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Või kvaliteet sõltub mitmetest teguritest nagu tooraine kvaliteedist, töötlemisviisidest, 

kasutatud lisanditest ja pakendamisest. Samuti on olulised valmistoote säilimise ajal 

toimuvad keemilised muutused. Antud magistritöö eesmärk oli hinnata soolatud ja 

soolamata rõõsakoorevõi kvaliteeti erinevate säilitusrežiimide korral. Selleks valmistati 

nädalaste vahedega 3 partiid magedat ja soolatud rõõsakoorevõid, mida säilitati 3 erineval 

temperatuuril: -20 °C juures 24 nädalat (keemiline analüüs igal 4. nädalal), +5 °C juures 

18 nädalat (igal 3. nädalal) ja +20 °C juures 8 nädalat (igal 2. nädalal). Erinevatel 

temperatuuridel säilitatud magedal ja soolatud võil määrati happe-, peroksiidarv ja 

sensoorne kvaliteet. Sensoorne hindamine viidi kõikide säilitustemperatuuride ja 

soolsuste korral läbi neljandal ja kaheksandal nädalal peale võide valmistamist. 

Võrreldes happe- ja peroksiidarvu väärtuseid erinevate säilitamise temperatuuride juures 

ei leitud suuri erinevusi. Ka ei täheldatud olulisi erinevusi mageda ja soolatud või vahel 

ning kindlaid ajalisi trende väärtuste muutumises. Kõikidel säilitustemperatuuridel jäi 

happearvu väärtus madalamaks (max väärtus 0,81 mmol/100 g rasva kohta) kui 

kvaliteetsele võile kehtestatud piir 1,2 mmol 100 g rasva kohta. Kõikidel 

säilitustemperatuuridel jäi peroksiidarvu väärtus madalamaks (max väärtus 0,050 

mekv/kg rasva kohta) kui kvaliteetsele võile kehtestatud piir 0,3 mekv/kg rasva kohta.  
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Pärast 8 nädalalist säilitamist oli või organoleptiliste tunnuste poolest - välimus, maitse ja 

lõhn - hea kvaliteediga, sest kõikide omaduste hinne oli vähemalt 4 punkti või kõrgem. 

Võiproovide häid sensoorseid omadusi kinnitasid ka keemilised analüüsid - nii happearvu 

kui ka peroksiidarvu väärtused jäid normidest märgatavalt madalamateks.  

Soolatud või keemilised ja organoleptilised kvaliteedi näitajad ei erinenud mageda või 

vastavatest näitajatest ühelgi vaatlusalusel säilitustemperatuuril.  

Märksõnad: piimarasv, või, vabad rasvhapped, peroksiidarv, organoleptiline hindamine 
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The quality of butter depends on many factors such as the quality of the raw material, 

production method, supplements used and packaging. Chemical changes that take place 

during the storage of the finished product are also very important. The objective of this 

investigation was to evaluate the quality of salted and unsalted butter during different 

storage temperature regimes. Three lots of salted and unsalted butter were prepared at 1-

week intervals and they were stored at three different temperatures: - 20 °C for 24 weeks 

(chemical analysis on every fourth week), + 5 °C for 18 weeks (chemical analysis on every 

third week) and + 20 °C for 8 weeks (chemical analysis on every second week). Acid 

value, peroxide value and sensory quality of salted and unsalted butter were determined. 

Determination of the sensory quality of butter was carried out for all storage temperatures 

and salt levels on the fourth and the eighth-week after butter manufacture. 

No major differences were found when comparing acid values and peroxide values at 

different storage temperatures. In addition, there were no significant differences between 

salted and unsalted butters and no age trends for the values. At all storage temperatures, 

the level of acid value was lower (maximum value 0.81 mmol/per 100 g fat) than the upper 

limit established for high quality butter (1.2 mmol/per 100 g fat). The peroxide value was 

also lower (maximum value 0.050 mekv/ per kg fat) than the upper limit established for 

high quality butter (0.3 mekv/per kg fat) all storage temperatures. 
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After eight weeks of storage the sensory characteristics of butter - like appearance, taste 

and smell – corresponded to those indicating good quality, as all the characteristics scored 

at least 4 points or higher. Good sensory characteristics of the butter were also confirmed 

by chemical analyses – acid value and peroxide values remained lower than the established 

requirements for high quality butter. 

The chemical and sensory characteristics of salted butter were not different from unsalted 

butter at all the analysed storage temperatures. 

Keywords: butter, salted butter, free fatty acids, peroxide value, sensory analysis 
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SISSEJUHATUS 

 

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele nr 1308/2013 on või rasvatoode, mis on saadud 

ainult piimast ja mille piimarasvasisaldus on minimaalselt 82%, maksimaalne veesisaldus 

16% ja rasvata kuivaine sisaldus 2%. Keedusoola sisalduse järgi võib võid jagada soolata, 

kergelt soolaseks (0,8%), soolaseks (1,0-1,2%) ja eriti soolaseks (2%). Soolatud võid võib 

teha nii hapukoore- kui ka rõõsakoorevõist. Võid liigitakse ka plasma happesuse järgi: 

rõõsakoorevõi, mis on valmistatud rõõsast koorest (pH 6,4-6,5), hapukoorevõi, mille 

valmistamiseks on kasutatud piimhappekultuuridega hapendatud koort (pH 4,6-5) ning 

hapustatud võiks, kus rõõsakoore võiterasse pressitakse sisse juuretis (pH 4,8-5,3) 

(Fernandes 2009: 51). Või valmistamisel kasutatakse põhiliselt tsükkeltoimega või 

pidevtoimega võimasinaid.  

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (Piimaturg 2015) andmetel toodeti Eestis 2015 aasta 

esimese üheksa kuuga 3700 tonni võid, mis on 12 kuu tagusega võrrelduna 400 tonni ehk 

12,1% rohkem. Toodetud kogusest eksporditi 1169,57 ning ülejäänud 2530,43 tonni 

tarbitakse Eestis. Võrreldes 2014.a. sama ajaga on või eksport kasvanud 1,4 %. Eestisse 

imporditi 2015.a. kolme kvartali jooksul 905,45 tonni võid. Eestis on 11 piima töötlevat 

ettevõtet, kellel on tegevusluba võiderasvade tootmiseks. 

Või säilimine sõltub mitmetest teguritest nagu tooraine kvaliteedist, töötlemisviisidest, 

pakendamisest ja edasisest säilitamisest. Soolatud või tehnoloogia erineb soolamata või 

tehnoloogiast, samuti erineb sellise või säilimine ja kvaliteet. Võide oksüdatsiooni ja vabade 

rasvahapete sisaldust ei ole Eestis uuringutes käsitletud ning neid on riiklikul tasemel 

määratud vaid seoses sekkumiskokkuostuga.  

Antud magistritöö eesmärk on hinnata soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteeti 

erinevate säilitusrežiimide korral. Magistritöös antakse kirjanduse baasil ülevaade 

piimarasva koostisest, või erinevatest liikidest ja tehnoloogiatest, või kvaliteedis ning 

säilimist mõjutavatest teguritest. Eksperimentaalses osas esitatakse ja analüüsitakse 

erinevatel temperatuuridel säilitatud mageda ja soolatud või keemiliste ja sensoorsete 

kvaliteedinäitajate dünaamikaid. 
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Piimarasva koostis 

 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS aasta andmetel oli Eesti veisepiima 

keskmine rasvasisaldus 2015. aastal 3,98% (Eesti jõudluskontrolli 2016: 10). Suurem osa 

(98%) piimarasva koostisest on triglütseriidid, ülejäänud osa koosneb fosfolipiididest 

väikestes kogustes diglütseriididest, monoglütseriididest, kolesteroolist, 

kolesterooliestritest, rasvlahustuvatest vitamiinidest (A,D,E ja K) ja teistest lipiididest. 

(Walstra jt 2006: 37,44; Schripsema 2008: 2547; Fox ,Kelly 2012: 447, 452;). 

Veise piimarasvas on leitud rohkem kui 400 erinevat rasvhapet, millest ~66% on 

küllastunud, ~30% on monoküllastamata ja ~4% polüküllastamata. Peamised pikaahelalised 

rasvhapped piimarasvas (tabel 1) on palmitiinhape (C16:0), steariinhape (C18:0) ja 

oleiinhape (C18: 1). Veiste piimarasv sisaldab ka mõõdukas koguses keskmise ahelaga 

rasvhappeid kapriinhape (C10:0), lauriinhape (C12:0) ja müristiinhape (C14:0). 

Mäletsejaliste piimarasv on ainulaadne, sest see sisaldab lühikeseahelalisi (C4:0-C10:0) 

rasvhappeid. Kõige levinum lühikeseahelaline rasvhape veisepiimas on võihape (C4:0). 

Võrreldes taimeõliga sisaldab piimarasv vähem polü- ja monoküllastamata rasvhappeid. 

Oleiinhape (C18:1) on kõige levinum monoküllastamata rasvhape piimarasvas, mida on 20-

30% kogumassist. (Jensen 2002: 297; Chandan jt 2008: 67; Fearon 2011: 202; Fox, Kelly 

2012: 447-448) 

Piimarasva rasvhappeline koostis määrab või maitse, lõhna, konsistentsi ja säilivuse. Suure 

molekulmassiga küllastunud rasvhapped muudavad rasvad tahkemaks, tõstavad sulamis- ja 

hangumistemperatuuri, alandavad happesust. Nende rohke sisaldus annab võile rabeda 

konsistentsi ning vähendavad tüüpilisi või maitse- ja lõhnaomadusi. Küllastamata 

rasvhapped muudavad või pehmemaks ja määritavamaks, samuti suurendavad toiteväärtus 

ning omavad tervistavaid omadusi. Monoküllastamata rasvhapped langetavad madala 

tihedusega lipoproteiini (LDL) taset ning samas ei muuda kõrge tihedusega lipoproteiini 

(HDL) taset. Piimarasva rasvhappeline koostis sõltub laktatsiooni perioodist, 

söödaratsioonist, aastaajast, haigustest. (Chandan jt 2008: 67; Fox, Kelly 2012: 447-448) 

Piimarasv on piimas gloobulites, mille diameeter on 0,1 kuni 20 μm. Piimarasva gloobul on 

kaetud membraaniga, mis omakorda koosneb põhiliselt fosfolipiididest (~50%), valgust ja 
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rasvhapetest - ning on oma koostiselt rohkem sarnane rakumembraanile kui piimarasvale või 

piima plasmale. Võrreldes piimarasva triglütseriididega sisaldab piimarasva gloobuli 

membraan rohkem pikaahelalisi küllastunud rasvhappeid. Membraani üks ülesanne on 

kaitsta selle sees olevat rasva lipolüüsi eest. Kui membraan on lõhutud võib lipoproteiin 

lipaas hüdrolüüsida piimarasva ja tulemuseks on vabad rasvhapped, mis põhjustavad 

piimatoodetes rääsunud maitset ja lõhna. (Fox, Kelly 2012: 447-448). 

