud säilitatud

(5p)

Hautatud

hapendatud värske

Hautatud

hapendatud

säilitatud (6-7p)

T
ii

tr
it

a
v

 h
a

p
p

es
u

s 
(°

T
h

) 
Katse 2 

5 min

2 h

4 h

10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00
110,00
120,00

Hautatud värske Hautatud säilitatud

(5p)

Hautatud

hapendatud värske

Hautatud

hapendatud

säilitatud (6-7p)

T
ii

tr
it

a
v

 h
a

p
p

es
u

s 
(°

T
h

) 

Katse 3 

5 min

2 h

4 h



43 

 

mikroorganismide liigirikkust), et saada täpsemat ja laiemat pilti protsessidest, mis 

toimuvad piimas nii kuumutamisel kui ka säilitamisel. Teades kõiki neid muutujaid saab 

täpsemalt selgitada ja leida seoseid ühe või teise protsessi vahel. 

3.3. Rasvasisaldus 

Rasvasisaldust määrati ainult toorpiimal. Selline otsus oli tingitud piimarasva stabiilsusest 

kuumutamisel ja faktiga, et kirjanduses ei olnud registreeritud rasva otsest osalemist 

Maillardi reaktsioonis ega selle tagajärjel ka rasva koguse muutumist. Ei tohi aga unustada, 

et rasv võib oma struktuuri kuumutamisel muuta, kuna kõrgetel temperatuuridel eralduvad 

rasvast lenduvad ühendid – aldehüüdid ja ketoonid, mis samuti võivad mõjutada piima 

maitset ja lõhna. Katsete jooksul ei ületanud kolme toorpiimaproovi rasvasisaldus 3,6% 

(eelkatse – 3,5%, teine katse – 3,5% ja kolmas katse – 3,6%). 

3.4. Valgusisaldus 

Valgu määramiseks kasutatud metoodika (Kjeldahli meetod) on mõeldud üldlämmastiku 

koguse hindamiseks. Kirjandusest ei leitud vastavat meetodit valgusisalduse määramiseks 

hautatud piimas, seega antud meetodi rakendamine on olnud katseline. Muutujate 

vähendamiseks otsustati proovid võtta ainult viimase katse piimadest. 

Tabel 3. Valgusisaldus piimaproovides 

Piimaproov 
Valgusisaldus, 

(%) 

Keskmine 

väärtus, (%) 

Toorpiim 

3,05 

3,09 3,10 

3,14 

Hautatud 4 h piim 

3,29 

3,27 3,28 

3,23 

 

Saadud tulemuste järgi (tabel 3) võib näha, et toorpiima valgusisaldus kõikus vahemikus 

3,05% kuni 3,14%. Toorpiima valgusisalduse erinevus esimese ja kolmanda proovi vahel 

moodustab ainult 0,09%, hautatud piima vahel – 0,06%, mis ei ole väga suur. Võrreldes 

omavahel toorpiima ja hautatud piima, registreeriti erinevus, mille peamine põhjus seisneb 
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hautamises, mille toimel aurustus osa vett, mis omakorda viis kuivainesisalduse ja 

valgusisalduse tõusule. Hautamisel moodustus ka kile, mis koosneb suuremas osas 

vadakuvalkudest. Antud katse raames välditi kiletükkide sattumist valguproovidesse, kuna 

nende ebaühtlane jaotus võis mõjutada tulemusi. 

Kjeldahli meetod sobib ainult lämmastiku üldkoguse määramiseks teatud piimatoodetes, 

kuid ilmselt ei sobi valgusisalduse määramiseks hautatud piimas. Valgusisalduse 

määramiseks tuleks leida teine analüüsi metoodika, mis võimaldaks eristada 

kompleksidesse seotud valgulise osa seostamatu valkudest. 

3.5. Mikrobioloogilised näitajad 

Antud töö tulemuste järgi on raske teha järeldusi, kas kuumutamisel tekkinud ühendid 

mõjutasid mikroorganismide arengut või mitte ja sellel on mitu põhjust. Esimene seisneb 

katsete väheses arvus. Eelkatse käigus bakterite üldkogust ei määratud, kuna toimus 

katsete parameetrite ja planeerimise täpsustamine, seega andmete kogumiseks ning 

töötlemiseks jäid ainult tulemused teisest ja kolmandast katsest. 

