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Hapu vadak on piimatööstuses tekkiv väärtuslik kõrvalsaadus, mille potentsiaali toidu 

koostisosana ei ole toidutööstus veel täielikult tunnustanud ning seetõttu läheb see 

suures osas jäätmena kõrvaldamisele. Vadaku väärindamisega seotud probleeme on 

võimalik lahendada erinevate töötlusviisidega.  

 

Antud töö eesmärkideks oli teostada hapu vadakuga membraanfiltreerimise katsed, 

saamaks teada kuivõrd on kasutatav antud töös valitud metoodika laktoosi- ja 

mineraalainesisalduse vähendamiseks ning teostada esmane tootearendus vähendatud 

laktoosi ja mineraalainetega vadakujoogi väljatöötamiseks. Laktoosi ja mineraalainete 

vähendamiseks kasutati ultra-, nano- ja diafiltratsiooni, peale igat filtreerimisetappi 

teostati kuivaine-, laktoosi-, mineraalaine- ja valgusisalduse analüüsid ning uuriti 

koostisosade muutust. Tootearenduse käigus valmistati kolm hapul vadakul põhinevat 

jooki ning tarbija eelistuste väljaselgitamiseks teostati sensoorne hindamine. 

 

Tulemustest selgus, et ultra- ja nanofiltratsioonil eemaldati vadakust 42% laktoosi, 

lisades neile kahele filtreerimisele veel ka diafiltratsiooni, eemaldati lisaks 20% laktoosi 

ning vadaku tegelik laktoosisisaldus langes 5,61%-lt 2,15%-ni. Võrreldes antud tööd 

analoogilise tööga kirjandusest, oli käesolevas töös laktoosi eemaldamise protsent 

väiksem, mis võis olla põhjustatud kasutatud tehnoloogiliste parameetrite erinevusest.  



 

 

Mineraalainesisaldus langes ultra- ja nanofiltreerimisel 0,79%-lt 0,39%-ni ning 

täiendavalt diafiltratsiooni teostamisel 0,23%-ni. Seega annab täiendav diafiltratsioon nii 

laktoosi- kui mineraalainesisalduse vähendamisel positiivse tulemuse. Organoleptilise 

hindamise käigus selgus, et väga väike mineraalainesisalduse erinevus mõjutab nii 

vadaku kui sellest valmistatud joogi soolast maitset, kusjuures kõige soolasemaks 

vadakujoogiks peeti naturaalset vadakujooki, kus soolasus oli pigem ebameeldiv. 

Parimaks joogiks tunnistati vähendatud mineraalainesisaldusega laktoosivaba 

vadakujook (E), kusjuures laktoosi lõhustamine vadakus ei avaldanud mõju toote 

lõhnale, välimusele ega konsistentsile, kuid mõjutas toote maitset, muutes selle 

magusamaks.  

 

Järgnevates töödes on oluline uurida korduvalt teostatava diafiltratsiooni mõju laktoosi 

ja mineraalainete vähendamisele ning laktoosi hüdrolüüsimisel tekkivate lihtsuhkrute 

koguseid. Lisaks on oluline teostada vadakujookidega kestvuskatsed ja uurida erinevate 

maitselisandite sobivust filtreeritud hapu vadaku sensoorsetele omadustele (maitse, lõhn 

jne). 

Märksõnad: hapu vadaku koostis, vadaku demineraliseerimine, laktoosi hüdrolüüs, 

vadakujook. 
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Acid whey is a valuable by-product from dairy industry of which the food industry has 

not fully recognised the potential as a food ingrediant yet. Therefore, a substantial 

amount of acid whey goes in waste disposal. The problems related to valorising of whey 

can be solved with different processing methods.   

  

The purpose of this work was to carry out membrane filtration experiments in order to 

find out the effectiveness of this method for reducing lactose and mineral contents. 

Besides that to carry out product development of whey drink with reduced lactose and 

mineral contents. For reducing lactose and mineral contents ultra-, nano- and 

diafiltrations were used and after every filtration process dry matter, lactose, mineral and 

protein contents were measured. In the development of whey drink, three drinks based 

on acid whey were made and sensory evaluation was performed to find out the 

consumers preferences.  

 

In conclusion the results of the experiment showed that after ultra-and nanofiltration 

lactose content decreased 42% in acid whey. Adding next steps like diafiltration to ultra- 

and nanofiltration, the extra 20% of lactose was removed and lactose content in whey 

decreased from 5,61% to 2,15%. Compared to analogous work from the literature, the 

decrease of lactose was smaller in the present work, which might be caused due to the 



 

 

different technological parameters used for filtration. With ulta- and nanofiltration the 

mineral content decreased from 0,79% to 0,39% and after diafiltration to 0,23%. 

Therefore, the diafiltration gives positive results for decreasing both lactose and mineral 

contents. In the sensory evaluation it turned out that a very little change in whey mineral 

content affects its intensity of salty taste. The saltiest whey drink was natural whey drink 

in which the salty taste was rather unpleasant. The best drink was a lactose free drink 

with decreased mineral content (E), in which lactose hydrolyse didn`t affect odour, 

appearance or consistent of the drink, but only the taste of it.  

 

The further studies should be carried out to investigate the effect of repeatedly 

performed diafiltration for reducing lactose and mineral contents and to analyse the 

amounts of monosaccharides formed in lactose hydrolysis. In addition, it is important to 

investigate whey drink shelf life and the effects of different flavorings for filtered acid 

whey sensory properties (taste, smell, etc). 

Keywords: composition of acid whey, whey demineralization, lactose hydrolysis, whey 

drink. 
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SISSEJUHATUS 
 

Vadak on piimatööstuses tekkiv väärtuslik kõrvalsaadus (A. K. Singh, K. Singh 2012: 84). 

See sisaldab ligikaudu 50% piimas olevatest toitainetest, sealhulgas laktoosi, 

mineraalaineid, vitamiine ning kõrge toiteväärtusega vadakuvalke (Bylund 1995: 26; 

de Wit 2001: 12). Neist viimaste kohta on leitud, et neil on viirusevastased ja 

antioksüdatiivsed omadused (Tsakali et al. 2010: 1).  

 

Hoolimata sellest, et vadaku kasutamine inimese toitumises, eelkõige terapeutilisel 

eesmärgil, ulatub juba Vana-Kreekasse ning keskajal soovitasid seda arstid tarbida mitmete 

haiguste raviks (Holsinger et al. 1974: 849), on seda aastaid peetud tähtsusetuks jäätmeks, 

mida parimal juhul on kasutatud loomasöödana. Vadakust vabanemine jäätmena on oma 

suure bioloogilise hapnikutarbe tõttu aga problemaatiline, põhjustades tõsiseid probleeme 

keskkonna saastatuses. (A. K. Singh, K. Singh 2012: 84) 

 

Aastas tekib maailmas üle 145 miljoni tonni magusat ja haput vadakut kokku. Kuna 

vadaku maht aasta-aastalt kasvab, sealhulgas ka hapu vadaku maht, kerkib järjest enam 

esile soov seda väärindada. Selle jaoks on võetud kasutusele mitmeid tehnoloogiaid, mis 

põhinevad peamiselt kristallisatsioonil, kromatograafial või membraanfiltreerimisel. 

(Tsakali et al. 2001: 1–2) Hapu vadaku potentsiaali toidu koostisosana aitab parandada 

demineraliseerimine, mis võmaldab inimtoiduna kasutatava vadaku väärtust tõsta ja 

rakendusalasid laiendada (van der Horst et al. 1995  ref Dec, Chojnowski 2006: 87). 

 

Vadakust on võimalik valmistada mitmeid tooteid, sealhulgas ka laktoosivaba 

vadakujooki, mis rahuldaks laktoositalumatusega inimeste nõudlust (Wang 2005: 1; 

Jeličić et al. 2008: 261). 

 

Bakalaureusetöö eesmärgid on: 

1)  Uurida hapu vadaku koostist, omadusi ja selle töötlemistehnoloogiaid ning koostada 

metoodika laktoosi- ja mineraalainesisalduse vähendamiseks. 

2)  Teostada hapu vadakuga membraanfiltreerimise katsed, eesmärgiga vähendada laktoosi- 

ja mineraalainesisaldust. 
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3)  Analüüsida vadaku koostisosade sisaldust igas töötlemisetapis, saamaks teada kuivõrd 

on antud töös kasutatav metoodika laktoosi- ja mineraalainesisalduse vähendamiseks 

sobiv. 

4)  Teostada esmane tootearendus vähendatud laktoosi- ja mineraalainesisaldusega 

vadakujoogi väljatöötamiseks. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Vadak ja selle tüübid  

 

Vadak on juustu, kohupiima ja kaseiini tootmise kõrvalsaadus (Bylund 1995: 331). Vadaku 

tüüp ja koostis sõltub sellest, mis töötlemise tehnoloogiat kasutatakse kaseiini eraldamiseks 

piimast (Panesar et al. 2007: 2).  

 

Esimest tüüpi vadak, mis on kõva, poolkõva või pehme juustu kõrvalsaadus ning 

laabikaseiini vadak, on tuntud kui magus vadak. Selle pH väärtus on vahemikus 5,9–6,6. 

(Bylund 1995: 331–332) Magusa vadaku saamiseks lisatakse juustupiimale selle 

kalgendamiseks kaseiinimitselle destabiliseerivaid ensüüme sisaldav laap. Seismisel 

hakkab piimakalgend tihenema ja väljutama vadakut. Suuremamõõdulised rasvakuulikesed 

ning mikroorganismid jäävad kalgendisse, sest ei mahu tekkinud võrkstruktuuri avadest 

läbi. Vees lahustunud ained nagu vadakuvalgud, laktoos ja mineraalsoolad ning väiksemad 

rasvakuulikesed eralduvad suures osas koos tekkiva magusa vadakuga. (Poikalainen 

2007: 19)  

 

Teine vadaku tüüp on hapu vadak, mis saadakse kohupiima või kodujuustu valmistamisel. 