 

Tabel 1. Piimarasva olulisemad rasvhapped (Jensen 2002: 297; MacGibbon, Taylor 2003: 

1551, 2006: 6; Chandan jt 2008: 67) 

Triviaalne nimetus Tähis 
Sisaldus, % 

rasvhapetest 

Küllastunud rasvhapped 

Võihape 4:0 2,0-5,0 

Kapronhape 6:0 1,0-5,0 

Kaprüülhape 8:0 1,0-3,0 

Kapriinhape 10:0 2,0-4,0 

Lauriinhape 12:0 2,0-5,0 

Müristiinhape 14:0 8,0-14,0 

Palmitiinhape 16:0 22,0-35,0 

Steariinhape 18:0 9,0-14,6 

Monoküllastamata rasvhapped 

Mürist-oleiinhape 14:1 cis-9 0,5-1,6 

Palmit-oleiinhape 16:1 cis-9 1,4-2,6 

Oleiinhape 18:1 cis-9 14,9-27,4 

Polüküllastamata rasvhapped 

Linoolhape 18:2 cis-9,cis-11 1,0-3,0 

Linoleenhape 18:3 n3 0,5-2,0 
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1.2 Või tootmine 

 

1.2.1 Rasvmäärete liigid 

 

Või on rasvatoode, mis on saadud ainult piimast ja mille piimarasvasisaldus on minimaalselt 

80%, maksimaalne veesisaldus 16% ja rasvata kuivaine sisaldus 2% (EL määrus nr 

1308/2013). Võid ja muid rasvatooteid saab liigitada rasvasisalduse ja rasva päritolu järgi. 

Valmistatakse määrdeid, mis sisaldavad peale piimarasva ka teisi rasvu ning kuhu võidakse 

lisada piima kuivainet, orgaanilisi ja anorgaanilisi happeid, emulgaatoreid, stabilisaatoreid, 

maitselisandeid ning toiduvärve (Patel jt 2016: 266). Piima-, taimerasva kui ka segamäärded 

on tahked plastilised õli-vees-tuupi emulsioonid, mis valmistatakse inimese toiduks 

sobivatest rasvadest. Erinevus seisneb kasutatud rasva liigist ja rasvasisaldusest (tabel 2). 

Piimarasvamäärded valmistatakse üksnes piimast ja/või teatavatest piimatoodetest, mille 

olulise väärtusega koostisosa on rasv. Võidakse lisada ka teisi ained, kuid neid ei kasutada 

ühegi piima koostisosa asendamiseks. Taimerasvamäärded saadakse tahketest ja/või 

vedelatest taimsetest ja/või loomsetest rasvadest ning need võivad sisaldada samuti 

piimarasva, kuid rasvasisaldusest võib piimarasv moodustada kuni 3%. Segamäärded 

saadakse tahketest ja/või vedelatest taimsetest ja/või rasvadest, ning rasvasisaldusest 

moodustab piimarasv 10-80%. (EL nr määrus 1308/2013) 

Tabel 2. Toidurasvamäärete liigitus (EL nr määrus 1308/2013) 

Rasva sisaldus, % Piimarasvmäärded Taimerasvmäärded Segamäärded 

≥80-90 
Või Margariin Segu 

>62-<80 Piimarasvavõie, X% Rasvavõie, X% Rasvasegu võie, X% 

≥60-62 
Kolmveerand-

rasvane võie* 

Kolmveerand-

rasvane margariin* 

Kolmveerand-

rasvane rasvasegu* 

>41-60 
Piimarasvavõie, 

X%* 
Rasvavõie, X%* 

Rasvasegu võie, 

X%* 

≥39-41 Poolrasvane või 

Poolrasvane 

margariin 

 

Poolrasvane 

rasvasegu 

<39 Piimarasvavõie, X% Rasvavõie, X% Rasvasegu võie, X% 

*võib nimetada „vähendatud rasvasisaldusega“, „madala rasvasusega“ 
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Keedusoola sisalduse järgi võib võid jagada soolata, kergelt soolaseks (0,8%), soolaseks 

(1,0-1,2) ja eriti soolaseks (2%) (tabel 3). Võid liigitakse plasma happesuse järgi: 

rõõsakoorevõi, mis on valmistatud rõõsast koorest (pH 6,4-6,5), hapukoorevõi, mille 

valmistamiseks on kasutatud piimhappekultuuridega hapendatud koort (pH 4,6-5) ning 

hapustatud võiks, kus rõõsakoorevõi terasse pressitakse sisse juuretis (pH 4,8-5,3). 

(Fernandes 2009: 51) 

 

 

1.2.2 Tehnoloogilised operatsioonid 

 

Või valmistamisel toimub faasimuutus, mille käigus piimarasva emulsiooni veefaasis 

muudetakse tehnoloogiliste protsessidega vee dispersiooniks pidevas rasvafaasis. Või 

valmistamist võib jagada neljaks etapiks (joonis 1). Esmalt kontsentreeritakse rasv piimast 

separeerimisel tsentrifugaaljõu mõjul-, mille tulemusena tavaliselt saadakse 40% koor. 

Järgnevalt valmitatakse koor kindlatel temperatuuri režiimidel, et saada osaliselt 

kristalliseerunud rasv. Eelnevalt füüsikaliselt valmistatud koor, kus rasvakristallidena ja 

vedelas olekus rasv suunatakse mehaanilisse töötlusse, kus toimub koore vahustumine, ning 

omakorda purustatakse rasvakuulikeste kattev membraan. Selle tulemusel eraldub rasv mis 

ühineb võiteraks. Jätkuval mehaanilisel töötlemise moodustavad võiteradest suuremad 

graanulid, surutakse üleliigne pett võiterade vahelt välja ning saadakse homogeene võimass. 

(Butter and…1995: 287; Walstra jt 2006: 471; Wilbey 2009: 90-91; Fearon 2011: 200; Patel 

jt 2016: 268) 

Joonis 1. Või valmistamise etapid. Must iseloomustab veefaasi ja valge rasvafaasi. (Walstra 

jt 2006: 470) 

Või valmistamisel kasutatakse põhiliselt tsükkeltoimega või pidevtoimega võimasinaid. 

Tsükkeltoimelises võimasinas ehk traditsioonilisel meetodil toimub koore kokkulöömine 

tünnikujulises kirnus, kus tekitatakse koore liikumine kirnu pöörlemisel. Seal toimub ka 
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eelpressimine, veesisalduse reguleerimine, lisandite lisamine ja pressimine. (Wilbey 2009: 

90-91; Fearon 2011: 203; Patel jt 2016: 272-277)  

Tänapäeval kasutatakse või valmistamiseks põhiliselt pidevtoimelisi masinaid, kus 

toimuvad erinevad või töötlemise etapid pidevas voolus. Pidevtoimelised masinad 

koosnevad kolmest osast: esimeses osas ehk kokkulöömissilindris toimub võitera 

moodustamine, edasi liigub võitera eraldussilindrisse, kus eemaldatakse võiteravaheline 

pett, ning seadme viimases osa ehk teksturaatoris või pressitakse. Teksturaatori osas võib 

lisada lisandeid, mis ühtlaselt võimassi jaotatakse. Võid võib valmistada ka 

kõrgrasvasisaldusega koore struktuuri muutmise meetodil või piimarasvast esialgse koostise 

taastamisega ja lisandite lisamisega. (Butter and… 1995:288; Mandel 2001: 389-397; 

Poikalainen 2007: 21- 29; Wilbey 2009: 91-94; Fearon 2011: 203-205; Patel jt 2016: 277-

278) 

 

 

1.2.3 Soolatud või tootmise eripärad 

 

Soolatud võid hakati valmistama tänu paljude soolade, eriti keedusoola konserveeriva toime 

tõttu, soolamise tulemusena pikenes või säilivus. Konserveerivat toimet põhjustab soola 

poolt tekitatav osmootse rõhu kasv. Võis tekkiva osmootse rõhu kasvu tulemusel 

mikroorganismide rakud veetustuvad sellise tasemini, et protoplasmas pidurduvad või 

katkevad mikroorganismide elutegevuseks olulised protsessid. Või ja plasma soolasisaldus 

erineb mitmeid kordi kuna sool lahustub vees ja seetõttu jääb või pasmafaasi (tabel 3). Soola 

mõju säilivusele sõltub soola kontsentratsioonist. (Patel jt 2016: 276) 

Või soolamiseks tuleb tarvitada kvaliteetset peentera soola, mille tera suurus jääb vahemikku 

0,2-0,5 mm. Kasutatakse ka jahvatatud soola või jämedat meresoola. Peale keedusoola 

võidakse lisada ka happesust neutraliseerivaid sooli (Poikalainen 2004:128). Näiteks on 

Soomes kasutatud AIV-soola, mis reguleerib pH taset ja parandab sellega või säilivust (Valio 

2015).  

Või soolamiseks kasutatakse kas võiplasti, märg- või kuivsoolamist. Viimased kaks on 

põhilised soolamise meetodid. Kuivsoolamist rakendatakse üldjuhul tsükkeltoimeliste 

võimasinate puhul, kuna pidevtoimeliste võimasinate korral on see raskendatud. Sool 

lisatakse kas terasse või pooleldi pressitud võiplasti. Soola lisamisel terasse peab arvestama, 
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et osa sellest eraldub eelpressimisel petiga ning soolast kasutatakse ära ainult 60-80%. Pärast 

soola sisse pressimist lisatakse võile vesi, et normaliseerida veesisaldus. Terasse soolamise 

eeliseks on soola ühtlasem jaotumine kogu võis, ning puuduseks on tülikam soolasisalduse 

seadmine. (Poikalainen, 2004: 128; Patel jt 2016: 276) 

 

Tabel 3. Traditsioonilise (16% veesisaldusega) või liigitamine soolasisalduse alusel 

(Poikalainen, 2004: 127) 

Soolsus 
Soolasisaldus võis, 

% 

Plasma soola 

sisaldus, % 
Toime mikroobidele 

Kergelt soolane 0,8 4,8 Mõjutab väga vähe 

Mõõdukalt soolane 1,0-1,2 6,0-7,1 

Takistab spoore 

moodustavate 

mikroobide arengut 

Tugevalt soolane 2,0 11,3 
Bakterite areng 

seiskub 

 

Soola lisamine võiplasti on lihtsam viis võid soolata, kuna siis saab või vee- ja soolasisaldust 

hõlpsamini reguleerida ning ka soola kasutusaste ulatub 97%- ni. Meetodi puuduseks on oht, 

et sool võib jaotuda ebaühtlaselt ning põhjustada kirjut või marmorjat värvust (Poikalainen, 

2004: 128). 

Märgsoolamisel lisatakse võisse soolvett. Seda meetodit kasutatakse nii tsükkel- kui 

pidevatoimeliste võimasinate puhul. Viimases toimub soolvee sisestamine teksturaatorisse 

vastava dosaatoriga. Soolveega soolamisel põhieeliseks on soola ühtlasem jagunemine 

võimassi (ei esine värvuse vigu). Puudusena aga suureneb või veesisaldus soolamise käigus. 

Kui näiteks soovitakse saada 1% soolsusega võid 26% soolvee abil, siis suureneb või 

veesisaldus 2-3%. Seetõttu tuleb lisatav soolvesi teha võimalikult kontsentreeritud. See 

selitatakse, pastöriseeritakse, filtreeritakse ja jahutatakse enne kasutamist. Soolalahuse võib 

teha ka peti baasil. Lisamisel soovitatakse soolvee temperatuur hoida võitera temperatuurist 

1-2 °C võrra kõrgemana. Pärast soolalahuse lisamist tuleb normaliseerida või veesisaldus, 

arvestades soolveest tingitud parandustegurit. (Poikalainen, 2004: 128; Wilbey 2009: 91-94; 

Patel jt 2016: 276, 278)  
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1.3 Või kvaliteet ja säilimine 

 

Või kvaliteeti hinnatakse objektiivsel või subjektiivsel moel. Objektiivsel hindamisel 

kasutatakse keemilisi, füüsikalisi ja mikrobioloogilisi meetodeid ning subjektiivsel 

hindamisel organoleptilisi. Võile kehtivad kvaliteedinõuded sekkumiskokkuostul (EL 

määrus nr 1272/2009) on rasva sisaldus vähemalt 82% ning ei sisalda muid rasvu peale 

piimarasva, vee sisaldus kuni 16%, rasvata kuivainet 2%, vabade rasvhapet sisaldus alla 1,2 

mmol 100 g rasva koha ja peroksiidarv 0,3 mekv/kg rasva kohta. Või ei tohi sisaldada 

kolibaktereid. Organoleptilisel hindamisel peavad toote välimus, maitse, lõhn, konsistents 

ning vee dispersioon saama vähemalt 4 punkti 5st. 