Teiseks põhjuseks on saadud andmete kardinaalne erinevus teineteisest. Vaadates 

joonist 20 on näha, et teise katse teostamisel viis minutit ja kaks tundi hautatud ning 

järgnevalt hapendatud piima mikrofloora arvukus suurenes nädalaga peaaegu 1,5 korda 

(5,92×10
8
→8,91×10

8
 PMÜ/g ja 8,09×10

8
→1,27×10

9
 PMÜ/g vastavalt). 

 

Joonis 20. Teise katse proovide mikrobioloogiliste näitajate dünaamika 
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Vastupidiseid tulemusi saadi kolmanda katse teostamisel (joonis 21), kus samastel 

tingimustel viieminutiliselt ja kahetunniliselt hautatud ja järgnevalt hapendatud ning 

säilitatud piima bakterite arv vähenes umbes 1,5 korda (1,04×10
9
→7,13×10

8
 PMÜ/g ja 

6,56×10
8
→4,44×10

8
 PMÜ/g vastavalt). Sama tendentsust vaadeldi ka neli tundi hautatud 

piimal. Teise katse tulemusena bakterite üldarv vähenes nädala jooksul 1,48 korda, kuid 

kolmanda katse tulemused näitasid, et sama tingimustel töödeldud piimal bakterite üldarv 

suurenes 1,65 korda (6,56×10
8
→4,44×10

8
 PMÜ/g ja 6,58×10

8
→1,09×10

9
 PMÜ/g). 

 

Joonis 21. Teise katse proovide mikrobioloogiliste näitajate dünaamika 

Sellised tulemused võivad olla tingitud mitmete teguritega. Erinevaid proove analüüside 

teostamiseks võeti ühest ja samast kolvist kogu katse jooksul, mis viis mitmekordsele 

soojendamisele-jahutamisele ja kolbide avamisele-sulgemisele, millega kaasnes ka 

ristsaastumise võimalus teiste mikroorganismidega, mis olid võimelised nii soodustama 

jogurtikultuuri kasvu kui ka pidurdama. Samuti saab selliseid näitajaid arvatavasti seostada 

toorpiima mikrobioloogiliste näitajatega (lisa 6), kus teise katse näitajad on palju suuremad 

kuid normide piires (Loomset päritolu…, 2004) kui kolmanda katse tulemused 

(41 364 PMÜ/ml ja 455 PMÜ/ml vastavalt). Võimalik, et kolmanda katse toorpiimas 

sisaldus mingi aine, mida ei olnud teise katse piimas, mis pidurdas mikroorganismide 

arengut ja säilitas aktiivsust isegi pärast kahetunnilist hautamist, kuid ei talunud 

neljatunnilist kuumutamist (joonis 21). Täielikult pole välistatud viga mikrobioloogilise 

analüüsiproovi ettevalmistamisel. On ka teine võimalus; moodustunud melanoidide mõju 
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mikroorganismide arengule, kuid see ei seleta miks sarnastel töötlemistingimustel andmed 

on üksteisest nii erinevad. 

Järgnevatel katsetel tuleks esmalt minimeerida välistegurite mõju piimaproovidele, võttes 

ja hoides valitud proove teisest proovidest eraldi. Teiseks, tuleks kasutada spetsiifilist 

söödet kindlate bakterite kasvatamiseks, et uurida bakterite üksikliikide arengut hautatud 

piimas. Kolmandaks, isoleerida võimalusel melanoide hautatud piimast, või sünteesida 

neid puhta laktoos-lüsiin süsteemist ning uurida nende mõju mikroorganismide arengule. 

3.6. Sensoorne analüüs 

Piimaproovide sensoorse hindamise tulemusel saadi hinnangud (tabel 4). Nende põhjal 

võib tooted jagada kvaliteedikategooriatesse ehk -klassidesse ühest viieni, kus 1 – 

madalaim kvaliteet, 3 – keskmine kvaliteet ja 5 – kõrgeim kvaliteet. Seda arvutati 

Sozontova (2009) meetodi alusel järgmiselt: hinnangute keskmiste väärtuste ja 

kaalukuskoefitsiendi (KK) korrutiste summat jagati hinnangute keskmiste väärtuste 

summaga (∑(KK×keskmine)/∑keskmine). 