See saadakse kaseiini kalgendamisel, kasutades orgaanilisi või mineraalseid happeid 

(Panesar et al. 2007: 2) ning selle pH väärtus on 4,3–4,6 (Bylund 1995: 332). Sõltuvalt 

valkude sadestamise meetodist võidakse tooraine kalgendamiseks kasutada nii happe- kui 

happe-laabimeetodit. Happemeetodil eralduv vadak on saadud segupiima hapendamisel 

kasutades ainult bakterjuuretist, seevastu happe-laabimeetodit kasutades tekib kalgend nii 

laapensüümi kui piimhappe toimel. (Abiks... 2012: 71, 74) Sadenenud kaseiin 

separeeritakse järelejäänud vedelikust kasutades dekantereid või tsentrifuuge (de Wit 

2001: 11).  
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1.2. Vadaku koostis 

 

Vadak sisaldab umbes 50% piimas leiduvatest toitainetest, kaasa arvatud piimasuhkrut 

laktoosi, vadakuvalke, mineraalaineid, väikest kogust rasva ja enamikku vees lahustunud 

mikrotoitaineid nagu vitamiinid (de Wit 2001: 15). Vadaku koostis on väga varieeruv, 

sõltudes märgatavalt selle saamise tehnoloogiast (Jeličić et al. 2008: 258). Näiteks kõrgem 

mineraalainesisaldus hapus vadakus on põhjustatud kaltsiumi ja fosfori vabanemisest 

kaseiini mitsellidest piima hapestumise käigus. Sageli ei ole vadaku kogu kuivainesisaldus 

võrdne koostisosade summaga, sest koostisosade kontsentratsioonide määramismeetodid 

on üsna erinevad (de Wit 2001: 15). Tabelis 1 on esitatud magusa ja hapu vadaku 

ligikaudsed koostised, kus hapu vadaku kuivainesisaldus on 6,5%, kuid summeerides 

koostisosade protsentuaalsed sisaldused, on tulemus 0,37% võrra suurem. Suurimad 

erinevused magusa ja hapu vadaku vahel on hapu vadaku suurem kaltsiumi-, mineraalaine- 

ja piimhappesisaldus (Jeličić et al. 2008: 259; Bylund 1995: 332). 

 

Tabel 1. Vadaku ligikaudne koostis (Bylund 1995: 332) 

Koostisosa Magus vadak, % Hapu vadak, %  

Vesi  93,6 93,5 

Kogu kuivaine 6,4 6,5 

Laktoos 4,8 4,9 

Mineraalained 0,5 0,8 

Valgud 0,55 0,55 

Piimhape 0,05 0,4 

Mittevalguline lämmastik 0,18 0,18 

Kaalium 0,16 0,16 

Kloriid(id) 0,11 0,11 

Kaltsium 0,043 0,12 

Fosfor 0,04 0,065 

Naatrium 0,05 0,05 

Rasv 0,05 0,04 

 

 

1.2.1. Laktoos ja laktoositalumatus  

 

Laktoos on vadaku põhiline koostisosa (4,8–4,9%) (de Wit 2001: 32, Bylund 1995: 332). 

See disahhariid on unikaalne karbohüdraat, mida sisaldub vaid imetajate piimas ning mis 

hüdrolüüsitakse ensüüm laktaasiga peensooles glükoosiks ja galaktoosiks. Inimestel, kellel 
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on laktaasi puudulikkus ehk ensüümi aktiivsus oluliselt vähenenud, kannatavad 

laktoositalumatuse all, mis tähendab seda, et laktoos jääb seedimata ega imendu 

seedetraktis. (Lomer et al. 2008: 94; de Wit 2001: 17) Jämesoole mikrofloora kääritab 

imendumata jäänud laktoosi soolevalendikus, mis põhjustab lühikeseahelaliste rasvhapete, 

süsinikdioksiidi ja metaani tekkimist. Need omakorda põhjustavad kõhulahtisust, –puhitusi 

ja –valu. (Mattar et al. 2012: 117) 

 

Vastsündinutel on laktaasi aktiivsus maksimumis. Vanuses 2–12 eluaastat  hakkavad 

laktaasi aktiivsuse põhjal eristuma 2  gruppi: „mittepüsiva laktaasiga“ ja „püsiva 

laktaasiga“ inimesed. Neist esimestel on laktaasi aktiivsus vähenenud ja madal ehk 

hüpolaktaasia, teistel on aga säilitanud laktaas sama aktiivsuse kui see oli vastsündinuna. 

(Mattar et al. 2012: 113) Erinevate allikate alusel esineb umbes 70–90% täiskasvanutest 

mingil määral laktaasi puudulikkus, kõige suurema puudulikkusega inimestel on algsest 

ehk imikueas olnud laktaasi aktiivsusest säilinud vaid 5–10% (Lomer et al. 2008: 93; 

Wang 2005: 1). Laktaasi aktiivsuse vähenemine põhjustab puudulikku laktoosi seedumist, 

mis on tavaliselt sümptomiteta, kuid nende ilmnemisel diagnoositakse patsiendil 

laktoositalumatus (Mattar et al. 2012: 113). 

 

Laktoositalumatuse esinemissagedust mõjutab oluliselt etniline päritolu. Põhja-Euroopas, 

Põhja-Ameerikas ja Austraalias on laktoositalumatuse esinemissagedus elanikkonnast 

madalaim, olles vahemikus 5–17%. Seevastu Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Aasias on üle 

50% populatsioonist laktaasi aktiivsus oluliselt vähenenud. (Lomer et al. 2008: 99) 

 

Laktoositalumatusega inimesed ei pea täielikult piimatoodetest loobuma, sest sageli 

võidakse päevas taluda kuni 12 grammi laktoosi ehk 240 ml piima kui see on jaotatud kogu 

päeva peale. Kuna piim on heaks kaltsiumi allikaks, kuid pole laktoositalumatusega 

inimestele kuigi sobilik, on oluline, et teiste toiduainetega saadaks kätte siiski vajalik 

kaltsiumi kogus.  (Lomer et al. 2008: 99–100) 

 

 

1.2.2. Mineraalained ja nende mõju maitseomadustele  

 

Vadaku põhiline koostisosa laktoosi järel on mineraalained, mille sisaldus magusas 

vadakus on 0,5% ning hapus vadakus 0,8% (Bylund 1995: 332). Vadakus olevad soolad 
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(mineraalained) mõjutavad märkimisväärselt selle maitset (de Wit 2001: 25). Vadaku üsna 

kõrge soolasisalduse tõttu, mis on umbes 8–12% kuivainest, on selle kasutamine 

inimtoiduainetes limiteeritud (Bylund 1995: 341). Kuna vadakul on ebameeldiv maitse ja 

liigne happesus, eriti hapul vadakul, on välja töötatud mitmeid töötlemisviise selle 

omaduste parandamiseks, eesmärgiga võimaldada selle otsest kasutamist inimeste 

toitumises (Djuric et al. 2004: 321). 

 

Vadakut osaliselt või kõrgelt demineraliseerides leitakse sellele aga mitmeid 

kasutusvaldkondi. Osaliselt demineraliseeritud vadakukontsentraati saab kasutada näiteks 

jäätise tootmises ja pagaritoodetes, kõrgelt demineraliseeritud vadakukontsentraati 

või vadakupulbrit saab kasutada lastetoitudes ja paljudes muudes toiduainetes. 

(Bylund 1995: 341) Seega on eelistatud kasutada demineraliseeritud vadakut, sest see on 

maitsetum, mis on nõutav kriteerium enamike toiduainete puhul (de Wit 2001: 41). 

Osaliselt demineraliseeritud vadakus on 25–30% ja kõrgelt demineraliseeritud vadakus  

90–95% vähem mineraalaineid kui naturaalses vadakus (Bylund 1995: 341). Kui 

töötlemata vadakust valmistatud pulbris on mineraalaineid 8–9%, laktoosi 70–75% ja 

valku 11–14%, siis demineraliseeritud vadakupulbris on mineraalaineid 1–5%, laktoosi 

75–80% ning valku 13–15% (de Wit 2001: 81, 83). 

 

 

1.3. Vadaku toiteväärtus 

 

Vadak on rikas seal sisalduvate vitamiinide poolest. Juustuvadak sisaldab umbes 4 mg/l 

B5-vitamiini ja 1,7 mg/l B2-vitamiini ehk riboflaviini (deWit 2001: 15, 17), tuues 

võrdluseks, et täiskasvanud inimese ööpäevane B2-vitamiini vajadus on 1,5–3,0 mg 

(Soidla et al. 2004: 10). Riboflaviin on tähtis kasvamiseks ja kudede parandamiseks ning 

peale selle on see vadakule iseloomuliku kollaka värvuse põhjustajaks. Lisaks on vadakus 

veel C-vitamiini ehk askorbiinhapet, mis toimib kehas kui antioksüdant ja B6-vitamiini, mis 

ennetab põletike tekkimist. (deWit 2001: 15, 19) 

 

Traditsioonilise juustu tootmisel lähevad peaaegu kõik vadakuvalgud vadakusse, sest nad 

ei ole tundlikud ensüümi aktiivsusele ega hapetele (Tratnik 1998 ref Jeličić et al. 

2008: 259). Vadakuvalgud on need vadaku koostisosad, mis tõmbavad vadakule 

piimatööstuses tähelepanu, sest need sisaldavad mitmeid termotundlikke fraktsioone nagu                         
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ß–laktoglobuliin, α–laktalbumiin ja immuunoglobuliinid ning suures koguses 

asendamatuid aminohappeid, mistõttu on selle bioloogiline väärtus palju kõrgem kui teistel 

loomset päritolu valkudel (Jeličić et al. 2008: 259). Lisaks on leitud, et neil on 

antimikroobsed, viirusevastased ja antioksüdatiivsed omadused, mis suudavad pakkuda 

kaitset vähi ja südamehaiguste vastu ning abistada immunsüsteemi tugevdamisel (Tsakali 

et al. 2010: 1). 

 

 

1.4. Tekkiva vadaku kogused ja selle kasutamisega seotud probleemid 

 

Vadak on üks suurim valguallikas, mis jääb siiani suuresti inimeste toidulaualt välja. 