Või säilimist mõjutavad mitmed tegurid nagu tooraine, selle töötlemine, või valmistamise 

viis ning valmistatava või liik. Samuti on oluline valmistoote pakendamine, hoiustamine 

ning säilimise ajal toimuvad keemilised muutused. 

 

 

1.3.1 Keemilised näitajad 

 

1.3.1.1 Vabad rasvhapped 

 

Või kvaliteet sõltub piimarasvas olevate vabade rasvhapete sisaldusest ning nende 

kontsentratsioon on väga varieeruv, sõltudes triglütseriidide hüdrolüüsi ulatusest. Ka värske, 

udarast väljunud piim sisaldab alati väikeses koguses vabu rasvhappeid. Vabad rasvhapped 

võivad sattuda piima, kas verest, udara näärmekoest või triglütseriidide hüdrolüüsi 

tagajärjel. Piima rääsunud maitse tekib ainult piimarasva hüdrolüüsil tekkinud vabadest 

rasvhapetest. Nende hulk võib oluliselt suureneda lipolüüsi tulemusel, mis on hüdrolüüsi 

ensümaatiline vorm, milles rasvade lõhustumine toimub lipaaside kaasabil. Naturaalsele 

lipaasile lisaks võib piim sisaldada ka mikroobse päritoluga lipaasi. Piimarasva hüdrolüüsil 

tekivad glütseriididest vabad rasvhapped, nende oksüdeerimisel aldehüüdid, ketoonid. 

(Henno 2005: 83; Fearon 2011: 221)  

Rääsunud ja ebapuhast maitset põhjustavad lühikeseahelalised (4-12 süsiniku aatomit 

sisaldavad) rasvhapped. Nendeks on näiteks või-, kapron- ja kaprüülhape. Viga soodustavad 

õhk, valgus, metallid (raud, vask), soojus. Rääsunud ja ebapuhas maitse on tajutav treenitud 
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eksperdile, kui vabade rasvhapete sisaldus on 1,2-1,5 mmol 100g rasvas ja tavatarbijale 

kontsentratsioonil 2,0-2,2 mmol 100g rasvas. (Henno 2005: 83) 

Lipolüüsi liigitatakse kaheks - indutseeritud ja spontaanne lipolüüs. Indutseeritud lipolüüs 

käivitub füüsikaliste või keemiliste tegurite mõjul. Nendeks on näiteks liikumine 

lüpsisüsteemis (liigne vahutamine), pumpamine, segamine jahutustangis või 

homogeniseerimisel. Lisaks mehaanilise mõjutamise viisile, intensiivsusele ja kestvusele 

sõltub lipolüüsi ulatus piimarasva koostisest, lipaasi hulgast, rasvagloobuli membraani 

mõjutatavusest kui ka temperatuurist. Lipolüüs toimub kõige aktiivsemalt 37-40 °C juures, 

temperatuuril <5 °C on lipaasi aktiivsus madal (Henno 2005: 84-85; Walstra jt 2006: 140). 

„Spontaanselt lipolüütiliseks loetakse piima, kus lipolüüs käivitub ilma mehaanilise 

mõjutamiseta piima jahutamisel 15 °C kohe pärast lüpsi“ (Henno 2005: 85). Sellist piima 

võib anda enamik lehmi ja selle tekkimise mõjutavateks teguriteks on laktatsioonijärk, 

söödaratsioon, piimatoodang ja lüpsiintervall. Spontaanset lipolüüsi on võimalik pidurdada, 

kui lisada juurde normaalset piima vahekorras 1:4. Intensiivsem lipolüüs toimub 

mastiidihaigete lehmade piimas, kus on suurenenud vabade rasvhapete sisaldus kui ka 

säilitamisel lisandunud vabade rasvhapete kogus. (Henno 2005: 86-87; Walstra jt 2006: 140) 

Happearvu määramine on üks sagedasem analüüs, mida kasutatakse rasva lipolüüsi 

hindamiseks. Happearv väljendatakse kaaliumhüdroksiidi kogusena milligrammides, mis 

kuulub 1 g rasva neutraliseerimiseks või millimoolides, mis kulub 100 g rasva 

neutraliseerimiseks (EVS-EN ISO 660:2009). Happearv on rasva värskuse näitaja. 

Peamiseks probleemiks, mis kaasneb piima happearvu sisalduse suurenemisega on 

maitsevead, ning mida kirjeldatakse rääsunud, kibeda (lühikesed rasvhapped), ebapuhta või 

seebise (pikemad rasvhapped) maitsena. Rasv, mis on suure veesisaldusega nagu seda on 

või, on vastuvõtlikumad hüdrolüüsile ja sellel tekib kergemini ebameeldiv lõhn ja maitse. 

(Türk 2001: 537-538; Koczon jt 2008: 154-163) 

 

 

1.3.1.2 Oksüdatsioon 

 

Rasva oksüdeerumine on üks põhilisemaid reaktsioone, mis mõjutab rasvade kvaliteeti. 

Piimarasva oksüdatsioon toimub mitmes erinevas üksteisele järgnevas etapis. Küllastamata 

rasvhapped reageerivad hapnikuga moodustades peroksiide, mis määravad rea 
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ahelreaktsioone, mille lõpptulemuseks on iseloomuliku rääsumise lõhnaga lenduvad ained. 

Esialgsed oksüdeerimissaadused, mis akumuleeruvad tootes, on hüdroperoksiidid, millest 

edaspidi moodustavad madala molekulmassiga ühendeid nagu alkoholid, aldehüüdid, vabad 

rasvhapped ja ketoonid. Need reaktsioonid kiirenevad kõrgetel temperatuuridel, valguse 

käes ja hapniku olemasolul. Samuti tuleks vältida saastumist raua ja terasega ning kasutada 

kõigis töötlemise etappides roostevabast terasest seadmeid. Oksüdatsiooni tulemusel võib 

tekkida peale rääsunud maitse ka rasva-, kala-, metalli- või papimaitse. Rasva oksüdatsiooni 

saab hinnata peroksiidarvu määramisega: mida madalam on peroksiidi- ja happearvu 

väärtus, seda parem on toidurasva kvaliteet. (Shahidi, Zhong 2005 :358; Walstra jt 2006: 48-

50; Fox, Kelly 2012: 451) 

Peroksiidid on keemilised ühendid, mille molekulides esineb peroksürühm (-O-O-). 

Peroksiidide O-O side on ebastabiilne, katkeb kergesti ja annab väga reaktsioonivõimelisi 

radikaale (ROOR' → RO*+R'O*). See näitab õlides oksüdeerumisprotsessi tulemusena 

tekkinud hüdroperoksiidide hulka ning on üks olulisemaid õli kvaliteedi näitajaid. 

Peroksiidarvu väärtus ei tohiks olla üle 0,3 mekv/kg (EL määrus nr 1272/2009). 

Peroksiidarvu määramise abil saab rasva rääsumise algust kindlaks teha enne rasva lõhna ja 

maitse olulist/tuntavat muutust. (Shahidi, Zhong 2005:361; Fearon 2011: 220-201)  

Peroksiidarvu määramiseks kasutatakse kas jodomeetrilist tiitrimist, raud ioonkompleksi 

mõõtmist spektromeetriliselt või infrapunaspektroskoobil. Jodomeetrilisel määramise puhul 

reageerivad orgaanilised peroksiidid vesinikjodiidhappega, ning vabaneb jood. Eraldunud 

jood tiitritakse tiosulfaadi lahusega ja arvutatakse peroksiidiarv (Shahidi, Zhong 2005:361; 

Koczon jt 2008:154-163; Krause jt 2008:458). Peroksiidarvu on võimalik määrata ka 

spektromeetriliselt. Meetod põhineb rasva lahustamisel diklorometaani ja metanooli seguga 

(70:30) kuhu lisatakse raud(II)kloriidi ja ammoonium-tiotsüonaati. Peroksiid oksüdeerib 

raud(II)-st raud(III)-ks mis moodustab punase kompleksi tiotsüonaadiga, mille hulk 

määratakse spektromeetriliselt (ISO 3976:2006). Võrreldes jodomeetrilise tiitrimise 

meetodiga on spektromeetiline meetod tundlikum, ning sobib kasutamiseks piimatoodetes, 

rasvas, õlides oksüdatsiooni hindamisel. (Shahidi, Zhong 2005:362) 

  



17 

 

1.3.2 Füüsikalised näitajad 

 

Piimarasva iseloomustavad füüsikalised näitajad on sulamis- ja hangumistemperatuur. 

Mõlemat mõjutab piimarasva rasvhappeline koostis: kui piimarasv sisaldab rohkem 

pikaahelalisi küllastunud rasvhappeid, siis on rasva sulamistemperatuur kõrgem ning rasv 

hangub kergesti ja vastupidi. Hangumistemperatuuri alandavad küllastamata ja/või 

lühikeseahelaliste rasvhapete suurem sisaldus. Mõnede polüküllastamata rasvhapete 

hangumistemperatuur on nii madal, et osa piimarasvast jääb vedelaks ka miinuskraadidel. 

(Poikalainen 2004:24) 

Rasva sulamis- ja hangumistemperatuur on olulised näitajad koore füüsikalisel valmitamisel, 

kus pärast pastöriseerimist toimub rasva osaline kristalliseerimine. Valmistamine toimub 

kindlatel temperatuurirežiimidel, kus saadakse või liigile omane tahke ja vedela rasva suhe. 

Seda iseloomustatakse hangumisastme järgi, mis näitab hangunud rasva osakaalu kogu 

rasvas. Piimarasva hangumisastet mõjutab koore jahutamise temperatuur ja aeg. Või 

hangumisaste määrab võitera suuruse, selle moodustamise aja, petti mineva rasva kao ja või 

konsistentsi. Koore kokkulöömise eel peaks olema hangunud 30-35% rasvast. Liiga madala 

hangumisastme juures saadakse pehme või ning suureneb rasvakadu petti. Liiga kõrge 

hangumisastme juures saadakse rabe või. Koore kiirel jahutamisel tekivad väiksed 

rasvakristallid ja vastupidi. Koore valmitamise režiim sõltub aastaajast, kuna suvine ja 

talvine piimarasv erineb rasvhappelise koostise poolest. (Poikalainen 2004:64; Walstra jt 

2006: 480; Martini, Marangoni 2007:79;) 

 

 

1.3.3 Mikrobioloogilised näitajad 

 

Või mikroobide sisaldus näitab tooraine kvaliteeti, seadmete puhtust, tootmis- ja 

säilitamiskeskkonna tingimusi. Mikrobioloogilist stabiilust mõjutavad pH, soolasisaldus, 

plasma jaotus ja plasmapiiskade suurus (Microbiological aspects… 2016). Omakorda 

mikroobide liik ja hulk mõjutavad või säilivust, sest nad on põhilisteks keemilisi reaktsioone 

põhjustavate ensüümide allikaks. Kõige suuremat mõju või kvaliteedi langusele avaldavad 

lipolüütilised bakterid ja pärmseened, kahju võivad teha veel proteolüütilised mikroobid 

ning piimhappebakterite ensüümid (Poikalainen 2004: 155-156). Mikroorganismide 

elutegevuse tagajärjel võib võile tekkida rääsunud, juustu-, linnase või pärmimaitse ja lõhn. 
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Rääsunud maitset võib põhjustada hüdrolüüs, mille põhjustajaks on mikrobioloogilise 

päritoluga lipaas. Juustumaitse tekib gramm-negatiivsete bakterite ning linnase maitse 

Streptococcus lactise elutegevuse tagajärjel (Microbiological aspects… 2016). 