Eelkatse piimaproovi nr 1 iseloomustati nõrga keedumaitsega ja üldiselt vastavaks 

GOST’ile R 52090–2003. Teise ja kolmanda proovide iseloomustamisel olid sarnased 

hinnangud (4,8 ja 4,7 vastavalt) (tabel 4) ja märkused: natuke eraldunud rasva, tuntav 

keedumaitse. Kõik hautatud hapendatud piimad olid assessoritele liiga hapukad (pH –

 4,06; 4,10 ja 4,15). Selline tulemus oli tingitud eelkatse piimade liiga pikaajalisest 

hapendamisest (üle 12 tunni). Pikaajaline hapendamine viis ka viskoossuse tõusule ja 

ebaühtlase kalgendi moodustumisele, millele mõned assessorid juhtisid tähelepanu.  

Tabel 4. Piimaproovide sensoorse hindamise hinnangud 

Piimaproov Eelkatse Katse 2 Katse 3 

Nr 1 (hautatud 5 min) 4,8 4,8 4,7 

Nr 2 (hautatud 2 h) 4,8 4,8 4,7 

Nr 3 (hautatud 5 h/ 4 h) 4,7 4,8 4,8 

Nr 4 (hautatud 5 min ja hapendatud) 5,1 5,1 4,8 

Nr 5 (hautatud 2 h ja hapendatud) 5,1 5,2 4,8 

Nr 6 (hautatud 5 h/ 4 h ja hapendatud) 5,2 5,2 4,8 
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Eelkatsel valisid assessorid kõige meeldivamaks piimaks hautatud hapendamata 

piimaproovide hulgast viis tundi hautatud hapendamata piima. Selle tootmise 

tehnoloogilise skeemiga saab tutvuda lisas 10. Teisele kohale jäi viis minutit hautatud 

hapendamata piim (nr 1) ja kolmanda koha andsid assessorid kaks tundi hautatud piimale 

mis ei olnud hapendatud (nr 2). Viimasele kohale paiknes piimaproov number neli 

(hautatud viis minutit ja järgnevalt hapendatud piim), mida peeti kõige vähem meeldivaks 

(tabel 5). 

Tabel 5. Piimaproovide jaotus meeldivuse järgi (1 – meeldib kõige rohkem, 6 – meeldib 

kõige vähem) 

Piimaproov Eelkatse Katse 2 Katse 3 

Nr 1 (hautatud 5 min) 3,67 4,43 5,14 

Nr 2 (hautatud 2 h) 4,33 3,00 3,29 

Nr 3 (hautatud 5 h) 2,67 3,57 3,29 

Nr 4 (hautatud 5 min ja hapendatud) 4,67 4,29 3,29 

Nr 5 (hautatud 2 h ja hapendatud) 4,00 3,14 1,57 

Nr 6 (hautatud 5 h/ 4 h ja hapendatud) 2,67 2,57 2,14 

 

Teise katse tulemused näitasid, et proovide hinnangud ei muutunud sugugi, muutusid 

ainult assessorite hinded, mis võib olla tingitud nende ootustega piimaproovide suhtes ning 

meeleelundite tööga või füsioloogilise seisundiga. Muutusi vaadeldi proovide nr 3 ja 5 

näitel, kus hinnang tõusis 0,1 punkti võrra. Vaatamata sellele, et teise katse piimaproovid 

olid töödeldud arvestades ja vältides vigu, mida tuvastati eelkatse käigus (ebaühtlane 

kalgend hapendatud piimadel), leidsid assessorid, et ka teise katse hapendatud hautatud 

piimaproovides olid tihedad kalgenditükid sees, mida peeti veaks. Neli tundi hautatud ja 

hapendamata piimaproovis panid assessorid tähele valguhelbeid, kuid nende jaotus piimas 

oli ebaühtlane ja mõned assessorid ei tuvastanud seda kõrvalkallet oma piimaproovides. 