Aastal 1990 tekkis ligikaudu 120 miljonit tonni vadakut, mis sisaldas 0,7 miljonit tonni 

võrdlemisi väärtuslikku valku. Hoolimata sellest läheb suur osa tekkinud vadakust siiani 

raisku. (Bylund 2001: 331) 2012. aastal ilmunud artikli järgi toodetakse igal aastal veelgi 

rohkem, 145 miljonit tonni vadakut, millest 85 miljonit tonni leiab tööstuslikult kasutust. 

Ülejäänud osa läheb aga loomasöödaks, väetiseks või jäätmena töötlemisele. (Tsakali et al. 

2012: 1–2)  

 

Eesti Statistikaameti järgi toodeti 2000. aastal kohupiima ja kohupiimatooteid 

10,6 tuhat tonni ning juustu 9,9 tuhat tonni. 2013. aastaks olid kogused tõusnud juba 

vastavalt 20,5 ja 25,7 tuhande tonnini. (Statistikaamet 2015) Arvestades, et kohupiima 

valmistamisel on väljatulek 20% ja juustul 10% (Tatar 2014; Laht 2001: 97), siis on 13 

aastaga vadaku kogus tõusnud 131,5 tuhandelt tonnilt 313,3 tuhande tonnini, sellest hapu 

vadaku aastane tekkekogus on kasvanud 42,4 tuhandelt tonnilt 82 tuhande tonnini. 

 

Valio Eesti AS Laeva Meierei tehase- ja tehnikadirektori Andrus Mölderi sõnul tekib neil 

aastas kohupiima- ja kodujuustu vadakut umbes 10 miljonit kg ehk 10 000 tonni, mis 

tänasel päeval läheb biogaasijaama. Eelnevalt on sealne vadak läinud erinevatesse 

sigalatesse loomasöödaks. Valio Eesti AS Võru Juustutööstuse tehasedirektori Vahur 

Sikaste sõnul müüakse sealne juustuvadak tihendatuna Euroopasse ning keskmiselt kaks 

koormat päevas. AS Saaremaa Piimatööstuse tootmisjuhi Andrus Leesmaa sõnul on 

ettevõte aastaid olnud hädas vadaku utiliseerimisega. Tänaseks on nad tänu tehnoloogia 

arengule ja turu nõudluse kasvule jõudnud nii kaugele, et suudetakse kogu vadak tihendada 

ja müüa edasi pulbritööstusele. Leesmaa arvates on hetke probleem selles, et piimaturud on 
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väga keerulises seisus ja hinnad on madalamad, kuid alternatiivi tihendamisele ei ole – 

juustu tootmine on suurenenud ja ka keskkonna nõuded on karmistunud.  

 

Vadaku kõrvaldamine jäätmena on problemaatiline ja põhjustab tõsiseid probleeme 

keskkonna saastatuses, sest sellel on kõrge orgaanilise aine sisaldus ning seetõttu suur 

bioloogiline hapnikutarve, 35 000–55 000 mg O2/l (Tsakali et al. 2012: 1; A. K. Singh, 

K. Singh 2012: 1). Eestis on seadusega määratletud vadaku kasutamine väetisena. Selleks 

tuleb see segada veega vahekorras 1:1 ning ühe hektari kohta võib seda laotada kuni 30 

tonni aastas, keelatud on seda laotada lumele ja külmunud maale (Riigi Teataja 2014, 

§ 13). Vähendamaks vadaku poolt tekitatavat reostuskoormust, peaks seda töötlema 

erinevateks toodeteks (Gupte, Nair 2010: 855). 

 

 

1.5. Vadaku kasutamisvõimalused  

 

Aasta-aastalt on tõusnud teadmised vadaku koostise, tootmise ja sellest valmistatud toodete 

kohta. Uudsed arengusuunad biokeemias, mikrobioloogias ja kõrgetasemelised 

tehnoloogiad võimaldavad toota kõrgekvaliteedilisi vadakutooteid. (de Wit 2001: 2)  

 

Vadakutooted jaotatakse kasutusala järgi nelja suuremasse gruppi: loomasööt, inimtoit, 

pärmitooted ja tööstuslikud tooted. Vadakutooteid võidakse kasutada vedelal kujul, 

vadakukontsentraadi või –pulbrina, vadakuvalgu kontsentraadi või –pulbrina ja laktoosi 

kujul. Lisaks tehakse vadakust vadakuvalgu isolaate, demineraliseeritud, laktoosi– või 

valguvaba vadakut. (Bylund 1995: 332) 

 

Vadakut ja vadakutooteid on võimalik kasutada mitmel pool inimtoidus. Pagaritoodetes 

parandavad need toodete maitset, aroomi, värvi ja tekstuuri ning ka pikendavad 

säilivusaega. Lisaks kasutatakse vadakut sealsete vadakuvalkude kõrge toiteväärtuse ja 

kasvufaktorite olemasolu tõttu ka imikutele ja eakatele mõeldud toitudes. Vadakut 

kasutatakse ka dieettoitudes, vorstides, suppides, kondiitritoodetes, salatikastmetes, 

juustudes, ravimites ja jookides.  (de Wit 2001: 41; Bylund 1995: 332) 
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Haput vadakut on võimalik töödelda näiteks vadakupulbriks ning vadakuvalgu 

kontsentraadiks (de Wit 2001: 82, 88), samuti on võimalik kasutada seda ka vadakujookide 

toorainena (Jeličić et al. 2008: 257). 

 

 

1.6. Vadakujoogid 

 

Vadaku töötlemine jookideks algas 1970-ndatel (Jeličić et al. 2008: 261). Viimasel ajal on 

mitmes Euroopa riigis tõusnud huvi vadakujookide vastu, mis võib olla põhjustatud 

moodsa tarbija terviseteadlikkusest (Jelen et al. 1987: 892). Praeguseks on välja töötatud 

suur hulk erinevaid vadakujooke, mis on toodetud kas magusast või hapust, valguvabast ja 

fermenteeritud vadakust või vadakupulbrist. Vadakujoogid võivad olla kas alkohoolsed või 

mittealkohoolsed ning on sageli maitsestatud puuviljamahladega. (Jeličić et al. 2008: 261–

262, 267–270) 

 

Mittealkohoolset karboniseeritud vadakujooki on tehtud kodujuustu vadaku 

ultrafiltratsiooni permeaadist, millele lisati suhkrut ja vaarika kontsentraati (Jelen et al. 

1987: 893). Mittealkohoolsete vadakujookide hulka kuulub ka hüdrolüüsitud laktoosiga 

jook. Laktoosi hüdrolüüs suurendab vadaku magusust, tekitades naturaalset magusainet, 

mis võimaldab sellise vadaku kasutamist madala energiasisaldusega joogi valmistamiseks. 

Lisaks sellele on hüdrolüüsitud laktoosiga vadakujook sobilik tarbijale, kellel esineb 

laktoositalumatus. (Jeličić et al. 2008: 265–266) 

 

Vadakujookide valmistamise tehnoloogia koosneb järgnevatest tehnoloogilistest 

etappidest: stabilisaatori lisamisest, maitsestamisest, homogeniseerimisest ja 

kuumtöötlusest (Herbstreith-Fox 2006: 24; Dahlen et al. 1984: 3). Maitsestamisel 

kasutatakse kõige sagedamini tsitruselisi vilju, eriti apelsini, sidrunit ja greipi, kuid peale 

nende on kasutatud veel ka ananassi, granadilli, mangot, aprikoosi ning mitmeid marju 

(Dahlen et al. 1984: 3).  

 

Tabelis 2 on toodud vadakujookides olevate koostisosade orienteeruvad sisaldused. Lisaks 

põhikoostisosadele, vadakule ja mahlalisandile, võib kasutada šokolaadi, kakaod, 

vanilliekstrakti ja teisi maitseaineid (Jeličić et al. 2008: 257). Djuric`i ja teiste poolt välja 

antud artiklis on esitatud erinevate autorite poolt valmistaud vadakujookide koostisosad. 
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Sealhulgas on toote happesust reguleeritud põhiliselt sidrunhappe või sidruniga ning 

magususe parandamiseks on kasutatud fruktoosi, suhkrut või laktoosi ensümaatilist 

hüdrolüüsi. (2004: 322) 

 

Tabel 2. Vadakujookide koostis (Jelen et al. 1987: 893–894; Djuric et al. 2004: 327) 

Koostisosa Sisaldus,% 

Vadak 35–85,3 

Mahlalisand 5–25 

Kuivaine 1,88–15,87 

Valk 0,06–0,71 

Üldsuhkur 6,3–8,3 

Mineraalained ̴ 0,5 

 

Üks vanimaid vadakujooke on Šveitsis toodetud „Rivella“, mis koosneb veest, vadakust, 

süsihappegaasist, suhkrust, looduslikest lõhnaainetest ja happesuse regulaatorist. Soomes 

on vadakujookidest üks tuntumaid „Hedelmatarha“, mis koosneb hüdrolüüsitud laktoosiga 

vadakust ja puuvilja lisandist. Ungarist on pärit toode „Fanna–Fitt“, mis sisaldab 80% 

magusa vadaku fermenteeritud UF permeaati ja puuviljade ekstrakte. (Popović-Vranješ 

et al. 1997 ref Jeličić et al. 2008: 268–269) 

 

Eestis on kaks ettevõtet tootnud vadakujooke: Põlva Piim Tootmine OÜ (Tere AS) ja 

Maag Piimatööstus AS (praegune AS Farmi Piimatööstus). Põlva Piim Tootmine OÜ 

valmistas väärtuslikust juustuvadakust Starlight f-jooki erinevate lisanditega: mango ja 

punase greibiga. F-jook parandab neerude tööd, vähendab põletikulisi protsesse nahal, 

maos ja kaksteistsõrmikus. Toode oli gluteenivaba ning säilitusaineteta. Maag 

Piimatööstus AS alustas 2009. aastal kohupiimavadakust funktsionaalsete jookide sarja 

Basic. Jooke oli kolme maitsega: sidruni–rohelise tee, mitmevilja ja punase apelsini. Farmi 

Basic vadakujoogid ei sisaldanud sünteetilisi toiduvärve ega säilitusaineid. 230 ml antud 

vadakujooki andis keskmiselt 16–17% päevasest kaltsiumivajadusest, sisaldas umbes   

200–250 mg kaaliumi ja 14–18 mg magneesiumi. (Joosu; Erala 2009) Praegusel hetkel 

Eestis vadakujooke ei toodeta. 
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1.7. Vadakust laktoosi ja mineraalainete eraldamise tehnoloogiad 

 

Vadakut on võimalik töödelda paljude erinevate tehnoloogiatega. Ka laktoosi ja 

mineraalainete eraldamiseks on välja töötatud mitmeid meetodeid: membraantehnoloogial 

põhinevad filtratsioonimeetodid, laktoosi kristalliseerimine ja hüdrolüüsimine ning 

ioonvahetus. (Bylund 1995: 125, 341; Harju et al. 2012: 107) 

 

 

1.7.1. Membraanfiltratsioon  

 

Membraantöötlemine on piimatööstustes laialdaselt kasutusel olev 

fraktsioneerimisprotsess, reguleerimaks valgu-, rasva- ja laktoosisisaldust erinevates 

toodetes. Protsessis kasutatavad poorsed membraanid töötavad filtreerimiskeskkonnana, et 

separeerida koostisosad erineva molekulaarsuuruse alusel (Tsakali et al. 2012: 4; de Wit 

2001: 27–28). Membraanfiltratsiooni protsesse on kasutatud vadaku töötlemiseks alates 

1970-ndate lõpust. Algselt kasutati tselluloos-atsetaatkiududest membraane, mis hiljem 

asendati püsivamate ja vastupidavamate polümeersete ja keraamiliste membraanidega. 