Mikroobide elutegevust ja sellega seotud või kvaliteeti mõjutab soola kontsentratsioon (tabel 

3). Kui soolasisaldus jääb alla 0,8%, siis see mikroobide arengule praktilist mõju ei avalda. 

Alates 1% soolasisaldusest võis takistab soola juba märgatavalt spoore moodustavate 

aeroobsete bakterite arengut. Bakterite elutegevuse seiskamiseks peab võiplasmas olema 10-

15% soola, mis vastab 1,8-2,4 protsendile või soolsusele. Nii suurt soolasisaldust 

kasutatakse harva, kuna siis võivad kannatada või maitseomadused. Normaalseks peetakse 

0,8-1,2% soolasisaldust. Või kõrgel soolsusel ei peatu aga pärmide ja hallitusseente 

elutegevus. Samuti taluvad seda ka teatud bakterid, sest aja jooksul nad kohanevad ja tekivad 

soolaresistentsed tüved. (Poikalainen, 2004: 127) 

Toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohaselt peab võis kui valmistoidus määrama 

(EÜ määrus nr 2073/2005) toidu ohutuse indikaatorina L. monocytogenest, hügieeni 

kriteeriume nimetatud määrus ei kehtesta. Ettevõtted lähtuvad enesekontrolliplaani 

proovivõtukava koostamisel ka Vabariigi Valitsuse varem kehtinud määrusest nr 166. Selle 

kohaselt ei tohi esineda 1 grammis proovis erinevaid patogeene (Salmonella spp., 

Campylobacter spp., Escherichia coli). Veel määratakse võis bakterite üldarv 

(rõõsakoorevõis), hallitus- ja pärmseened. Hallitus- ja pärmseente sisaldus ei või 

realiseerimisaja jooksul tõusta üle 103 koloonia 1 grammi kohta. 

 

 

1.3.4 Sensoorsed näitajad 

 

Kõige lihtsam viis või kvaliteedi määramiseks on organoleptiline hindamine. Eestis puudub 

hetkel kohalik või organoleptilise hindamise standard. Kasutatakse rahvusvahelist standardit 

ISO 22935/ IDF 99, mis reguleerib piima ja piimatoodete sensoorse hindamise meetodeid. 

Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeeriumi (Butter Grades… 1989: 2) järgi 

hinnatakse võid 100 punkti skaalas ja jagatakse kolme klassi. Kõige kõrgemasse ehk AA-

klassi kuuluv või lõhnab meeldivalt, kergelt magusa maitsega ja on valmistatud kõrge 

kvaliteediga rõõsast koorest. Tekstuurilt ühtlane kreemjas tekstuur ning hea määratavusega. 

Võib esineda kerget sööda ning keedu maitset. Järgmise, A- klassi võis võib esineda kibedat, 
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vana-, mõrkjat, „külmkapi-“ ja söödamaitset. Kõige madalam ehk B-klassi või on kergelt 

hapuka maitsega, võib ilmneda linnase, kopitanud, kõrbenud, umbrohu ja vadaku maitset.  

Maitse ja lõhn sõltuvad või liigist: kas on mage rõõsakoore-, hapukoore- või soolatud või. 

Kõrgelt kvaliteetne rõõsakoorevõi on kergelt magus, puhta ja meeldiva maitsega ning õrna 

aroomiga. Keedumaitset peetakse hea või tunnuseks. Esineda ei tohi mõru, happe-, juustu-, 

rääsunud, sööda-, metalli-, kala- või muid kõrvalmaitseid. Erinevad kõrvalmaitsed võivad 

tootesse üle kanduda toorainest, tekkida keemiliste muutuste käigus toidu säilitamisel ja 

ladustamisel ning mikroorganismide elutegevuse tagajärjel. Mikroorganismide elutegevuse 

tõttu võib tootesse tekkida mitmeid ebameeldivaid maitseid nagu näiteks pärmi, rasva või 

rääsunud maitset. Hapukoore või riknemine on tavaliselt seotud hallitus- ja pärmseentega 

kuna fermenteerimse tõttu on plasma pH liiga madal (~ 4,6) bakterite kasvuks. Võis võib 

esineda iseeneslik oksüdatsioon, eriti pikaajalisel säilitamisel ning seda isegi madalal 

temperatuuril (-20 °C). See põhjustab rasva- ja kalamaitset (Walstra jt 2006:467). 

Maitsevigu võib põhjustada ka sool, mis suurendab ioonide hulka võiplasmas ning soodustab 

rasvade ja valkudega toimuvaid keemilisi muutusi. Võib tekkida näiteks lipolüüs või 

suureneb happesus, mis mõlemad on õli- ja kalamaitse põhjustajateks (Poikalainen, 2004: 

128). Samuti on kibedus üks maitseviga ja see on tavaliselt seotud soolas leiduvatest 

lisanditest. Näiteks magneesium- ja kaltsiumkloriid on kibeda maitse tekitajateks. Võile 

lisatava soola tootjad püüavad toota selliseid soolasid, mis ei sisaldaks või kvaliteeti 

halvendavaid ühendeid. (Hunziker jt 1928: 333). 

Välimuse hindamise juures hinnatakse värvust, puhtust, hallituse ja lahtise vee esinemist. 

Välimuselt peaks või olema ühtlane, mitte õline, samuti ei tohiks esineda või lõikepinnal vee 

piisku. Lahtise vee esinemise põhjuseks on ebapiisav järeltöötlus ehk pressimine. Värvus 

peaks võil olema peaaegu valge kuni helekollane. Lisatud soolad võivad põhjustada ka või 

kirjut, marmorjat, vöödilist ja ebaühtlast värvust. (Chandan 2015: 474) 

Konsistentsi määratakse spaatli või suu abil ja sellega iseloomustatakse või kõvadust ning 

määritavust. Või peaks olema piisavalt kõva, et säilitada oma kuju ning ei tohiks eralduda 

vedelat rasva. Samuti peaks või olema piisavalt pehme, et see oleks kergesti määritav. 

Tekstuur peaks olema ühtlane ning ühtlaselt sulav, ei tohiks olla rabe, murenev, kummine, 

teraline jne. (Walstra jt 2006: 467) Mureneva tekstuuri põhjuseks võib olla vale füüsikalise 

valmimise režiim, mille käigus on tekkinud suured rasvakristallid. Kleepuva, vahaja 
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tekstuuri tekkepõhjuseks võib olla aeglane jahutamine pärast koore pastöriseerimist või 

kõrge säilitamise temperatuur enne koore kokkulöömist (Chandan 2015: 474). 

 

 

1.3.5 Säilimist mõjutavad tegurid 

 

Või kvaliteedi säilimist mõjutavad pakendamine ja toote edaspidine hoidmine. Pakendamise 

seisukohast on või säilimisele oluline nii pakkematerjal kui ka pakendi suurus. Või 

pakkematerjal peab olema mehaaniliselt tugev ja elastne, ning need ei tohi läbi lasta gaase, 

valgust, õhku, aurusid ja rasva. Pakendamiseks kasutatakse pärgamentpaberit, kiletatud 

paberit, kaetud alumiiniumfooliumi, plastikkarpe jne (Butter and… 1995: 291; Lozano jt 

2007: 7845; Wilbey 2009: 103; Patel jt 2016: 279). Pikema ajaliseks säilitamiseks kuuluv 

või on kasulikum pakendada pigem suuremasse (25 kg) kui väiksesse (~500 g) pakendisse. 

Kuigi see ei pruugi täielikult peatada lipiide oksüdatsiooni, säilitab selline pakend kõige 

rohkem värske või maitset. Väikepakendisse pakendatud võile tekib külmkapi temperatuuril 

(+4–+6 °C) hoides 6 kuu möödudes nn „külmkapi“ või liisunud maitse. Eelmainitud 

pakendis külmunult (-20 °C) hoides, aga säilib värske või maitse vähemalt 12 kuud. Suures 

pakendis külmkapi temperatuuril hoides püsib kvaliteetne maitse vähemalt 9 kuud, 

külmunult 18 kuud (Krause jt 2008: 464; Patel jt 2016: 279-280).  

Või valmistamisel on oluline reguleerida veesisaldus, plasmapiiskade jagunemine ja suurus. 

Veesisalduse pressimise eesmärk on dispergeerida vesi võimassi ning saavutada võimalikult 

väiksed veetilgad. Nende suurus ja jagunemine mõjutab mikrobioloogilist stabiilsust kuna 

mikroobid ei suuda elada rasvafaasis. (Charteris 1995:87) Eelistatavalt peaks veetilkade 

läbimõõt olema vahemikus 1-30 μm. Kui võis on enamik võipiisku <10 μm suuruses, siis 

mistahes mikroorganism ei ole võimeline seal kasvama ja järk-järgult surevad need toitainete 

vähenemise tõttu. Korralikult pressitud võis võib kuni 5% veetilkadest olla läbimõõdult 

suuremad kui 10 μm. Vähese või liigse pressimise tulemusel võivad tekkida suuremad 

veepiisad, kus mikroorganismide kasv on võimalik. (Fernandes 2009: 52) 

Või säilitustemperatuuri valikul tuleb lähtuda soovitud säilitusajast. Kui võid on vaja 

säilitada rohkem kui 6 kuud, siis on kõige kasulikum hoida seda miinuskraadidel. Toote 

hoidmisel -20 °C juures toimub väga aeglane kõrval-lõhnade ja -maitsete teke. Külmutamise 

ja külmkapi temperatuuril hoidmine annab pikema säilivusajaga või kui lihtsalt külmkapi 

temperatuuril hoidmisel (Krause jt 2008: 464). 
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Washburn ja Dahlberg (1917: 114) uuringust selgub, et säilitustemperatuur mõjutab ka soola 

mõju säilivusele. Kui võid hoitakse temperatuuril, mis ei peata bakterite kasvu, siis kõrgema 

soolasisaldusega või säilib paremini, madala soolsusega või on oma säilivuse poolest teine 

ja soolamata võil on kõige halvem kvaliteet. Kui võid hoitakse temperatuuril, mis pärsib 

bakterite kasvu, siis kergelt soolatud või säilib paremini (hoiab oma kvaliteeti) kui kõrgelt 

soolatud või soolamata või. See võib tuleneda sellest, et soolatud võiplasmal on märgatavalt 

madalam külmumistäpp. Suurema soolasisaldusega plasma külmub madalamal 

temperatuuril ja vastupidi. Näiteks 10% soolsusel külmub võiplasma alles -6 °C juures. 

Seega saavad sellel temperatuurini jätkuda ka mitmesugused keemilised protsessid, mis 

vajavad vee osavõttu. Samuti jätkub antud temperatuuril ka psührofiilse mikrofloora areng 

(Poikalainen, 2004: 128). 