Meeldivuse järgi järjestasid assessorid esimesele kohale proovi nr 6, sellele järgnes proov 

nr 2 ning kolmandale kohale valiti proovi nr 5, kõige vähem meeldivamaks peeti 

piimaproovi nr 1 (lühiajaline kuumutamine). 
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Võrreldes teise katse tulemustega tuvastati kolmanda katse proovides nr 1 ja 2 hinnangu 

alanemine 0,1 punkti võrra. Proovid kolmest kuueni näitasid hinnangu alanemist  

0,3–0,4 punkti võrra (tabel 4). Kõrvalkalletest, nagu ka teise katse raames, tõstis suurem 

osa assessoritest esile kalgenditükkide esinemist piimaproovides nr 4 ja 6, valguhelbeid 

tuvastati proovides nr 1 ja 3. Kõige meeldivamaks hindasid assessorid proovi number viis, 

ehk kaks tundi hautatud ja järgnevalt hapendatud piima. Selle tootmise tehnoloogilise 

skeemiga saab tutvuda lisas 11. Teisele kohale pandi proov number kuus ja kolmandale 

kohale proovid kaks, kolm ja neli. Nagu teises katses pidasid assessorid kõige vähem 

meeldivaks piimaprooviks proovi number üks. 

Analüüsides tulemusi, leiti, et antud töö raames Sozonova (2009) pakutud meetod ei 

sobinud kvaliteediklassi arvutamiseks, kuna saadud klass ületas valitud piire (eelkatse ja 

teise katse proovid nr 4–6). Järgnevatel sensoorsetel analüüsidel tuleks kas rangelt järgida 

Sozonova (2009) tingimusi (kolm assessorit) või töötada välja universaalset valemit 

erinevate assessorite arvule. Andmete põhjal võib öelda, et kõik piimaproovid vastasid 

GOST R 52090–2003 ja 52094–2003 nõuetele. Samas selgus, et antud standardid ei ole 

piisavalt täpsed ja võivad eksitada tarbijat ja koolitamata assessoreid. Näiteks, 

GOST R 52090–2003 öeldakse: „piima värvus on valge, ühtlane kogu massi ulatuses, 

hautatud piimal – kreemika varjundiga.“ Katsete ajal ei olnud võimalust kasutada 

tööstuslikult tehtud hautatud piimatooteid, seega ei olnud võimalust võrrelda piimaproove 

etalonprooviga. Ainult pärast katsete teostamist leiti sellist võimalust ja avastati, et 

hautatud piim ei ole valge kreemika varjundiga, vaid on lihtsalt ühtlase kreemika 

värvusega kogu massi ulatuses. Samuti leiti, et rjaženka standard GOST R 52090–2003 oli 

ka ebatäpselt määratletud maitse ja lõhna näitajate osas. Standardis öeldakse: „maitse ja 

lõhn peavad olema puhtad, piimhappelised, väljendatud pastöriseerimismaitsega, ilma 

kõrvalmaitseta, -lõhnata.“ Sensoorsetel analüüsidel mõned assessorid leidsid, et hautatud ja 

hiljem hapendatud piimaproovidel puudub pastöriseerimismaitse või see on liiga nõrk, sest 

hapu maitse maskeerib kuumtöötlemise tagajärjel tekkinud keedumaitse. Proovide tiitritav 

happesus oli üldiselt GOST’i R 52094–2003 normide piires (70-110 °Th) (lisad 1–3), 

seega tuleks GOST’is täpsustada, et pastöriseerimismaitse ei pruugi hapu maitse 

juuresolekul selgelt väljenduda. 
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3.7. Värvuse muutuse registreerimine 

Erinevalt kuumtöödeldud piimaproovide värvuses esines silmaga nähtav erinevus: mida 

pikem oli kuumtöötlemise aeg, seda intensiivsem oli värvus. Instrumentaalanalüüsiga 

hinnatud värvusemuutuse tulemused on antud tabelis 6. 

Tabel 6. Piimaproovide värvispektri ja intensiivsuse näitajad. 