(Tsakali et al. 2012: 4; Bylund 1995: 124) 

 

Membraanfiltreerimise käigus juhitakse vedelik rõhu all üle poorse membraani, mistõttu 

tõuseb membraani pinnale jäävas fraktsioonis, kontsentraadis ehk retendaadis, teatud 

komponentide sisaldus ning teises, läbi membraani liikuvas fraktsioonis, filtraadis ehk 

permeaadis, komponentide kontsentratsioon väheneb. Antud tehnoloogiaga on võimalik 

toorainet fraktsioonideks lahutada selle koostiskomponentide kontsentreerimiseks või eri 

suuruse ja molekulmassiga ainete fraktsioneerimiseks. Membraanfiltratsiooni teostamise 

põhiliseks eesmärgiks on eemaldada mingi fraktsioon, näiteks vesi, mistõttu toimub 

vadaku või piima kontsentreerumine. Teisteks koostisosadeks, mida võidakse tahta 

eemaldada, on näiteks mineraalained ja bakterid. (Walstra et al. 2006: 341; Laikoja 2012) 
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Põhilised piimatööstuses kasutatavad membraanfiltreerimisliigid (joonis 1), mis erinevad 

membraanide ehituse, seadmete konstruktsiooni ning töödeldava toorme poolest, on 

(Laikoja 2012): 

 mikrofiltratsioon; 

 ultrafiltratsioon;  

 nanofiltratsioon; 

 pöördosmoos. 

 

 

Joonis 1. Membraanfiltratsiooni liigid (Bylund 1995: 125)  

 

Filtreerimine jaguneb ristvooluga ja pindfiltreerimiseks (joonis 2). Pindfiltreerimist 

kasutatakse osakeste separeerimiseks, mis on suuremad kui 10 μm, samas kui ristvooluga 

filtreerimine eraldab osakesed suurusega kuni 10-4 μm. Pindfiltreerimise filtrid on paksud 

ning materjaliks on tavaliselt paber. Põhiliseks osakeste separeerimise mõjutajaks sellel 
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protsessil on gravitatsioon, rõhku võib rakendada ainult protsessi kiirendamiseks ja 

protsess saab toimuda avatud süsteemis. Ristvoolu filtrid on õhukesed ja kindla poori 

suurusega, materjaliks on polümeerid või keraamika. Ristvooluga membraanfiltreerimisel 

on rõhu kasutamine hädavajalik ning protsess peab toimuma suletud süsteemis. Filtreeritav 

vedelik liigub membraani pinnaga paralleelselt, samas kui permeaat liigub membraaniga 

risti. (Bylund 1995: 123–124) 

 

 

Joonis 2. Pindvooluga filtreerimine (vasakul) ja ristvooluga membraanfiltreerimine 

(paremal) (Bylund 1995: 124)  

 

Viimasel ajal on membraantehnoloogia pälvinud rohkem tähelepanu just oma 

energiasäästliku protsessi, lihtsa käitamise ja tooraine vähese kvaliteedialanemise tõttu 

(Limsawat, Pruksasri 2010: 237; Pruksasri 2015: 35). 

 

 

1.7.1.1. Mikrofiltratsioon  

 

Mikrofiltratsioonil (MF) kasutatavatel membraanidel on pooride suurus teiste 

filtreerimisprotsessidel kasutatavate membraanidega võrreldes suurim (10-1–101 μm) ja 

protsessis rakendatav rõhk võrreldes teiste filtratsioonimeetoditega kõige väiksem 

(Walstra et al. 2006: 341). Mikrofiltratsiooni eesmärgiks on bakterite ja makromolekulide 

eemaldamine. Bakterisisalduse vähendamist võidakse rakendada nii lõssi, vadaku kui 

soolvee puhul ning rasva saab antud protsessiga eraldada näiteks vadakust või petist. 

(Laikoja 2001: 270) 
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1.7.1.2. Ultrafiltratsioon 

 

Ultrafiltratsiooni (UF) käigus juhitakse vedelik rõhu all üle poorse poolläbilaskva 

membraani, mille käigus eraldatakse makromolekulid, kaseiini mitsellid, rasva gloobulid, 

somaatilised rakud ja bakterid (Laikoja 2012; Walstra et al. 2006: 341). Vesi ja vees 

lahustunud väiksemad molekulid ehk laktoos ja mineraalained liiguvad läbi membraani. 

Ultrafiltratsiooni võidakse kasutada valkude eemaldamiseks nii piimast kui vadakust või 

valgusisalduse standardiseerimiseks juustu, jogurti või kohupiima tootmisel. Kuna 

filtreerimisel saadud ultrafiltraat sisaldab põhiosa piimas leiduvast laktoosist, kasutatakse 

ultrafiltratsiooni laktoosi tootmise tehnoloogilises protsessis. (Laikoja 2012) 

 

Ultrafiltratsioon võib olla nii pidev- kui mittepidevtoimega protsess. Esimesel juhul 

pumbatakse vedelik pidevas voolus läbi moodulite, kuni saavutatakse soovitud 

kontsentratsioon. Tööstustes on kasutusel põhiliselt pidevtoimega seadmed, kus tootlikkuse 

suurendamiseks lisatakse täiendavaid mooduleid. Väiketootmises ja laboratoorsetes 

seadmetes on kasutusel mittepidev protsess, kus kontsentreeritavat vedelikku pumbatakse 

mahutist ringvoolus läbi ultrafiltratsiooni mooduli. (Laikoja 2001: 270)  

 

Ultrafiltratsioon on tõhus meetod valgu kontsentreerimise eesmärgil. Li, Shahbazi ja 

Coulibaly avaldatud artiklis viidi juustuvadakuga läbi ultrafiltratsiooni katsed ning selgus, 

et kasutades filtreid äralõikega 5000 ja 20 000 daltonit, jäi esimesel juhul retendaati 72,0% 

ja teisel juhul 53,9% toorvalku (üldlämmastikku) (Li et al. 2005: 7). 

 

Ultrafiltratsiooniga on võimalik toorainest eraldada ka laktoosi. Limsawat ja Pruksasri 

töös, kus vadaku ultrafiltreerimiseks kasutati 5000-daltonilist filtrit, jäi retendaati sõltuvalt 

kasutatud rõhkudest 13,1–48,7% laktoosi (2010: 236, 239-240). 

 

 

1.7.1.3. Diafiltratsioon  

 

Laktoosi- ja mineraalainesisaldust ultrafiltratsiooni retendaadis saab vähendada 

diafiltratsiooniga (DF). Protsessi teostamiseks lisatakse retendaadile destilleeritud vett, et 

seeläbi eemaldada komponendid, mis lähevad läbi membraani, milledeks on tavaliselt 

laktoos ja mineraalained. (Tsakali et al. 2012: 4; de Wit 2001: 29) Vett lisatakse 
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retendaadile sama palju kui ultrafiltratsiooniga on permeaati eemaldatud ehk kuni on 

taastatud lahuse algne kogus. Protsessi loetakse lõppenuks, kuni retendaati on alles sama 

kogus nagu enne lahjendamist. (Wei et al. 2010: 685–686) Vedeliku filtreerimist, seejärel 

veega lahjendamist ja uuesti filtreerimist võib korrata seni, kuni on eemaldatud soovitud 

kogus kindlat komponenti (Smith 2013: 66). Diafiltratsiooni saab rakendada kõigile 

filtreerimisprotsessidele (Wang 2005: 3). 

 

 

1.7.1.4. Nanofiltratsioon  

 

Nanofiltratsioon (NF) on membraantehnoloogia protsess, kus membraani poori suurus on 

10-3–10-2 μm (Bylund 1995: 125) ning mida kasutatakse peamiselt piimatoodetest vee ja 

soolade eemaldamiseks (Kentish, Rice 2015: 112). Lisaks on see sagedasti kasutatav 

tehnoloogia kõrgekvaliteetsete laktoosivabade piimatoodete tootmisel, sest kasutatav 

membraan hülgab laktoosi, lubades läbipääsu mitmetel mineraalainetel. Seetõttu säilitab 

piim enamuse oma algsest koostisest ning selle maitse on peaagu sama kui värskel piimal. 

(Membrane... 2012: 12) Lisaks laktoosile jätab membraan toorainesse ka teised ained, 

mille molekulmass on suurem kui  ̴  200 daltonit, kuid võimaldab mitmetel väiksematel 

molekulidel ja ioonidel, eriti naatriumil ja kloriidil, membraanist läbimineku. 