Jacobsen (1938) uuris külmutamise mõju soolatud ja soolamata või mikroorganismide 

arvule ning hilisemaid muutusi või maitses. Katsete tulemused näitasid, et nii soolatud kui 

ka soolamata võil märgati -25 °C juures hoidmisel bakterite koguarvu langust (tabel 4). 

Soola hävitav toime oli nähtavasti bakterite arvu vähendamisel soolatud võis oluliselt 

määravam, kui külmutamine. Maitse muutust ei täheldatud võis, mida hoiti 90 päeva -25 °C 

juures. Võrreldes soolatud võiga suurenes soolamata võis pärast külmutamist ja järgnenud 

seitsmepäevast toatemperatuuril hoidmist bakterite arv kiiremini ja halvenes maitse. 

Soolatud võil ei täheldatud muid maitse muutusi peale rasvamaitse tekke. 

 

Tabel 4. Soolatud ja soolamata või bakterite arvu muutus -25 °C juures (Jacobsen 1938: 

189) 

Päevade arv 
Bakterite arv milliliitris 

Soolamata või Soolatud või 

Valmistamis päeval 877 000 161 000 

1 167 000 101 000 

90 65 000 29 400 

 

 

Võirasva happearvu muutus säilitamisel sõltub säilitustemperatuurist. Koczon, Gruczynska 

ja Kowalski (2008: 157-158) uuringus säilitati kohalikus kaubandusketis saadavat 

rõõsakoorevõid (rasva 82,9% ja vett 15,8%) 8 nädalat 5 °C ja 20 °C juures. Happearv määrati 

värskest võist ja igal järgneval nädal. Antud uuringus esinesid hüdrolüüsumise tunnused 5 
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°C juures säilitatud võil kolmandal nädalal, aga 20 °C juures säilitamisel juba teisel nädalal 

(tabel 5).  

 

Tabel 5. Keskmine happearv (mg KOH/ 1 g rasva kohta) erinevatel temperatuuridel 8 nädala 

jooksul säilitatud võil (Koczon jt 2008: 154-163) 

Aeg nädalates 
Happearv, mg KOH/ 1 g rasva kohta 

5 °C juures 20 °C juures 

Valmistamis nädalal 0,80 0,80 

1 0,85 1,02 

2 1,02 1,34 

3 1,34 1,65 

4 1,69 2,54 

5 2,36 3,34 

6 3,30 4,46 

7 4,23 5,89 

8 5,21 7,35 
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KIRJANDUSE KOKKUVÕTE 

 

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrustele (nr 1308/2013) on või rasvatoode, mis on saadud 

ainult piimast ja mille piimarasvasisaldus on minimaalselt 82%, maksimaalne veesisaldus 

16% ja rasvata kuivaine sisaldus 2%. Või on aastate jooksul olnud väärtuslik müügiartikkel. 

Eestis valmistatud või kogusest 1/3 läheb ekspordiks ning ülejäänud tarbitakse kohapeal. 

Piima rasvhappeline koostis määrab või maitse, lõhna, konsistentsi ja säilivuse. Suure 

molekulmassiga küllastunud rasvhapped muudavad rasvad tahkemaks, tõstavad sulamis- ja 

hangumistemperatuuri, alandavad happesust. Nende rohke sisaldus annab võile rabeda 

konsistentsi ning vähendavad tüüpilisi või maitse- ja lõhnaomadusi. Küllastamata 

rasvhapped muudavad või pehmemaks ja määritavamaks samuti suurendavad toiteväärtus 

ning omavad tervistavaid omadusi. 

Või valmistamisel toimub faasimuutus, mille käigus piimarasva emulsiooni veefaasis 

muudetakse tehnoloogiliste protsessidega vee dispersiooniks pidevas rasvafaasis. Või 

valmistamist võib jagada neljaks põhiprotsessiks: rasva kontsentreerimiseks, rasva 

kristalliseerimiseks, faasimuutuseks ja võiplasti moodustamiseks. Või valmistamisel 

kasutatakse põhiliselt tsükkeltoimega või pidevtoimega võimasinaid. 

Võid hakati soolama soola konserveeriva toime pärast. Konserveerivat toimet põhjustab 

soola poolt tekitatav osmootse rõhu kasv, mille tulemusel mikroorganismide rakud 

veetustuvad sellise tasemini, et protoplasmas pidurduvad või katkevad elutegevuseks 

olulised protsessid. Või ja plasma soolasisaldus erineb mitmeid kordi kuna sool lahustub 

vees ja seetõttu jääb või plasmafaasi. Soola mõju säilivusele sõltub soola kontsentratsioonist-

mida suurem on soola sisaldus, seda suurem on mõju mikroorganismidele ja seda parem on 

ka säilivus. 

Või säilimist mõjutavad mitmed tegurid nagu tooraine, selle töötlemine, või valmistamise 

viis ning valmistatava või liik. Samuti on oluline valmistoote pakendamine, hoiustamine 

ning säilimise ajal toimuvad keemilised muutused. Või kvaliteeti hinnatakse objektiivsel või 

subjektiivsel moel. Objektiivsel hindamisel kasutatakse keemilisi, füüsikalisi ja 
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mikrobioloogilisi meetodeid ning subjektiivsel hindamisel organoleptilisi. Võile kehtivad 

kvaliteedinõuded sekkumis kokkuostul 

Või kvaliteeti määramiseks võib kasutada sensoorsest hindamist, kus määratakse toote 

maitse, lõhn ja tekstuur. Või oksüdeerimist, mis põhjustab erinevaid maitsevigu, saab 

hinnata peroksiidarvu määramisel. Happearvu määramine on üks sagedasem analüüs, mida 

tehakse rasva lipolüüsi hindamiseks. Happearv on rasva värskuse näitaja. Peamiseks 

probleemiks, mis kaasneb piima happearvu sisalduse suurenemisega on maitsevead. 
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2 EKSPERIMENTAALNE OSA 

 

2.1 Töö eesmärgid  

 

Töö eksperimentaalse osa eesmärgiks oli hinnata erinevatel temperatuuridel säilitatud 

soolamata ja soolatud rõõsakoorevõi kvaliteeti. Kvaliteeti hinnati sensoorselt ning happe- ja 

peroksiidarvu analüüside tulemuste põhjal. Eksperimentaalses osas esitatakse ja 

analüüsitakse erinevatel temperatuuridel säilitatud mageda ja soolatud või keemiliste ja 

sensoorsete kvaliteedinäitajate dünaamikaid. 

 

 

2.2 Materjal ja metoodika 

 

2.2.1 Katsematerjal 

 

Katsematerjalina kasutati Eestis tegutsevast piimakäitlemis-ettevõttes toodetud 

rõõsakoorevõid. Või tootmise tehnoloogiline skeem on toodud lisas 1. Soolatud või 

valmistati ettevõttest saadud rõõsakoorevõist, kuhu ise lisati hulka soola.  

Ettevõttest võeti võiteo ajal pärast teksturaatorist väljumist ~6 kg võid, millest poolele lisati 

sool. Või soolamisel kasutati kaubandusvõrgust ostetud „Ekstra“ soola (Valgevene tootja 

„Mozorsol“). Toode sisaldas 99,7% NaCl ja maksimaalselt 0,001% paakumisvastast ainet 

E- 536. Sool oli pakendatud 14.01.2015 ning säilivusaeg oli piiramatu. Enne võile lisamist 

sool jahvatati kohviveskis, et saada peenemad osakesed ja parem lahustuvus. Sool sõeluti 

võisse ja pressiti lusikaga kuni soola täieliku sulamiseni ning ühtlase jaotumiseni. Soola 

segunemise kvaliteeti hinnati visuaalselt. 

Nii soolatud kui soolamata või pakendati, portsjonite kaupa, toidukilesse (vältimaks õhu 

juurdepääsu) ning seejärel fooliumisse (vältimaks valguse mõju) ja markeeriti (joonis 2). 

Kokku valmistati nädalaste vahedega 3 partiid (29.09.15; 05.10.15; 13.10.15) soolatud ja 
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soolamata rõõsakoorevõid. Magedat ja soolatud võid säilitati 3 erineval temperatuuril: -20 

°C juures 24 nädalat, +5 °C juures 18 nädalat, +20 °C juures 8 nädalat. 

 

 

Joonis 2. Pakendatud ja säilitamisele minevad või portsjonid 

 

 

2.2.2 Katseskeem 

 

Võiproovides (kokku 90 proovi) määrati järgmised näitajad: kuivainesisaldus, soolsus, 

happearv, peroksiidarv, sensoorsed omadused. Olenevalt või säilitamise temperatuurist 

teostati analüüsid erineva aja kestel erineva sagedusega (tabel 6). Või valmistamise nädalal 

määrati või kuivaine sisaldus, happe- ja peroksiidarv. Happe- ja peroksiidarv määrati -20 °C 

juures säilitatud võil iga nelja nädala tagant kuue kuu jooksul, +5 °C juures iga kolme nädala 

tagant kolme kuu jooksul ning +20 °C juures iga kahe nädala tagant kahe kuu jooksul. 

Mõlema analüüsi korral tehti vähemalt 2 paralleelset määramist. Kuivaine sisaldust määrati 

täiendavalt algsele määramisele igas partiis ning erinevatel temperatuuridel hoitud soolatud 

ja magedatest võiproovidest ka korra säilitamise jooksul ning kõik kuivainesisalduse 

mõõtmised teostati kolmes paralleelis. Iga partii mageda ja soolatud või soolsust hinnati 

kloriidi sisalduse alusel vähemalt kahel korral säilitusperioodi jooksul. Sensoorne hindamine 

viidi kõikide säilitustemperatuuride ja soolsuste korral läbi neljandal ja kaheksandal nädalal 

peale võide valmistamist. 
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Tabel 6. Erinevatel temperatuuridel säilitatud mageda ja soolatud või analüüsiskeem. 

 Säilitamise temperatuur 

Nädalad -20 °C +5 °C +20 °C 

0 KA, HA, PV 

2   HA,PV 

3  HA,PV  

4 HA, PV, SEN SEN HA,PV, SEN 

6  HA,PV HA,PV 

8 HA, PV, SEN, KA SEN, KA HA,PV, SEN, KA 

9  HA,PV  

12 HA,PV HA,PV  

16 HA,PV   

20 HA,PV   

24 HA,PV   

KA- kuivaine, HA- happearv, PV- peroksiidarvu, SEN- sensoorne analüüs 

 

 

2.2.3 Teostatud analüüside metoodikad 

 

Või organoleptiline hindamine 

Organoleptilist hindamist teostati igale partiile, erinevatel tingimustel hoitud magedale ja 

soolatud võile, säilitamise neljandal ja kaheksandal nädalal. Organoleptilist hindamist viis 

läbi 27-liikmeline tavatarbijate kogu, vanuses 20-61. Hindamine toimus pimekatsena. 