Katse nr Näitajad 5 min 2 h 4 h 

Katse 2 

keskmine 193,00 187,08 179,92 

standardhälve 4,57 6,24 7,29 

pikselid 4 4 4 

Katse 3 

keskmine 191,33 185,08 182,50 

standardhälve 4,40 7,29 16,54 

pikselid 4 4 4 

Kontroll 

 Must värvus Valge värvus Toorpiim 

keskmine 0,00 255,00 191,17 

standardhälve 0,00 0,00 3,71 

pikselid 4 4 4 

 

Joonisel 22 on näha, mida kauem on piima kuumutatud, seda väiksem on selle 

värvuseintensiivsuse väärtus, mis läheneb musta värvi näitajatele (tabel 4). Graafikul on 

näha ka erinevust teise ja kolmanda katse tulemuste vahel, mis võib olla tingitud erinevast 

valgu ja/või laktoosi sisaldusest. Selliseid tulemusi saab ka arvatavasti seletada sellega, et 

enne analüüsimist teise katse piimad seisid paar päeva külmkapis. Joonisel 23 on kujutatud 

meetodis kasutatud instrumendid ja teise katse kahe tunni jooksul hautatud piima andmed. 
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Joonis 22. Piimaproovide värvuse intensiivsuse muutus 

 

Joonis 23. Piimaproovi värvispekter ja intensiivsus 

Kuna objektiivset värvuse etaloni hautatud piimale ei eksisteeri, piirduvad assessorid ja 

tootetehnoloogid piimaproovide hindamisel, visuaalsete vaatlustega, mis sõltuvad inimese 

füsioloogilisest seisundist ja keskkonna valgustusest ning sõnalistest määratlustest 

kehtivates normdokumentides, mis ei ole alati piisavalt täpsed. Käesolevas töös rakendatud 

meetod näitas võimalust kasutada seda piima värvimuutuse registreerimiseks. Samal ajal 

antud meetodi kasutamine võimaldab minimeerida inimteguri mõju ja sellega kaasnevaid 

kõrvalekaldeid hindamisel ning täpsustada ja defineerida piima värvuse väärtuse. 
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KOKKUVÕTE 

Kestval kuumutamisel piimas toimuvad erinevad füüsikalis-keemilised muutused, mis, 

omakorda, kutsuvad esile piima omaduste muutumist. Osa nendest muutustest uuriti antud 

töö raames. 

Töö esimene osa on teoreetiline ja on pühendatud Maillardi reaktsioonile, selle olemusele, 

kulgevate etappidele ja reaktsiooni käigus tekitavate produktidele. Selles osas on esitatud 

piima pikaajalise kuumutamise baasil tehtud piimatooted ja nende tootmistehnoloogijad. 

Kirjanduse läbitöötamisel leiti selliseid tooteid nagu Ladina-Ameerikast pärit 

Dulce de Leche, Ukrainas tuntud rjaženka ja selle variatsioonid (varenets ja turah) ning 

Vene köögis tuntud hautatud piim iseenesest. Viimasena kirjanduse ülevaades esitati 

Maillardi reaktsiooni ja selle produktide mõju elusorganismidele, toidu omadustele ja 

koostisele. Leiti, et Maillardi reaktsiooni produktid mõjutavad toiduomadusi ja 

elusorganisme nii positiivselt kui ka negatiivselt. 

Eksperimentaalosa esimeses osas kirjeldati materjale ja analüüsimismeetodeid, mida 

kasutati püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Osa meetoditest olid katselised kuna 

kirjandusest ei leitud viiteid nende rakendamisest. 

Viimases töö osas on esitatud teostatud katsete tulemused. Antud töös uuriti ning võrreldi 

toorpiima ja erineva kestvusega hautatud piimade valgusisaldust, jogurti juuretisekultuuri 

arengut, happesuse dünaamikat, värvuse muutumist ja piimaproovide vastavust 

Vene Föderatsiooni standarditele. Katsete tulemused näitasid, et kõik piimaproovid 

vastasid standarditele, kuid samast tuvastati, et selline tulemus viitab standardi 

puudulikkusele. Valgu määramise meetodi sobivust võiks samuti pidada küsitavaks, kuna 

see ei kajastanud reaalset muutumist valgusisalduses, ka bakterite üldarvu näitajad panid 

kahtluse alla nii katse tulemuse kui ka katseplaani. Kasutatud meetodit värvuse muutuse 

registreerimiseks leiti aga sobivaks piimaproovide analüüsmiseks. Töö tulemusena 

täpsustati hautatud ning hapendatud ja hautatud piima tehnoloogilisi parameetreid 

(sensoorsel hindamisel kõrgemaid hindeid saanud toodete alusel). 