Mitmevalentsed ioonid, nagu näiteks kaltsium, magneesium ja fosfaat, jäävad osaliselt 

retendaati. (Kentish, Rice 2015: 112) 

 

Nanofiltratsiooniga on võimalik teostada demineralisatsiooni 30% ulatuses, eemaldades 

70% ühevalentsetest ioonidest (Greiter et al. 2002 ref Kentish, Rice 2015: 113). Dec ja 

Chojowski 2006. aastal avaldatud artiklis saavutatigi haput vadakut nanofiltreerides ligi 

30% demineralisatsioon, kus mineraalainesisaldus kogu kuivainest langes 12,93%-lt 

9,27%-ni (2006: 88).  

 

J. Wang kirjeldas 2005. aastal protsessi laktoosivaba piima saamiseks, kasutades 

membraantehnoloogiatest nii ultra- kui nanofiltratsiooni. Esmalt piim ultrafiltreeriti, 

saadud permeaat nanofiltreeriti, mille käigus saadi laktoosi sisaldav osa ehk retendaat ja 

mineraalaineid sisaldav osa ehk permeaat. Lõpuks lisati ultrafiltratsiooni retendaat 

nanofiltratsiooni permeaadile ning saadi lõpptoode, kus 95% laktoosist oli eraldatud. 
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(2005: 6) Ultra- ja nanofiltratsiooni kombineeritud kasutamist võib rakendada laktoosi 

eraldamiseks ka vadakust (Harju et al. 2012: 107). 

 

2005. aastal avaldatud artiklis, kus  ̴  5% laktoosisisaldusega ultrafiltratsiooni permeaati 

nanofiltreeriti, saadi nanofiltratsiooni permeaat, mis sisaldas vaid 0,1–0,3% laktoosi, 

võimaldades seda juhtida otse kanalisatsiooni või taaskasutada näiteks seadmete pesuks 

(Atra et al. 2005: 331). 

 

 

1.7.1.5. Hüperfiltratsioon ehk pöördosmoos 

 

Pöördosmoosi (RO) ehk hüperfiltratsiooni kasutatakse vee eemaldamiseks lahuse 

kontsentreerimise eesmärgil. Seda protsessi kasutatakse põhiliselt vee eemaldamiseks 

vadakust (Walstra et al. 2006: 342) või ultrafiltraadist. Saadud kontsentraati kasutatakse 

lõssipulbriasendaja tootmisel ning lisatakse lõssipulbri asemel jäätise- ja jogurtisegudesse. 

(Laikoja 2001: 268) Pöördosmoosi eristab teistest filtreerimisprotsessidest see, et see 

nõuab palju suuremat rõhku (Bylund 1995: 125). 

 

 

1.7.1.6. Elektrodialüüs 

 

Elektrodialüüs on membraanfiltratsiooni eriliik, mille käigus toimub ühe lahuse ioonide 

liikumine teise lahusesse läbi ioonselektiivsete poolläbilaskvate membraanide elektrivälja 

toimel. Elektriväli luuakse elektroodidega membraani mõlemal poolel. Selle käigus 

eraldatakse ühendid, mis lahustumisel dissotsieeruvad ioonideks või moodustavad laetud 

kompleksse. Elektroneutraalsed komponendid näiteks laktoos, mille molekulid 

lahustumisel ei kanna laengut, elektrodialüüsil ei osale. Elektrodialüüsi kasutatakse 

elektrolüütide lahutamiseks mitteelektrolüütidest, lahustes ioonide kontsentreerimiseks 

ning ioonvahetuseks lahuste vahel. (Laikoja 2001: 270) Antud protsess võimaldab teostada 

kõrgetasemelist (suure ulatusega) demineralisatsiooni, seega kasutatakse seda meetodit 

mineraalainesisalduse vähendamiseks näiteks mereveest või vadakust. Peamine tegur, mis 

limiteerib elektrodialüüsi kasutamist piimatoodete puhul, on saastunud membraanide ja 

elektroodide vahetuse hind. (Bylund 1995: 341, 344) 
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1.7.1.7. Membraanfiltreerimise efektiivsus 

 

Membraanfiltreerimise efektiivsus ei ole alati 100%. Membraanide selektiivsus ehk 

protsessi efektiivsust näitav tegur sõltub paljudest faktoritest, millest olulisimad on 

membraani materjal, tööparameetrid ning amortisatsioon (Soidla et al. 2004: 102). 

Protsessi efektiivsust mõjutab ka selline membraanfiltri omadus nagu äralõige. Üldiselt 

tõrjub filter ehk jätab retendaati 80% molekulidest, mille molekulmass on sama kui 

kasutatud filtri äralõige. (Smith 2013: 14) 

 

Molekuli suurus, kuju ja deformeeruvus on väga tähtsad omadused, mis määravad 

kindlaks, kas komponent jääb filtreerimise teostamisel retendaati. Lihtsasti deformeeruvate 

molekulide puhul on väiksem tõenäosus, et need jäävad retendaati kui hästi struktureeritud 

ja jäikade molekulide puhul kui nende molekulmass on võrdne. Rõhu all suudavad rohkem 

painduvamad molekulid deformeeruda, mahtudes seetõttu läbi pooride, mida muidu 

peetakse nende läbiminekuks liiga väikesteks. (Smith 2013: 12, 14) 

 

Mingi kindla aine kinnipidamise efektiivsust R (inglise keeles retention) võib väljendada 

järgmisel viisil: 

𝑅 =
(𝐶𝑓−𝐶𝑝)

𝐶𝑓
,  

kus 

Cf - aine kontsentratsioon või osakeste arv algtooraines, 

Cp - aine kontsentratsioon või osakeste arv permeaadis.  

 

Kui aine suudab lihtsalt minna permeaati, on R väärtus 0 lähedal, täielikult retendaati jääva 

aine puhul on R väärtus 1 ehk 100%.  

 

Filtri läbilaskvuse efektiivsust (inglise keeles permeability) mingi aine suhtes saab 

arvutada järgmiselt: 

𝑃 = 1 − 𝑅  või 𝑃(%) = 100 − 𝑅. (Smith 2013: 12–14) 

 

Filtri kinnipidamise ja läbilaskvuse efektiivsuse termineid kasutatakse sõltuvalt sellest, kas 

mingit komponenti soovitakse retendaati või mitte. (Smith 2013: 12–14) Näiteks kui 

tahetakse, et mingi aine läheks läbi filtri, siis kasutatakse efektiivsuse väljendamisel filtri 

läbilaskvuse efektiivsuse väärtust. 
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1.7.2. Ioonvahetus 

 

Ioonvahetusega demineraliseerimine on kaua olnud vee töötlemise protsess, kuid viimaste 

aastakümnete jooksul on seda hakatud kasutama ka vadaku mineraalainesisalduse 

vähendamiseks. Ioonvahetusega on võimalik tooraine kõrge demineraliseerimine, 

eemaldades ligi 90% mineraalainetest. (Bylund 1995: 346, 349) Ioonvahetuse protsessi 

puhul juhitakse vedelik läbi järjestikku asetatud kationiit- ja anioniitfiltrite, milles peetakse 

kinni vastavalt katioonid ja anioonid (de Wit 2001: 25–26; Bylund 1995: 347) Kuna 

vadakul on kõrge mineraalainesisaldus, siis peale ioonvahetust tuleb protsessis kasutatud 

kolonne hooldada kemikaalidega, taastamaks nende algsed omadused, mis põhjustab 

täiendavat keskkonna saastet. Mineraalainerikkast jäätmest on kallis vabaneda, mis seab 

ioonvahetuse kasutamisele piirid. (de Wit 2001: 26; Bylund 1995: 346–348) 

 

 

1.7.3. Laktoosi hüdrolüüsimine  

 

Hüdrolüüsitud laktoosiga piim ja piimatooted on olnud väljatöötamisel 1970-ndatest 

aastatest. Praegusel hetkel on laktaas üks olulisemaid ensüüme, mida kasutatakse toidu 

töötlemisel. (Panesar et al. 2006 ref Harju et al. 2012: 105) Laktoosi hüdrolüüsimisel 

lagundatakse see monosahhariidideks, glükoosiks ja galaktoosiks (joonis 3), mis põhjustab 

tooraine magususe tõusu vastuvõetamatule tasemele. Sageli kasutatakse enne laktoosi 

hüdrolüüsi piimatoodete laktsoosisisalduse vähendamiseks membraantehnoloogiat. 

Harju et al. artiklis kirjeldati mitmete autorite töid, kus enne laktoosi hüdrolüüsimist 

kasutati piimatoodete laktsoosisisalduse vähendamiseks membraantehnoloogiat 

(2012: 108). Kui enne laktoosi hüdrolüüsimist vähendada laktoosisisaldust näiteks 

ultrafiltratsiooniga, siis ei ole tooraine magususe tõusu nii palju tunda (Lange 2005: 4).  

  

 
Joonis 3. Laktoosi ja selle lõhustumisel tekkivate monosahhariidide keemiline struktuur 

(Held 2001: 1)  

 



26 

 

Hüdrolüüsitud laktoosiga piimatooted võimaldavad laktoositalumatusega inimestel saada 

piimatoodetest kätte kõrgekvaliteedilist valku, vitamiine ja teisi olulisi komponente. 

Laktoosi hüdrolüüsimise puuduseks on ensüümi kallis hind. (A.K. Singh, K. Singh 2012: 

84; Lange 2005: 3–4) KS Kontor OÜ toidutehnoloog Sirli Truumaa sõnul maksab antud 

ettevõttes ensüüm laktaas aktiivsusega 5200 NLU/g 60 €/l. 

 

 

1.7.4. Laktoosi kristalliseerimine 

 

Laktoosi on võimalik toorainest eraldada kristalliseerimisel. Kuna vadakul on kõrge 

laktoosisisaldus, siis kasutatakse tööstustes laktoosi kristalliseerimise toorainena 

kontsentreeritud vadakut või vadaku ultrafiltratsiooni permeaati. Selleks kontsentreeritakse 

vadak kõrge kuivainesisalduseni, mille tulemusena muutub laktoos lahuses üleküllastunuks 

ning kristalliseerub. (de Wit 2001: 32; Harju et al. 2012: 107) Kristallisatsiooni algamiseks 

on vaja, et aine sisaldaks laktoosikristalle ehk kristallisatsioonitsentreid, ümber mille 

hakkavad lisanduma uued osakesed. Seejärel moodustuvad stabiilsed kristallialgmed, 

millest lõpuks kujunevad kristallid. (EE 1990 s.v. kristallisatsioon)  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Antud töö eksperimentaalne osa jaguneb kaheks: hapu vadaku membraanfiltreerimise 

katsed ja vadakujoogi tootearendus. Membraanfiltreerimise katsete eesmärgiks on saada 

teada kui tõhus on antud töös kasutatav metoodika laktoosi- ja mineraalainesisalduse 

vähendamiseks hapust vadakust. Filtreerimiste tulemustena tahetakse saavutada 

vähendatud laktoosi- ja mineraalainesisaldusega vadak.  