Hinnatavad või proovid hoiti ~12 tundi +5 °C juures ja enne analüüsi hoiti vähemalt 10 

minutit toatemperatuuril. Analüüsitav või proovi kogus oli ~7 g ja suus maitse 

neutraliseerimiseks kasutati sepikut. Hinnati toote välimust, lõhna ja maitset. Omaduste 

hindamine toimus 5 palli süsteemis, kus vastavalt: 1- esinesid tugevad vead, 2- nõrgad vead, 

3- rahuldav, 4- hea, 5-väga hea, vigu ei esinenud. Hindamisleht on toodud lisas 2.  
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Kuivaine sisalduse määramine 

Kuivainet määrati iga partii, soolamata ja soolatud võis valmistamise nädalal ja säilitamise 

lõpus. Kuivaine määramiseks kasutati niiskuse analüsaatorit (Kern DBS 60-3, KERN & 

Sohn GmbH). Analüsaator põhineb termogravimeetrilisel meetodil, mis põhineb aine massi 

muutuse mõõtmisel aine kuivatamisel kindlal temperatuuril. Proovi kuivatamine lõpetatakse 

kas määratud aja möödumisel või kui 30 sekundi jooksul ei esine kaalumuutust ning kuivaine 

või niiskusesisaldus leitakse enne ja peale kuivatamist mõõdetud kaalutiste vahe kaudu. 

(Kern DBS 2013: 76-79). Kuivaine- ja niiskusesisalduse määramiseks kaaluti analüsaatori 

indikaatori alusel spetsiaalsele alumiiniumtaldrikule vajalik või kogus, milleks oli 1,5-2,0 g. 

Mõõtmine teostati 140 °C juures 10 minutit (Kern DBS 2013: 80-83). Pärast 

mõõtmisprotsessi lõppemist loeti ekraanilt kuivainesisalduse näit.  

 

Proovi ettevalmistamine keemilisteks analüüsideks 

Umbes 50 grammi võid kaaluti tsentrifuugitopsidesse ja sulatati termostaadis 50-60 °C 

juures. Pärast või sulamist tsentrifuugiti või 40 °C juures 10 minutit, tsentrifugaaljõul 350g. 

Tsentrifuugimise tulemusel eraldub rasva- ja plasmafaas. Pealmine rasvfaas eraldati 

ettevaatlikult pipeteerides ning filtreeriti termokapis läbi kuiva filterpaberi. Selget 

rasvafiltraati kasutati või happearvu ja peroksiidarvu määramiseks. Või soolsuse 

määramiseks kasutati tsentrifuugimisel eraldatud plasmat. Plasma puhastamiseks sellesse 

jäänud rasvast tsentrifugaat jahutati külmkapis 5 °C-ni ning hangunud rasvafaas eraldati 

spaatliga. 

 

Kloriidi sisalduse määramine 

Või soolsust hinnati kloriidisisalduse alusel. Kloriidisisaldus määrati iga partii, soolamata ja 

soolatud võis valmistamse nädalal ja säilitamise lõpus kahe paralleelmõõtmisena. 

Kloriidisisalduse määramiseks võis kohaldati selleks juustutoodetele väljatöötatud 

kloriidisisalduse määramise standardmetoodikat EVS-EN ISO 5943 V2:2006. 

Kloriididsisaldus määrati eelnevalt võist eraldatud plasmafaasist. Määramiseks kaaluti 

mõõtenõusse 1 mg täpsusega kas ~0,5 g soolatud või 6-7 g mageda või plasmat. Edasi jätkus 
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määramine standardmetoodika kohaselt. Metoodika põhineb happe toimel vabanenud 

kloriid-ioonide potentsiomeetrilisel tiitrimisel hõbenitraadi 0,1M lahusega. Tulemust on 

võimalik väljendada kas kloriidisisaldusena (mg/kg) või naatriumkloriidisisaldusena (%). 

Antud töös kasutati tiitrimiseks titraatorit (T50, Mettler-Toledo GmbH), mis oli varustatud 

hõbevõruelektroodiga (Silver ring electrode DMi141-SC, Mettler-Toledo GmbH). 

 

Võirasva happearvu määramine 

Võirasva vabade rasvhapete sisaldust hinnati happearvu alusel. Happearv määrati soolamata 

ja soolatud võis: värskes võis, mis on hoitud ühe päeva 5°C juures; 5 °C säilitatud võil iga 3 

nädala tagant; +20 °C iga 2 nädala tagant; -20 ° iga 4 nädala tagant. Igast proovist tehti 2 

paralleel-määramist. Happearvu määramisel võeti aluseks standardmetoodika EVS-EN ISO 

660:2009. Metoodika põhineb võrdsetes kogustes võetud etanooli ja etüüleetri segus 

lahustatud rasva tiitrimisel 0,1 mooli/L kontsentratsiooniga leelise lahusega fenoolftaleiini 

juuresolekul. Kuna piimarasvale annavad happesuse vabad rasvhapped, siis iseloomustab 

rasva neutraliseerimiseks kulunud kaaliumhüdroksiidi hulk vabade rasvhapete sisaldust 

võirasvas. 

 

Või peroksiidarvu määramine  

Või oksüdatsiooni hinnati moodustunud peroksiidide alusel. Peroksiidarv määrati soolamata 

ja soolatud võis: värskes võis, mis on hoitud ühe päeva 5°C juures; 5 °C säilitatud võil iga 3 

nädala tagant; +20 °C iga 2 nädala tagant; -20 ° iga 4 nädala tagant. Igast proovist tehti 

vähemalt 2 paralleel-määramist. Või peroksiidarvu määramisel võeti aluseks 

standardmetoodika ISO 3976:2006. Peroksiidarvu määramine põhineb rasva lahustamisel 

diklorometaani ja metanooli seguga (70:30) kuhu lisatakse raud(II)kloriidi ja ammoonium-

tiotsüonaati. Peroksiid oksüdeerib raud(II) raud(III)-ks mis moodustab punase kompleksi 

tiotsüonaadiga, mille hulk määratakse määratud aja möödumisel spektromeetriliselt 500 nm 

juures. Antud töös kasutati UV-VIS spektromeetrit Helios δ (Thermo Electron Spectroscopy 

Ltd, Cambridge, UK). 
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2.2.4 Andmete statistiline analüüs 

 

Saadud andmete statistiline analüüs viidi läbi tabelarvutus- ja töötlusprogrammis Microsoft 

Excel 2013. Andmete töötlemise funktsioonide valik tehti Tanel Kaarti õpiobjekti 

(Andmeanalüüs MS Excelis) abil. Algselt leiti andmete keskmised väärtused, standardviga 

ja standardhälve kasutades arvkarakteristikute statistikaprotseduuri (Descriptive Statistics). 

F–testiga võrreldi valimite varieeruvust. Sõltuvalt F-testi tulemustest valiti sobiv t-test 

protseduur keskmiste võrdlemiseks. Keskmised loeti statistiliselt oluliselt erinevaks kui t-

testiga leitud olulisuse tõenäosus oli väiksem kui 0,05. Tulemused esitati tabelite või 

joonistena.   
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3 TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1 Või kuivaine sisaldus ja soolsus 

 

Kolme erineva võipartii sarnasust hinnati nende kuivaine sisalduse ja soolsuse alusel. Kolme 

partii magedate võide kuivaine keskmiseks sisalduseks saadi 84,06 % (tabel 7). Soolaste 

võide puhul oli kuivaine sisalduse keskmiseks väärtuseks 85,91%. Soolaste võide kuivaine 

oli magedatest võidest ~2% suurem, kuna nii suur kogus soola lisati soolastele võidele 

juurde. Või soolsust hinnati nende naatriumkloriidi (NaCl) sisalduse alusel. Magedates 

võides leiduv NaCl hulk oli 0,152 % (tuleneb piimas naturaalsest sisalduvast NaCl). Soolaste 

võide plasmafaasi NaCl keskmine sisaldus (10,72 %) vastab 2%-lise soolsusega võile. Kõigi 

kolme partii nii kuivainesisaldus kui ka soolsused olid sarnased (p>0,05) ning seega ei 

avalda partiid olulist mõju töös edaspidi uuritud näitajatele. 

 

Tabel 7. Kolme partii magedate ja soolaste võide keskmised kuivaine ja NaCl sisaldused 

 Kuivaine sisaldus, % NaCl sisaldus plasmas, % 

mage soolane mage  soolane 

I 84,03 85,77 0,151 10,78 

II 84,05 85,87 0,152 10,79 

III 84,14 86,03 0,152 10,61 

Keskmine 84,06 85,91 0,152 10,72 

 

 

3.2 Happearv magedas ja soolatud võis 

 

Happearv iseloomustab vabade rasvhapete sisaldust piimarasvas. Antud töös määrati nii 

magedate kui soolaste võide happearvu vahetult peale võide valmistamist ja erinevatel 

ajahetkedel säilitamise jooksul vastavalt eespool toodud katseskeemile (tabel 6).  
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Sügavkülmas (-20 °C juures) säilitatud võidel määrati happearv iga nelja nädala möödudes 

24 nädala vältel. Happearv jäi -20 °C juures säilitatud võidel 24 nädala jooksul vahemikku 

0,71-0,78 mmol/100 g rasva kohta (joonis 3). Magedal võil oli kõige suurem happearvu 

väärtus 12. nädalal (0,78 mmol/100 g rasva kohta) ja soolatud võil valmistamis nädalal, 8. 

ja 24. nädalal (0,76 mmol/100g rasva kohta). Kõige madalamad vabade rasvhapete sisalduse 

tulemused (0,71 mmol/100 g rasva) magedal võil 16. ja soolatud võil 12. nädalal. Magedate 

võide puhul oli 16.nädala happearv statistiliselt oluliselt madalam kõikidel nädalatel, välja 

arvatud 4. nädalal. Veel erinesid oluliselt 12. nädala valmistamis- ja 20.nädala happearvud. 

Soolatud võide statistiliselt oluline erinevus esines valmistamise ja 12. nädala vahel. Mageda 

ja soolatud või tulemused erinesid statistiliselt oluliselt 12. (mage 0,78 ja soolane 0,71 

mmol/100 g rasva kohta) ja 16 nädalal (mage 0,71 ja soolane 0,74 mmol/100 g rasva kohta) 

Külmkapi temperatuuril (5 °C) säilitatud võide happearvu määrati 12 nädala vältel iga kolme 

nädala möödudes. Happearvu minimaalsed tulemused nii magedal ja soolatud võil olid 3. 

nädalal (vastavalt 0,75 ja 0,74 mmol/100 g rasva kohta; joonis 3). Pärast 12 nädalast 

säilitamist 5 °C juures oli nii mageda kui soolatud või happearvu väärtus tõusnud tasemele 

0,81 mmol/100 g kohta (max väärtus). Nii magedal kui ka soolatud võil erinesid statistiliselt 

oluliselt valmistamisnädala, 3. ja 9. nädala happearvud 12. nädala happearvudest. Soolatud 

või puhul erinesid statistiliselt oluliselt veel 3. ja 9. nädala happearvud. Samadel 

vaatlusnädalatel ei erinenud magedate võide tulemused võrreldes soolastega statistiliselt 

oluliselt. 

Toatemperatuurile vastavates tingimustes (+20 °C) säilitatud võide happearvu määrati üle 

nädala kaheksa nädala kestel. Vabade rasvhapete väärtus +20 °C juures 8 nädala jooksul 

magedal võil oli vahemikus 0,76-0,81 mmol/100 g rasva kohta ja soolatud 0,76-0,80 

mmol/100 g rasva kohta (joonis 3). Statistiliselt ei erinenud soolatud ja mageda või 

happearvu tulemused oma vahel ega esinenud ka statistiliselt olulisi erinevusi erinevatel 

määramiskordadel 8-nädalase säilitamise perioodi kestel. 
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Joonis 3. Mageda ja soolatud või keskmised happearvud -20; 5 ; +20 °C juures säilitamisel. 