Kõik andmed on analüüsimiseks ja ülevaateks esitatud tabelitena ja joonistena. 
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LISAD 

Lisa 1 

Viieminutiliselt hautatud piima happesuse näitajad 

Piimaproovid Näitajad 
5 min 

eelkatse K2 K3 

Hautatud värske 

pH 6,59 6,52 6,69 

°Th 17,50; 17,00 20,00; 19,00 22,5; 22,5 

kesk. °Th 17,25 19,50 22,50 

Hautatud säilitatud 

(5p) 

pH 6,70 6,72 6,69 

°Th 17,00; 17,00 18,00; 18,00 20,50; 20,00 

kesk. °Th 17,00 18,00 20,25 

Hautatud 

hapendatud värske 

pH 4,06 4,33 4,30 

°Th 124,50; 124,50 97,50; 97,50 102,00; 102,00 

kesk. °Th 124,25 97,50 102,00 

Hautatud 

hapendatud 

säilitatud (6-7p) 

pH 4,07 4,30 4,28 

°Th 124,30; 124,00 103,00; 103,00 110,00; 110,00 

kesk. °Th 124,15 103,00 110,00 

Toorpiim 

pH 6,70 6,73 6,30 

°Th 26,00; 22,00 19,00; 19,00 22,00; 23,00 

kesk. °Th 24,00 19,00 22,50 
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Lisa 2 

Kahetunniliselt hautatud piima happesuse näitajad  

Piimaproovid Näitajad 
2 h 

eelkatse K2 K3 

Hautatud värske 

pH 6,40 6,42 6,46 

°Th 18,50; 18,50 21,00; 21,00 18,00; 18,00 

kesk. °Th 18,50 21,00 18,00 

Hautatud säilitatud 

(5p) 

pH 6,73 6,61 6,59 

°Th 17,50;17,00 20,00; 20,00 22,00; 21,50 

kesk. °Th 17,25 20,00 21,75 

Hautatud 

hapendatud värske 

pH 4,10 4,42 4,28 

°Th 117,50; 118,50 96,00; 97,50 109,00; 109,00 

kesk. °Th 117,75 96,75 109,00 

Hautatud 

hapendatud 

säilitatud (6-7p) 

pH 4,08 4,30 4,37 

°Th 117,50; 117,50 103,00; 103,00 106,50; 105,00 

kesk. °Th 117,25 103,00 105,75 

 

Lisa 3 

Nelja- ja viietunniliselt hautatud piima happesuse näitajad 

Piimaproovid Näitajad 
5 h 4 h 

eelkatse K2 K3 

Hautatud värske 

pH 6,20 6,18 6,23 

°Th 20,00; 20,00 27,50; 27,50 26,00; 26,00 

kesk. °Th 20,00 27,50 26,00 

Hautatud säilitatud 

(5p) 

pH 6,40 6,42 6,41 

°Th 22,50; 22,50 25,00; 25,00 22,50; 22,50 

kesk. °Th 22,50 25,00 22,50 

Hautatud hapendatud 

värske 

pH 4,15 4,59 4,43 

°Th 122,50; 122,50 90,00; 90,00 97,00; 97,00 

kesk. °Th 122,25 90,00 97,00 

Hautatud hapendatud 

säilitatud (6-7p) 

pH 4,12 4,49 4,44 

°Th 120,00; 120,00 97,50; 97,50 106,50; 106,50 

kesk. °Th 120,00 97,50 106,50 
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Lisa 4 

Piimaproovide keskmised happesuse näitajad kolmest katsest 

Piimaproov Näitajad 5 min 2 h 4 h 

Hautatud värske pH 6,60 6,43 6,20 

 
°Th 19,75 19,17 24,50 

Hautatud säilitatud (5p) pH 6,70 6,64 6,41 

 
°Th 18,42 19,67 23,33 

Hautatud hapendatud värske pH 4,23 4,27 4,39 

 
°Th 107,92 107,83 103,08 

Hautatud hapendatud säilitatud (6-7p) pH 4,22 4,25 4,35 

 
°Th 112,38 108,67 108,00 

 