 

Tootearenduse eesmärgiks on valmistada kolm erinevat hapul vadakul ja selle filtreerimisel 

saadud fraktsioonil põhinevat vadakujooki ning seejärel selgitada välja tarbija maitse-

eelistused. Lisaks selgitatakse välja, kas ensüüm laktaasi kasutamine mõjutab lõpptoote 

sensoorseid omadusi.  

 

Membraanfiltreerimise katsed, keemilised analüüsid ning vadakujoogi tootearendus viidi 

läbi Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduteaduse ja 

toiduainete tehnoloogia osakonna mikromeiereis ning keemialaboris.  

 

Lõputöö vormistamisel lähtuti 2016. aasta Eesti Maaülikooli „Lõputöö vormistamise 

nõuetest“. Kogutud andmete (Lisa 1) statistiline töötlemine teostati MS Exceli abil, millega 

töödeldi andmeid ja arvutati – lineaarsed korrelatsioonikordajad, olulisuse tõenäosused 

(kasutati funktsioon T.DIST.2T), miinimum, maksimum ja keskmised väärtused.  

 

 

2.1. Membraanfiltreerimise tooraine ja katseseade 

 

Katsete teostamiseks kasutati OÜ Estover Piimatööstuse haput vadakut, mis on saadud 

kodujuustu valmistamisel lõssist.  

 

Filtreerimised viidi läbi Armfield FT18 seadmel, millel on 15-liitrised algtooraine ja 

permeaadi mahutid, plaatsoojusvaheti, digitaalsed temperatuuri ja rõhu näidikud ning kaks 

pumpa. Seadme tööpõhimõte on järgmine. Ringluses olev tooraine läheb mahutist läbi 

pumba ja sealt edasi filtri moodulisse. Moodulis olevaid filtreid läbiv permeaat, mis 
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sisaldab väiksemaid osakesi, suunatakse permeaadi mahutisse ning retendaat, mis sisaldab 

membraani mitteläbivaid osakesi, suunatakse plaatsoojusvahetisse, kus seda jahtatakse 

sealt läbi voolava jahutusveega. Peale seda läheb retendaat tagasi algtooraine mahutisse. 

Joonisel 4 on esitatud filtreerimisel kasutatud seadme üldvaated.   

 

 

Joonis 4. Armfield FT18 membraanfiltreerimise seade 

 

 

2.2. Membraanfiltreerimise filtrid ning parameetrid 

 

Tabelis 3 on esitatud kirjeldus membraanfiltreerimisel kasutatud seadmete, tarvikute ning 

materjalide kohta. Diafiltratsiooni teostamisel kasutati ultrafiltratsiooni filtreid.  

 

Tabel 3. Filtreerimiseks kasutatud seadmed, tarvikud ja materjalid 

  

Katsetel kasutatud filtreerimise parameetrite valimisel lähtuti eelkõige kasutatavast 

filtratsiooniseadmest, kirjanduses antud andmetest ning tootja poolt filtrile kehtestatud 

parameetritest. Sellest lähtuvalt teostati ultra- ja diafiltratsioon samal, 13-baarilisel rõhul ja 

nanofiltratsioon 15-baarilisel rõhul (Atra et al. 2005: 327, 329; Wei et al. 2010: 678, 686). 

Seade, materjal Kirjeldus 

Hapu vadak Kodujuustuvadak,  OÜ Estover Piimatööstuse Kaarlijärve 

Meierei, Eesti (Lisa 1) 

Membraanfiltratsiooniseade FT18 reverse osmosis/UF unit, PCI MICRO 240 

membraanmoodul, voolukiirus/tootlikkus 30, 18, 15 ja 9 l/m,  

Armfield, Inglismaa. 

Ultrafiltratsiooni filtrid ESP625, polüeetersulfoon (polyethersulphone), äralõige 25 000 

Da, P max 15 bar, T max 80 °C, Xylem Water Solution, UK. 

Nanofiltratsiooni filtrid AFC30, polüamiid (polyamide film), äralõige 150-300 Da, P max 

60 bar, T max 60 °C, Xylem Water Solution, UK. 
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Kõigi filtreerimisprotsesside puhul jäi temperatuur 20 °C lähedale, et hoida bakterite 

aktiivsust madalamal.  

 

Vadaku ultrafiltratsiooni ajaline kestvus piiritleti protsessi käigus tekkinud permeaadi 

kogusega. Katset viidi läbi seni, kuni permeaati oli eraldunud 40–45% vadaku algsest 

kogusest. Permeaadi kogust ei saanud suurendada, kuna ultrafiltratsiooni retendaati oleks 

jäänud diafiltratsiooni teostamiseks väheseks. 

 

Ultrafiltratsiooni permeaadi nanofiltreerimise ajaline kestvus piiritleti samuti protsessi 

käigus tekkinud permeaadi kogusega. Katset viidi läbi seni, kuni permeaati oli eraldunud 

35–40% protessi suunatud tooraine algsest kogusest. Antud vahemikule seadis piirangud 

Armfield FT18 seade (miinimum kogus). 

 

Ultrafiltratsiooni retendaadi diafiltreerimise teostamiseks lahjendati retendaat destilleeritud 

veega, ultrafiltratsiooni permeaadi koguses. Diafiltratsioon loeti lõppenuks kui retendaadi 

kogus ühtis selle kogusega enne protsessi suunamist ja lahjendamist. 

 

 

2.3. Laktoosi ja mineraalainete vähendamine membraantehnoloogiatega 

 

Vähendatud laktoosi- ja mineraalainesisaldusega vadaku saamiseks on antud töös 

kasutatud järgnevalt kirjeldatud metoodikat.  

 

Hapu vadak eelfiltreeriti läbi 4-kordse marli, et eemaldata vadakusse jäänud kodujuustu 

tükid või kaseiinitolm. Seejärel teostati ultrafiltratsioon, kus tekkivateks fraktsioonideks 

olid ultrafiltratsiooni retendaat ja permeaat. Teise filtreerimisena teostati nanofiltratsioon, 

kus toorainena kasutati ultrafiltratsiooni permeaati. Selle käigus tekkis kaks fraktsiooni- 

nanofiltratsiooni retendaat ja permeaat. Vähendatud laktoosi- ja mineraalainesisaldusega 

vadak saadi ultrafiltratsiooni retendaadist ja nanofiltratsiooni permeaadist. Kirjeldatud 

metoodika põhjal teostati ka 2. katsetegu ehk kontrollkatse. 

 

Kolmanda katseteona viidi läbi teisel katseteol saadud ultrafiltratsiooni retendaadiga 

diafiltratsioon, saamaks teada kui tõhus on see täiendavalt laktoosi- ja 

mineraalainesisalduste vähendamiseks. Vähendatud laktoosi- ja mineraalainesisaldusega 
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vadak koosnes  kolmanda katseteo puhul diafiltratsiooni retendaadist ja nanofiltratsiooni 

permeaadist.  

 

Joonisel 5 on esitatud katsetegudes kasutatud metoodika tehnoloogiline skeem. 

 

 

Joonis 5. Vähendatud laktoosi- ja mineraalainesisaldusega vadaku tehnoloogiline skeem 

Märkus. 1. ja 2. katseteo puhul koosneb vähendatud laktoosi ja mineraalainetega vadak ultrafiltratsiooni 

retendaadist ja nanofiltratsiooni permeaadist. 3. katseteo puhul diafiltratsiooni retendaadist ja 

nanofiltratsiooni permeaadist.   
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2.4. Keemilised analüüsid 

 

2.4.1. Kuivainesisalduse määramine 

 

Kuivainesisalduse määramine toimus kahel meetodil. Mikromeiereis, kus toimusid 

filtreerimise katsed, mõõdeti kuivainesisaldust jooksvalt katse käigus Mettler Toledo HR83 

niiskuseanalüsaatoriga. Retendaadi kuivainesisaldust mõõdeti iga tunni aja tagant 

kontsentreerumise intensiivsuse analüüsimiseks.  

 

Lisaks kiiranalüsaatoriga mõõtmisele kasutati täpsemate mõõtmistulemuste saamiseks ka 

Atago Abbe DR-A1 refraktomeetrit. Mõõteprismade vahele lisati õhukese kihina uuritav 

proov, okulaari teravustati nii, et varju piirjoon ühines niitristikuga ning ekraanilt loeti 

saadud tulemus (Brix %) (Türk 2001: 485; Abbe refractometers). 

 

 

2.4.2. Laktoosisalduse määramine 

 

Laktoosi kontsentratsiooni määramiseks eraldati valgud sadestamise teel ja lõpptulemus 

määrati refraktomeetriliselt. Esmalt mõõdeti 5 ml proovi, kuhu lisati valkude 

sadestamiseks 5–6 tilka 4% kaltsiumkloriidi. Katseklaas suleti korgiga, segati ja asetati 10 

minutiks vesivanni keevasse vette. Seejärel katseklaas jahutati 20 °C-ni. Kui katseklaasi 

seintel olid kondenseeritud piisad, segati need klaasi kallutades. Lahus filtreeriti läbi 

filterpaberi ning pandi mõni tilk selget lahust refraktomeetri prismale ja loeti näit Brix (%). 

(Pappel 2015: 2) Kuna kaltsiumkloriidiga sadestati proovist valgud, tuli laktoosisisalduse 

saamiseks lahutada saadud väärtusest analüüsitava proovi mineraalainesisaldus.  