Sama indeksiga magedate (a, b, c, d) võide ning sama indeksiga (a`, b`, c`) soolatud võide 

aritmeetilised keskmised tulpades erinevad statistiliselt oluliselt (p<0,05). Tulpadele on 

lisatud veajooned ( standardhälbed). 
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Võrreldes happearvu väärtusi erinevate säilitamistemperatuuride juures ei leitud suuri 

erinevusi (joonis 3). Ka ei täheldatud olulisi erinevusi mageda ja soolatud või vahel ning 

kindlaid ajalisi trende happearvu väärtuste muutumises. Ainult 5 °C juures säilitatud nii 

magedal kui soolatud võil täheldati 12. nädalal oluliselt kõrgemat happearvu kui esimestel 

säilitus nädalatel. Kõikidel säilitustemperatuuridel jäi nii mageda kui soolatud või happearvu 

väärtus madalamaks (max väärtus 0,81 mmol/100 g rasva kohta 5 °C juures 12. nädalal ja 

20 °C juues 4. nädalal) kui kvaliteetsele võile kehtestatud piir 1,2 mmol 100 g rasva kohta 

(EL määrus nr 1272/2009). Täiendavalt algsele katseskeemile (tabel 6) määrati happearv ka 

pärast 6 kuu möödumist. Külmkapi temperatuuril 6 kuud säilitatud mageda ja soolatud või 

kolme partii happearvud olid vastavalt 0,80 ning 0,79 mmol/100 g rasva kohta. Kuus kuud 

+20 °C juures säilinud või happearv on magedal 0,98 ja soolatud 0,99 mmol/100 g rasva 

kohta, mis samuti jäid madalamaks kui kvaliteetsele võile kehtestatud happearvu piir.  

Koczon jt (2008: 157-158) uuringu andmed erinesid oluliselt antud magistritöö andmetest. 

Kirjanduses toodud uuringu ja käesoleva magistritöö võirasva happearvud olid samad. Või 

säilitamisel 5 °C ja 20 °C juures täheldasid Koczon jt (2008: 157-158) märkimisväärset 

happearvu tõusu. Kaheksandaks nädalaks jõudis nende uuringus võirasva happearv 5 °C ja 

20 °C juures säilitamisel vastavalt 5,21 ja 7,35 mmol/100 g rasva kohta, mis on vastavalt 5 

ja 7 korda suuremad väärtused kui antud magistritöö kasutatud võil samadel 

säilitustemperatuuridel. Kuid antud magistritöös kasutatud või happearv ei ületanud kehtivat 

piirnormi (1,2 mmol/100 g rasva kohta) ühegi säilitustemperatuuri juures kuue kuu 

möödudes, siis Koczon jt (2008: 157-158) uuringus täheldati mageda rõõsakoorevõi 

säilitamisel hüdrolüüsumise tunnused 5 °C juures säilitatud võil kolmandal nädalal ning 20 

°C juures säilitamisel juba teisel nädalal.  

Eestis on varasemalt või keemilisi kvaliteedinäitajaid riiklikul tasemel määratud vaid seoses 

sekkumiskokkuostuga ning Eesti Maaülikoolis ei ole antud temaatikat käsitlevaid uuringuid 

tehtud. Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusega alustada 2004. aastal sekkumiskokkuostuga, 

määras Eestis Veterinaar ja Toiduamet võipartiide näitajatele vastavust või mittevastavust. 

Riikliku sekkumiskokkuostul 2005.-2009. aasta jooksul analüüsitud võidest (n=429) 

vastasid kõik vabade rasvhapete sisaldusele kehtestatud nõuetele (Raid 2016). 
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3.3 Peroksiidarv magedas ja soolatud võis 

 

Peroksiidarv näitab õlides oksüdeerumisprotsessi tulemusena tekkinud hüdroperoksiidide 

hulka ning on üks olulisemaid õli kvaliteedi näitajaid. Sarnaselt happearvule määrati nii 

magedate kui soolaste võide peroksiidarv vahetult peale võide valmistamist ja erinevatel 

ajahetkedel säilitamise jooksul vastavalt eespool toodud katseskeemile (tabel 6). 

Peroksiidarv jäi magedal võil -20 °C juures 24 nädala jookusul säilitamisel vahemikku 

0,017-0,040 mekv/kg rasva kohta (joonis 4). Soolaste võide proovide tulemuste väärtused 

jäid vahemikku 0,022-0,039 mekv/kg rasva kohta. Nii mageda kui soolatud või säilitamisel 

-20 °C juures esimese 16 nädala jooksul peroksiidarvu osas olulisi muudatusi ei esinenud. 

Võide peroksiidarv oli alates 20. nädalast statistiliselt oluliselt kõrgem aga jäi siiski peaaegu 

10 korda madalamaks kui sekkumiskokkuostul lubatud norm (0,3 mekv/kg rasva kohta, EL 

määrus nr 1272/2009). Magedate ja soolaste võide peroksiidarvu tulemuste vahel esineb 

statistiliselt oluline erinevus ainult 24. nädalal. 

Võide säilitamisel 5 °C juures 12 nädala jooksul jäid peroksiidarvu väärtused vahemikku 

0,017 (12. nädalal) - 0,040 mekv/kg rasva kohta (6. nädalal). Mageda ja soolaste võide 

peroksiidarvu väärtused suurenesid 6. nädalani pärast seda toimus statistiliselt oluline langus 

(joonis 4), mida ei osata objektiivselt põhjendada. Samas kõik või peroksiidarvu väärtused 

jäid väga madalaks, mis olid isegi väiksemad kui kasutatud metoodika soovituslik määramis 

vahemik. Sama kaua 5 °C juures säilitatud magedate ja soolatud võiproovide 

peroksiidarvude tulemuste osas olulisi erinevusi ei täheldatud. 

Toatemperatuuril ehk +20 °C juures 8 nädala jooksul säilitatud mageda või minimaalne 

peroksiidväärtus oli teisel nädalal (0,022 mekv/kg rasva kohta) ja maksimaalne väärtus 

esines 6. nädalal (0,039 mekv/kg rasva kohta). Kuus nädalat säilitatud magedate võide 

peroksiidarvude väärtused olid statistiliselt oluliselt kõrgemad kõikide teiste nädalate 

tulemustest. Soolaste võide minimaalne väärtus oli valmistamise nädalal 0,024 mekv/kg 

rasva kohta ja maksimaalne 8. nädalal 0,050 mekv/kg rasva kohta. Kuuendal ja kaheksandal 

nädalal määratud soolatud võide peroksiidarvu väärtused olid statistiliselt oluliselt kõrgemad 

kui esimesel neljal nädalal määratud tulemused (joonis 4).  
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Joonis 4. Mageda ja soolatud või keskmised peroksiidarvu väärtused -20; 5 ; +20 °C juures 

säilitamisel. Sama indeksiga magedate (a, b, c, d, e) ning soolaste (a`,b`,c`,d`,e`,f`,g`,h`,i`,j’) 

võide aritmeetilised keskmised tulpades erinevad statistiliselt oluliselt (p<0,05). Tulpadele 

on lisatud veajooned ( standardhälbed). 
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Võrreldes peroksiidarvu väärtusi erinevate säilitamis-temperatuuride juures ei leitud suuri 

erinevusi. Samuti ei täheldatud olulisi erinevusi mageda ja soolatud või vahel ning kindlaid 

ajalisi trende peroksiidarvu väärtuste dünaamikas. Kõikidel säilitustemperatuuridel jäi 

peroksiidarvu väärtus madalamaks kui kvaliteetsele võile kehtestatud (EL määrus nr 

1272/2009) piir 0,3 mekv/kg rasva kohta (max väärtus 0,050 mekv/kg rasva kohta 5 °C 

juures 6. nädalal). Sarnaselt happearvule määrati ka peroksiidarv täiendavalt algsele 

katseskeemile (tabel 6) pärast 6 kuu möödumist. Kuus kuud külmkapi temperatuuril 

säilitatud mageda ja soolatud või kolme partii peroksiidarvu väärtused olid vastavalt 0,033 

ja 0,047 mekv/kg rasva kohta. Sama perioodi jooksul +20 °C juures säilinud või peroksiidarv 

on magedal 0,048 ja soolatud 0,109 mekv/kg rasva kohta, mis samuti jäid 

sekkumiskokkuostul lubatud piirnormist madalamaks. Kuna vabade rasvhapete sisaldus võis 

oli madal ja oksüdeeruda saavad ainult vabad rasvhapped, siis jäi ka peroksiidarv võides 

madalaks. Riikliku sekkumiskokkuostul 2005.-2009. aasta jooksul analüüsitud võidest 

(n=430) vastasid kõik peroksiidarvu sisaldusele kehtestatud nõuetele (Raid 2016). 

 

 

3.4 Või organoleptiline hindamine 

 

Või organoleptiline hindamine on kõige lihtsam viis või säilimise kvaliteedi määramiseks. 

Organoleptilist hindamist teostati igale partiile, erinevatel tingimustel hoitud mageda ja 

soolatud võile, säilitamise neljandal ja kaheksandal nädalal. 

Mageda või säilitamisel kolme erineval temperatuuril 4 nädala jooksul erilisi maitse ja lõhna 

vigade teket ei täheldatud (hinne oli 4,9 punkti; joonis 5). Soolastel võidel leidsid mõned 

hindajad 4 nädalase säilitusperioodi järel ebapuhast ja kergelt rääsunud maitset. Kõigil 

kolmel erineval temperatuuril 4 nädalat hoitud soolaste võide maitse ja lõhna keskmine 

hinne oli 4,7 punkti. Pärast 4 nädala pikkust säilitusperioodi pidasid hindajad maitse poolest 

kõige kvaliteetsemaks -20 °C juures säilinud võid (säilis värske või maitse ja lõhn). Nii 

magedate kui ka soolaste võide maitse ja lõhna hinded ei sõltunud pärast 4 nädalast 

säilitamist säilitustemperatuurist statistiliselt oluliselt (p>0,05). Samuti ei erinenud 

statistiliselt oluliselt (p>0,05) samal temperatuuril 4 nädalat säilitatud mageda ja soolatud 

või maitse ja lõhna hinded.  
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Magedate võide partiide organoleptilisel hindamisel pärast 8 nädala möödumist maitse ja 

lõhna iseloomustavad hinded olid madalamad kui 4 nädala vanustel võidel (joonis 5) ja 

statistiliselt olulised (p>0,05) olid need erinevused -20°C ja 20°C juures säilitatud võidel. 

Toatemperatuuril säilitatud magedal võil tõid hindajad esile kergelt rääsunud, metalli- ja 

kibeda maitse (4,5 punkti). Kaheksa nädalat 5 ja 20 °C juures hoitud soolatud võidel olid 

maitse ja lõhna hinded madalamad võrreldes 4. nädala hinnetega ning statistiliselt oli see 

erinevus oluline (p>0,05) 20 °C juures säilitatud võidel. Soolatud, -20 °C juures 8 nädalat 

säilitatud, võil maitse ja lõhna hinded olid statistiliselt oluliselt kõrgemad kui 5 ja 20 °C 

juures 8 nädalat säilitatud võidel. Hindajad leidsid tuntavamaid vigasid pluss kraadidel 

hoitud soolatud võil. Vigadena märgiti tugevamini tuntavad ebapuhta, rääsunud, metalli- ja 

kibedamaitse tunnused. Magedate, 4 nädalat säilinud võide maitse ja lõhna hinnete 

varieeruvus oli väiksem kui teiste katsevariantide korral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Mageda ja soolatud või 4. ja 8. nädala keskmised maitse ja lõhna hinded -20; 5 ; 

+20 °C juures säilitamisel. Tulpadele on lisatud veajooned ( standardhälbed). 