Lisa 5 

Piimaproovide keskmised pH näitajad kolmest katsest 
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Lisa 6 

Piimaproovide mikrobioloogilised näitajad 
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Lisa 7 

Sensoorse analüüsi hindamisprotokolli näide 

HAUTATUD PIIMA JA HAPENDATUD HAUTATUD PIIMA 

SENSOORNE ANALÜÜS 

Assessori terviseseisund:     Assessori vanus, sugu: 

1) GOST R 52090–2003 järgi hautatud piima organoleptilised näitajad on järgmised: Välimus: 

läbipaistmatu vedelik. Rasvastel (4,7-7%) produktidel on lubatud tähtsusetu rasva kiht, mis kaob segamisel. 

Konsistents: vedel, homogeenne, kergelt viskoosne. Ilma valkude helvesteta ja suurte rasvatilkadeta. 

Maitse ja lõhn: piimale omane, ilma kõrvalmaitseta, -lõhnadeta, väljendatud pastöriseerimismaitsega. 

Värvus: valge, ühtlane kogu massi ulatuses, kreemika varjundiga. 

2) GOST R 52094–2003 järgi rjaženka organoleptilised näitajad on järgmised:  

Konsistents ja välimus: homogeenne, valguhelvesteta, ühtlase kalgendiga, ilma gaasimoodustumist. 

Maitse ja lõhn: puhtad, piimhappelised, väljendatud pastöriseerimismaitsega, ilma kõrvalmaitseta,  

-lõhnata. 

Värvus: hele-kreemikas, ühtlane kogu massi ulatuses. 

Palun hinnata proove 5- pallilisel skaalal, kus 1–ei vasta näitajatele ja 5–vastab täielikult.  

Lahtris „Meeldivus“ palun reastada tooteid meeldivuse järgi, kus 1–meeldib kõige rohkem ja 6–

meeldib kõige vähem. Märkuseid võib kirjutada nii lahtridesse, kui ka eraldimääratud kohta. 

 

Meeldivus Proov Värvus Lõhn Konsistents Maitse Välimus 

 Nr 1, hautatud 5 min      

 Nr 2, hautatud 2 h      

 Nr 3, hautatud 5 h      

 Nr 4, hautatud 5 

min+ hapendatud 

     

 Nr 5, hautatud 2 h+ 

hapendatud 

     

 Nr 6, hautatud 5 h+ 

hapendatud 

     

Märkused: 
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Lisa 8 

Sensoorseks analüüsiks valmistatud piimaproovid 

 

Lisa 9 

Värvuse muutumise registreerimiseks valmistatud ülevalt valgustatud piimaproovid 
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Lisa 10 

Eelkatsel viis tundi hautatud piima tehnoloogiline skeem 

Toorpiima ostmine

Toorpiima analüüsimine

Toorpiima villimine

Toorpiima eelsoojendamine vesivannil

98 °C

Toorpiima hautamine termostaadis

5 h; 103±1 °C

(toote sisetemperatuur 98±1 °C)

Toote segamine 2-3 min iga tunni järel

Hautatud piima jahutamine

20 °C

Hautatud piima analüüsimine

Hautatud piima jahutamine

12 °C

Hautatud piima säilitamine

5 p; 6-7 °C

Hautatud piima analüüsimine
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Lisa 11 

Kolmandal katsel kaks tundi hautatud ja järgnevalt hapendatud piima tehnoloogiline 

skeem 

Toorpiima ostmine

Toorpiima analüüsimine

Toorpiima villimine

Toorpiima eelsoojendamine vesivannil

98 °C

Hautatud piima jahutamine

40 °C

Hautatud piima inokuleerimine 

jogurtikultuuriga

Hautatud piima 

hapendamine termostaadis

41 °C; 5 h

Hapendatud hautatud 

piima jahutamine

20 °C

Hapendatud hautatud 

piima jahutamine

12 °C

Hautatud piima 

analüüsimine

Hapendatud hautatud piima 

säilitamine

6-7 °C; 6-7 p

Hapendatud hautatud piima 

analüüsimine

Toorpiima hautamine termostaadis

2 h; 103±1 °C

(toote sisetemperatuur 98±1 °C)

Toote segamine 2-3 min iga tunni järel

Juuretis

 