 

 

2.4.3. Mineraalaine– ehk tuhasisalduse määramine 

 

Mineraalainesisaldus määrati gravimeetriliselt. Tiiglisse pandi 10 ml proovi, kaaluti see 

ning aurutati kuivatuskapis 100 °C juures umbes 1 tund. Seejärel pandi tiigel muhvelahju 

temperatuurile 540–550 °C ja tuhastati seni, kuni tiiglis oli hallikas või valge tuhk.  
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Tiiglil lasti eksikaatoris jahtuda toatemperatuurile ning arvutati järgneva valemi järgi 

mineraalainesisaldus (Türk 2001: 516-517): 

mineraalainesisaldus % =  
tuha mass ∙ 100

𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑗𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠
 

  

 

2.4.4. Rasva- ja valgusisalduse, pH ning filtreerimise efektiivsuse määramine  

 

Rasvasisaldus määrati Gerberi meetodiga, kasutades ISO 488:2008 standardit. 

Valgusisalduse määramisel kasutati Kjeldahli meetodit ja ISO 8968-1:2014 standardit. pH 

määramisel kasutati Mettler Toledo pH-meetrit ning filtreerimisprotsesside efektiivsuse 

hindamiseks kasutati metoodikat, mis on esitatud peatükis 1.7.1.7.. 

 

 

2.5. Vadakujookide tootearenduse tooraine ja seadmed  

 

Vadakujookide valmistamiseks kasutati haput vadakut, diafiltratsiooni retendaati, 

maitsestamiseks apelsinimahla kontsentraati, stabilisaatorina ksantaankummit ja laktoosi 

lõhustamiseks ensüümi β-galaktosidaas. Täpsemad andmed ning kasutatavad seadmed on 

esitatud tabelis 4 ning töö lõpus olevates lisades (lisad 1–4). 

 

Tabel 4. Vadakujookide valmistamisel kasutatud materjalid, seadmed 

Materjal, seade Kirjeldus 

Hapu vadak Kooritud kodujuustuvadak, Estover OÜ Kaarlijärve Meierei, 

Eesti (Lisa 1) 

Diafiltratsiooni retendaat Vaata Lisa 1 

Apelsinimahla kontsentraat AS Rõngu Mahl, Rõngu, Eesti (Lisa 2)  

Ksantaankummi idealblend XG-102, Idealfoods, Itaalia (Lisa 3) 

Ensüüm  β-Galaktosidaas Escherichia coli`st, Sigma-Aldrich, 

Inglismaa (Lisa 4) 
Homogenisaator  FT 9, P max 70 bar, tootlikkus 45 l/h, Armfield, Inglismaa 

Termostaatkapp -15 °C–55 °C, programmeeritav, Sanyo-Panasonic, Jaapan 

 

Tootearenduse käigus valmistati kolm hapul vadakul ja selle filtreerimisel saadud 

fraktsioonidel põhinevat maitsestatud jooki, et saada teada, kuidas mõjutab filtreerimine ja 

ensüüm laktaasi kasutamine lõpptoote omadusi maitset.  
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Valmistatavateks jookideks olid: 

1) naturaalne vadakujook; 

2) vähendatud laktoosi- ja mineraalainesisaldusega vadakujook; 

3) vähendatud mineraalainesisaldusega laktoosivaba vadakujook (E). (Tähis (E) on lisatud 

tehnoloogia selgitamiseks, mis näitab, et toodet on töödeldud ensüümiga.) 

 

Vadakujookide valmistamise eelkatsel teostatud sensoorne hindamine viidi läbi 

mikromeiereis Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna 

spetsialistidega. Esimese eelkatse käigus hinnati sensoorselt naturaalset haput vadakut, 

diafiltratsiooni retendaati ning laktoosivaba diafiltratsiooni retendaati, millest lõhustati 

ensüümiga laktoos. Teise eelkatse käigus hinnati vadakujookidele lisatava maitselisandi 

sobivaimat kontsentratsiooni. Kuna Demott on kasutanud vadakujoogi maitsestamiseks 

apelsini ning tulemuseks on saavutati tarbijate  kõrge hinnang (Demott 1972 ref 

Holsinger et. al 1974: 849), siis valmistasime 4 erineva apelsini mahlalisandi 

kontsentratsiooniga vadakujooki, kus lisandi osakaalud oli järgnevad: 1:10, 2:10, 3:10 ja 

4:10. Sobivaimaks osutus jook, kus apelsini mahlalisandi osakaal oli 2:10-le.  

 

Vadakujookide valmistamisel kasutati joonisel 6 olevat tehnoloogiat ning järgnevates 

peatükkides kirjeldatakse tehnoloogilisi etappe detailsemalt.  
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Joonis 6. Vadakujookide valmistamise tehnoloogiline skeem 

 

 

2.5.1. Stabiliseerimine ja homogeniseerimine 

 

Vadaku kuumtöötlemine kutsub esile vadakuvalkude denaturatsiooni ning nende 

sadestumise. Seda probleemi on võimalik lahendada stabilisaatorite lisamisega, 

et seeläbi tagada toote stabiilsus. (Dahlen et al. 1984: 3) Stabilisaatorina kasutati antud 

töös ksantaankummit, mille lisatava koguse arvestamisel lähtuti tootjapoolsest 
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soovitusest – 0,2%. Stabilisaatori lisamine toimus enne homogeniseerimist, kus 

soovitatavaks rõhuks on 15 MPa (Herbstreith & Fox 2006: 24). Ühtlasema struktuuri 

saamiseks teostati kaheastmeline homogeniseerimine, mille teostamisel kasutatud rõhk 

valiti sõltuvalt kirjandusest ning homogeniseerimiseks kasutatud seadme võimekusest. 

Homogeniseerimise esimene aste viidi läbi rõhul 140 bar ja teine aste rõhul 60 bar.  

 

 

2.5.4. Pastöriseerimine 

 

Peale toote homogeniseerimist, teostati tooteohutuse ja säilivuse tagamiseks vadakujoogi 

pastöriseerimine. Pastöriseerimisrežiimi valikul lähtuti sellest, et vadakuvalk denatureerub 

temperatuuril 70 °C (Abiks... 2012: 16) ning Herbstreith & Fox ettevõtte poolt välja 

pakutud parameetritest puuviljamahlaga vadakujoogile, milleks on 70 °C ja 10 minutit. 

(2006: 24) Antud töös viidi pastöriseerimine läbi pliidil vesivannis, 70 °C juures, 

kestvusega 10 minutit.  

 

 

2.5.3. Laktoosi hüdrolüüsimine 

 

Membraanfiltreerimisest järele jäänud laktoos hüdrolüüsiti ensümaatilisel teel kaheks 

lihtsuhkruks, glükoosiks ja galaktoosiks, saamaks teada, kas see mõjutab vadakujoogi 

konsistentsi, lõhna, maitset ja välimust. Ensüümina kasutati β-galaktosidaasi, mille 

lisamise kogus arvutati välja arvestades tooraine laktoosisisaldust, ensüümi aktiivsust ja 

lõhustamise aega. Enne ensüümi lisamist diafiltratsiooni retendaadile tooraine 

pastöriseeriti ja jahutati 37 °C-ni. Seejärel pandi tooraine 24 tunniks 37 °C juurde 

termostaatkappi.  

 

Järgnevalt on kirjeldatud filtreeritud vadaku (diafiltratsiooni retendaadi) jaoks kuluva 

laktaasi koguse arvutuskäiku.  

 

Ensüümi aktiivsus = 140 U/mg, ehk 1 mg ensüümi on võimeline lõhustama 140 µmol 

laktoosi minutis, optimaalsetel parameetritel (37 °C, pH 7,8). 

Laktoosi kogus filtreeritud vadakus: 5,01% 1,95 kg`st = 0,097695 kg = 97,695 g. 
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Kuna 1 mol laktoosi kaalub 360 g, siis: 

97,695 g laktoosi =  97,695 g : 360 g = 0,271375 mol = 271 375 µmol laktoosi. 

 

Ensüümi kogus kui lõhustumine toimuks 1 min:  

271 375 µmol : 140 U/mg = 1938,4 mg = 1,9384 g. 

 

Lõhustamine ajaks määrati 24 h, aga kuna tingimused ei ole optimaalsed (tooraine 

pH 4,68), siis valiti lõhustamise ajaks 1000 min. Seega kulub ensüümi: 

1,9384 g : 1000 min = 0,0019384 g = 1,9384 mg ehk 1,9384 mg 1950 g`st = 0,0001% 

tooraine kogusest. 

 

Samuti selgitati välja 1000 kg naturaalses ja filtreeritud vadakus oleva laktoosi 

lõhustamiseks vajamineva laktaasi maksumused. 

 

1000 kg naturaalses vadakus oleva 5,61% laktoosi lõhustamise maksumus on 2340 eurot 

(võttes arvesse KS Kontor OÜ poolt müüdava Chr. Hansen Holding A/S ensüümi hinda –  

60 €/l, aktiivsus 5200 NLU/g). 1000 kg diafiltreeritud vadakus oleva 5,01% laktoosi 

lõhustamise maksumus on 2100 eurot. Seega on 1000 kg diafiltreeritud vadaku töötlemine 

240 eurot odavam naturaalse vadaku töötlemisest. Kasutades ülipuhast Sigma-Aldrichi 

ensüümi, on maksumus kümneid kordi kõrgem.  
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2.5.4. Vadakujookide retseptid 

 

Tabelis 6 on välja toodud vadakujookide valmistamise retseptid.  

 

Tabel 6. Vadakujookide retseptid 

 

 

2.5.5. Sensoorne hindamine 

 

Tarbijahinnangu saamiseks viidi läbi sensoorne hindamine pimedegusteerimisena 

(joonis 7). Degustaatoriteks olid Eesti Maaülikooli tudengid ning töötajad. Maitsmisest 

võttis osa 54 inimest, vanuses 19–68. Toodete hindamisel kasutati lisas 5 olevat 

hindamislehte.  