 

Välimuse osas magedatel võidel, mis hoiti -20 ja 5 °C juures ning mille organoleptiline 

hindamine toimus 4. ja 8. säilitus-nädalal, märgatavaid vigu ei esinenud (joonis 6). 

Toatemperatuuril (20 °C) säilitatud magedal võil esines pärast 4 nädalast säilitusperioodi 

eraldanud rasva (joonis 7 B). Säilituse perioodi pikenedes eraldunud rasva hulk suurenes. 

Sensoorse hindamise käigus sai 20 °C juures pärast 4 nädalast säilitusperioodi välimuse 

keskmiseks hindeks 4,6 punkti ja pärast 8 nädalast säilitamist 4,4 punkti. Magistritöö autori 

arvates, andsid nii intensiivse eraldunud rasvaga võide korral hindajad liiga kõrgeid punkte 
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välimusele. See võib tuleneda sellest, et sensoorse analüüsi korralduses esines vajakajäämisi. 

Kuna sensoorseks hindamiseks mineva võiproovi hulk oli antud paneeli liikmete jaoks liiga 

väike, ei jätkunud võid, et saada igale degusteerijale läbilõige võitükist (joonis 7 B). Igale 

degusteerijale anti hindamiseks läbilõikest pool, ning sellest ei pruukinud piisata eraldunud 

rasva eristamiseks. 

Soolastel võidel oli põhiliseks veaks ebaühtlane värvus (joonis 7 A). Välimuse vigade tekke 

põhjuseks võib-olla soola ebaühtlane jaotumine või massi. Kuna või valmistamisel hinnati 

soola jagunemist võimassi visuaalselt, ei olnud võimalik täielikult kindel olla, et sool oli 

ühtlaselt sulanud. Soolatud või puhul toodi välja ka lahtise vee olemasolu või proovi pinnal. 

Välimust kirjeldav hinne soolatud võile olid 4. nädalal vahemikus 4,2-4,4 punkti ning 8. 

nädalal 4,0-4,2 punkti (joonis 6). Soolaste võide välimuse hinded ei erinenud erinevatel 

hindamisnädalatel statistiliselt oluliselt (p>0,05). 

 

 

Joonis 6. Mageda ja soolatud või 4. ja 8. nädala keskmised välimuse hinded -20; 5 ; +20 °C 

juures säilitamisel. Tulpadele on lisatud veajooned ( standardhälbed). 
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A       B 

Joonis 7. Või välimuse vead. A- kirju, marmorjas (soolatud või), B- eraldunud rasv (+20 

°C juures mage või) 

 

Võrreldes erinevatel temperatuuridel hoidud magedat ja soolatud võid, säilitas 

organoleptilist kvaliteeti kõige paremini -20 °C ja 5 °C kraadis juures hoitud või (joonis 8). 

Soolatud võile anti madalamad hindeid kui magedale võile. Selle põhjuseks võis olla 

harjumuspärasest (~1%) kõrgem soolsus katsevõis (2%). Ka pärast 8 nädalist säilitamis võib 

öelda, et kõikidel säilimistemperatuuridel oli nii mage kui ka soolatud või organoleptiliste 

tunnuste poolest nagu välimus, maitse ja lõhn, hea kvaliteediga kuna kõikide omaduste hinne 

oli vähemalt 4 punkti või kõrgem.  

Võide häid sensoorseid omadusi kinnitasid ka keemilised analüüsid; nii happearvu kui ka 

peroksiidarvu väärtused jäid normidest märgatavalt madalamateks. Rääsunud ja ebapuhas 

maitse on tajutav treenitud eksperdile, kui vabade rasvhapete sisaldus on 1,2-1,5 mmol 100g 

rasvas ja tavatarbijale kontsentratsioonil 2,0-2,2 mmol 100g rasvas (Henno 2005: 83). Kuna 

antud töös jäi või vabade rasvhapete sisaldus madalamaks 1,2 mmol 100g rasvas, siis sellest 

tingitud ebapuhast ja rääsunud maitset ei tajutud, mis kajastus neljast punktist kõrgemate 

sensoorsete hinnetega. 
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Joonis 8. Mageda ja soolatud või 4. ja 8. nädala üldhinded -20 °C; 5 °C;+20 °C juures 

säilitamisel. Tulpadele on lisatud veajooned ( standardhälbed). 

 

Peale organoleptilise hindamise läbiviimist selgus, et hindamislehel (lisa 2) tunnus „aroom“ 

ei erista võile iseloomuliku aroomi riknenud või aroomist ning lisaks ei suutnud hindajad 

seda tunnust ühtselt hinnata (sama proovi aroomi hinnete punktid varieerusid 1-5). Autor 

soovitab edaspidistes uuringutes sensoorse hindamiselehel aroomi hindamist hindajatele 

selgemalt sõnastada (5- värskele võile iseloomulik lõhn, 1- või riknemisest tingitud lõhn).  
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli hinnata mageda ja soolatud rõõsakoorevõi kvaliteeti 

erinevate säilitusrežiimide korral. Selleks valmistati nädalaste vahedega 3 partiid magedat ja 

soolatud võid, mida säilitati 3 erineval temperatuuril: -20 °C juures 24 nädalat, +5 °C juures 

18 nädalat ja +20 °C juures 8 nädalat. Või kvaliteeti hinnati happearvu, peroksiidarvu ja 

sensoorsete näitajate alusel.  

Kogutud andmete analüüsi tulemuste alusel saab teha alljärgnevad järeldused  

 Säilitamise temperatuur ja soolsus ei mõjutanud oluliselt vabade rasvhapete sisaldust 

ega ka oksüdatsiooni taset võis. 

  Võide happe- ja peroksiidarvu väärtustes ei täheldatud kindlaid samasuunalisi ajalisi 

trende  

 Kõikidel säilitustemperatuuridel ja soolsustel jäi happearvu väärtus kogu 

vaatlusperioodi kestel madalamaks (max väärtus 0,81 mmol/100 g rasva kohta) kui 

kvaliteetsele võile kehtestatud piir (1,2 mmol 100 g rasva kohta) 

 Kõikidel säilitustemperatuuridel ja soolsustel jäi peroksiidarvu väärtus kogu 

vaatlusperioodi kestel madalamaks (max väärtus 0,050 mekv/kg rasva kohta) kui 

kvaliteetsele võile kehtestatud piir (0,3 mekv/kg rasva kohta). 

 Või maitse ja lõhna hinded sõltusid rohkem säilitusajast ja soolsusest kui säilitamise 

temperatuurist. 

 Neljanädalase vaatlus intervalli jooksul oli 20 °C juures säilitatud või maitse ja lõhna 

hinde langus suurem kui -20 °C juures säilitatud võil 

 Soolatud või madalamad maitse ja lõhna hindeid võisid olla tingitud katsevõi 

harjumuspärasest kõrgemast soolsusest. 

 Toatemperatuuril (20 °C) säilitatud magedal võil esines eraldanud rasva ja soolastel 

võidel oli põhiliseks välimuse veaks ebaühtlane värvus. 

 Kõikidel säilimistemperatuuridel oli nii mage kui ka soolatud või organoleptiliste 

tunnuste poolest nagu välimus, maitse ja lõhn, hea kvaliteediga kuna kõikide 

omaduste hinne oli vähemalt 4 punkti või kõrgem.  
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 Võide häid sensoorseid omadusi kinnitasid ka keemilised analüüsid; nii happearvu 

kui ka peroksiidarvu väärtused, mis jäid normidest märgatavalt madalamateks 

 Või kvaliteedi parema säilimise tagamiseks ei ole tööstusel tarvidust võid soolata. 

Võrreldes mageda võiga ei olnud soolase või kvaliteedi keemilised näitajad oluliselt 

erinevad, kuid kõrge soola sisaldus ei pruugi tarbijatele harjumuspärane ega tervislik 

olla.  

 Säilimistemperatuuril ei olnud olulist mõju või keemilistele kvaliteedi näitajatele. 

Toatemperatuuril säilitamine tõi kaasa rasva eraldumise. 

Organoleptilise hindamisel ilmnenud probleeme analüüsides annab magistrant järgnevad 

soovitused: 

o Sõnastada või organoleptilisel hindamis lehel maitse ja lõhna tunnuse „aroom“ 

hindajatele arusaadavamalt: 5- värskele võile iseloomulik lõhn, 1- või 

riknemisest tingitud lõhn. 

o Selleks, et hindajad saaksid paremini tuvastada lõikepinnal väljenduvaid 

välimuse vigasid peaks või proovitükk hõlmama suuremat läbilõiget. 
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SUMMARY 
 

The quality of butter depends on many factors such as the quality of the raw material, 

production method, supplements used and packaging. Chemical changes that take place 

during the storage of the finished product are also very important. The objective of this 

investigation was to evaluate the quality of salted and unsalted butter during different storage 

temperature regimes.  The thesis gives a literature-based overview of the milk fat 

composition, different butter types and production technologies, quality indicators of butter 

and factors affecting the quality of butter during storage. The dynamics of chemical and 

sensory characteristics of salted and unsalted butters are presented in the experimental part 

of the thesis. Three lots of salted and unsalted butter were prepared at 1-week intervals and 

they were stored at three different temperatures: - 20 °C for 24 weeks, + 5 °C for 18 weeks 

and + 20 °C for 8 weeks. Quality of the butter was evaluated on the basis of acid value, 

peroxide value and sensory characteristics. 

Based on the results it is possible to make the following conclusions:  

 Storage temperature and salt content did not affect the amounts of free fatty acids 

and the oxidation range in butter. 

 No age effect of values of acid value and peroxide value of the butter were identified. 

 For all storage temperatures the acid value of butter was lower (maximum value 0.81 

mmol/per 100 g fat) than the upper limit established for high quality butter (1.2 

mmol/per 100 g fat).  

 For all storage temperatures the peroxide value of butter was lower (maximum value 

0.050 mekv/ per kg fat) than the upper limit (0.3 mekv/per kg fat) established for 

high quality butter.  
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 Taste and smell ratings were more dependent on the time of storage and saltiness 

than on the storage temperature.  

 During the four-week study interval the butter stored at + 20 °C had a larger decrease 

in the taste and smell ratings than the butter stored at -20 °C.  

 The lower taste and smell ratings of salted butter might have been caused by higher 

saltiness of the butter than is usual. 

 On the surface of unsalted butter stored at room temperature (+ 20 °C), separated fat 

was observed, while for salted butter the main appearance defect was an uneven 

colour.  

 Sensory characteristics, such as appearance, taste and smell for salted and unsalted 

butters stored at all studied temperatures, indicated good quality, as all the 

characteristics scored at least 4.  

 Good sensory characteristics of the butters were also confirmed by chemical 

analyses – acid value and peroxide values remained lower than the established upper 

limits.  

 Industries do not need to salt butter in order to get better quality butter. Comparing 

unsalted and salted butters’ chemical characteristics, there were no significant 

differences, but a high salt level may not be acceptable or healthy for consumers.  

 The storage temperature did not significantly affect the chemical characteristics of 

the butter. Preservation at room temperature lead to the separation of fat. 

Based on the analysis of problems that were found during sensory evaluation, the author 

gives the following suggestions:  

o Formulate the word “aroma” on the sensory evaluation sheet more clearly to 

evaluators: 5 – Smell that is specific for fresh butter, 1 – smell that is specific for 

spoilt butter.  

o The test piece of the butter should be bigger in order to better identify appearance 

defects of butter.  
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