 

 

Joonis 7. Valik fotosid vadakujookide sensoorsest hindamisest 

Kasutatud tooraine 

või lisand 

Naturaalne 

vadakujook 

Vähendatud laktoosi- 

ja mineraalaine-

sisaldusega 

vadakujook 

Vähendatud 

mineraalainesisaldu-

sega laktoosivaba 

vadakujook (E)  

Hapu vadaku 

keemiline koostis 

Laktoosi 5,61 % - - 

Valku 0,90 % 

Mineraalaineid 0,79 %  

Hapu vadak, % 83,2 - - 

Diafiltreeritud 

vadaku keemiline 

koostis 

- Laktoosi 5,01%  Laktoosi 0% 

Valku 0,91%  Valku 0,91%  

Mineraalaineid 0,49%  Mineraalaineid 0,49%  

Diafiltratsiooni 

retendaat, % 

- 83,2 83,2 

Apelsinimahla 

kontsentraat, % 

16,6 16,6 16,6 

Ksantaankummi, % 0,2 0,2 0,2 

Ensüüm - - 0,0001% 

diafiltreeritud vadakust 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Katseteks kasutatud vadaku koostis 

 

Töö käigus kasutatud hapu vadaku keemiliste analüüside tulemused on esitatud tabelis 7. 

Töös kasutatud vadaku mõõtmistulemused kinnitavad üldiselt kirjanduses toodut. Katsetes 

kasutatud vadaku kuivaine-, laktoosi- ja valgusisaldused olid võrreldes kirjanduse 

andmetega suuremad, vaata tabel 1 (Bylund 1995: 332), mis võis tuleneda tööstuses 

kasutatava tehnoloogia iseärasustest.   

 

Tabel 7. Katseteks kasutatud vadaku omadused  

 Kuivaine, % pH Mineraalained, % Valk, % Laktoos, % Rasv, % 

1. katsetegu 6,80 4,55 0,74 0,90 5,66 <0,1 

2. katsetegu 7,10 4,46 0,79 0,90 5,61 <0,1 

3. katsetegu 7,10 4,46 0,79 0,90 5,61 <0,1 

Märkus. 2. ja 3. katseteol on vadaku omadused samad, sest 3. katseteo puhul oli tooraineks 2. katseteol 

saadud ultrafiltratsiooni retendaat.  

 

Järgnevates keemiliste analüüside katsetes hinnati vadaku koostiskomponentide muutumist 

filtreerimise käigus. Kuna mõlema vadaku partii rasvasisaldused on alla 0,1%, ei hakatud 

rasvasisalduse muutust katsete käigus eraldi analüüsima.  

 

 

3.2. Vadaku membraanfiltratsioon  

 

3.2.1. Vadaku kuivainesisalduse muutused  

 

Ultrafiltratsioonil toimunud vadaku kontsentreerumise protsessi kulg on esitatud 

joonisel 8. Filtreerimise käigus tekkis kaks fraktsiooni – suurema kuivainesisaldusega 

retendaat ja madalama kuivainesisaldusega permeaat. Seadmes olev loputusvesi, mis läks 

toorainesse, põhjustas esimese tunni möödudes retendaatide kuivainesisalduse languse. 

Protsess oli kõrge efektiivsusega 1–2 tunnil, kus kuivainesisaldus tõusis keskmiselt 0,7%, 
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seega oleks ratsionaalne aeg filtreerimiseks mõned tunnid. Retendaatide erinevad lõpp-

kuivainesisaldused on põhjustatud sellest, et esimese katse puhul oli protsessi suunatud 

vadaku kogus väiksem (8 kg) kui teisel katsel (10 kg) – sellest järeldub, et toorme puhul, 

mida suunatakse töötlemisse väiksemas koguses, saavutatakse kiiremini kõrgem kuivaine 

kontsentratsioon. 

   

 

Joonis 8. Vadaku kontsentreerumine ultrafiltratsioonil 

 

Nanofiltratsioonil toimunud ultrafiltratsiooni permeaadi kontsentreerumine on esitatud 

joonisel 9. Kuna filtreerimise kestvused ei olnud katsete puhul võrdsed, siis jäi lühemalt 

kestnud katse puhul retendaadi kuivainesisaldus madalamaks. Filtreerimise kestvuste 

erinevused katsete puhul on põhjustatud seadme iseärasustest, milleks on protsessi 

peatumine minimaalse tooraine koguse saavutamisel retendaadi mahutis. Esmastest 

tulemustest võib järeldada, et kui katsed oleksid kestnud sama kaua, oleksid retendaatide 

kuivainesisaldused võrdsustunud.  
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Joonis 9. Ultrafiltratsiooni permeaadi kontsentreerumine nanofiltratsioonil 

 

Diafiltratsiooni teostamiseks kasutati teisel katseteol saadud ultrafiltratsiooni retendaati, 

mille kuivainesisaldus oli poole suurem enne destilleeritud veega lahjendamist (joonis 10). 

Retendaadi kuivainesisalduse suurenemine ei avaldanud mõju kontsentreerumise kiirusele. 

Kui diafiltratsiooni retendaadi kogus ühtis protsessi suunatud retendaadi kogusega enne 

lahjendamist, loeti protsess lõppenuks. Selleks ajaks ei saavutanud diafiltratsiooni 

retendaadi kuivainesisaldus algse retendaadi ehk lahjendamata ultrafiltratsiooni retendaadi 

kuivainesisaldust. Põhjus on selles, et permeaadiga eemaldati retendaadist osa kuivainest.  

 

 

Joonis 10. Ultrafiltratsiooni retendaadi kontsentreerumine diafiltratsioonil 

 

Joonisel 11 on kujutatud vadakut ja selle filtreerimisel saadud fraktsioonide välimuse 

muutust. Võrreldes vadakut ja selle ultrafiltreerimisel saadud retendaati, on näha, et 
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retendaat on vadakust märgatavalt heledam ning tekkinud permeaat on läbipaistev ja 

kergelt kollane. Nanofiltreerides permeaati muutus retendaat veelgi kollasemaks. 

 

 

       

 

 

Vadak            UF retendaat         UF permeaat      NF retendaat       NF permeaat 

Joonis 11. Vadaku ja selle ultra- ja nanofiltreerimise käigus saadud toodete välimus 

 

 

3.2.2. Vadaku laktoosisisalduse muutused  

 

Esimesel ja teisel katseteol, kasutades ultra- ja nanofiltratsiooni, eemaldati naturaalsest 

vadakust üle 42% laktoosi ning vadaku laktoosisisaldus langes 3,27%-ni (joonis 12). 

Kolmanda katseteo puhul kui teostati ka diafiltratsioon, saadi laktoosi eraldamisel 

paremaid tulemusi- vadakust eemaldati 61,6% laktoosi ning laktoosisisaldus langes 2,15%-

ni. Seega annab diafiltratsiooni kasutamine laktoosi eraldamise osas positiivse tulemuse, 

eemaldades lisaks veel kuni 20% laktoosi.  

 

 

Joonis 12. Vadaku laktoosisisaldus enne ja pärast membraanfiltratsiooni (sulgudes on 

esitatud toote tegelik laktoosisisaldus) 
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Joonisel 13 on esitatud laktoosisisalduse muutused filtratsiooni protsesside käigus, võttes 

aluseks naturaalses vadakus olnud laktoosi koguse (100%). Kuna erinevatel katsetegudel 

saadud tulemustes ei olnud suuri erinevusi, on joonisel esitatud nende keskmised 

tulemused. Tulemustest järeldub, et ultrafiltreerimise käigus jäi retendaati 56,6% 

naturaalses vadakus olnud laktoosi kogusest ja permeaati 12,0%,  seega ülejäänud laktoosi 

kogus moodustab filtreerimise käigus tekkinud protsessi kao. Kui antud töös jäi 

ultrafiltratsiooni retendaati 56,6% laktoosi, siis kirjanduses esitatud andmetest (Limsawat, 

Pruksasri 2010: 236, 239–240) selgus, et retendaati jäi sõltuvalt kasutatavatest rõhkudest 

13,1–48,7% laktoosi. Kuna käesolevas töös kasutati oluliselt suuremat rõhku kui 

kirjanduses, siis võib tulemuste erinevus olla sellest põhjustatud. Võrreldes antud töös 

saadud nanofiltratsiooni permeaadi laktoosisisaldust (0,32/0,41%, vt Lisa 1) eelnevates 

uurimustes saadud tulemustega (0,1–0,3%,(Atra et al. 2005: 331)), selgub, et need 

tulemused on üsna sarnased.  

 

 

Joonis 13. Laktoosisisalduse vähenemine membraanfiltratsiooni protsessi käigus 

 

Filtreerimisprotsesside efektiivsuste arvutamisel lähtuti sellest, kas vadaku teatud 

koostisosa pidi minema retendaati või permeaati. Ultrafiltratsiooni puhul oli filtri laktoosi 

läbilaskvuse efektiivsus 43,4% ning diafiltratsioonil 33,8%.  Nanofiltratsiooniga oli filtri 

laktoosi kinnipidavuse efektiivsus 91,3 %, seega eraldas see filtratsioonitüüp laktoosi kõige 

tõhusamalt. Nanofiltratsiooni puhul on filtri efektiivsus kõige suurem, sest selle 

filtratsioonitüübi puhul on membraani äralõike suurus kõige väiksem (Bylund 1995: 125) 

ning seetõttu läheb just selle filtratsiooni puhul kõige vähem laktoosi läbi filtri.   
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3.2.3. Vadaku mineraalainesisalduse muutused  

 

Ultra- ja nanofiltratsiooni kombineerides eemaldati lõpptootest kuni 51,1% mineraalaineid 

ning filtreeritud vadaku tegelikud mineraalainesisaldused langesid kuni 0,38% (joonis 14). 

Diafiltratsiooni teostamine lisaks ultra- ja nanofiltratsioonile vähendas toote 

mineraalainesisaldust veelgi – lõpptootesse jäi 29,7% mineraalaineid võrreldes naturaalse 

vadaku mineraalainesisaldusega ning toote tegelik mineraalainesisaldus langes 0,23%-ni. 

Seega oli 3. katsetegu tõhusaim meetod mineraalainesisalduse vähendamiseks, et seeläbi 

vadakule iseloomulikku soolast maitset vähendada ning muuta see tarbijale 

vastuvõetavamaks.  

 

 

Joonis 14. Mineraalainesisalduse muutus enne ja pärast membraanfiltratsiooni (sulgudes 

on esitatud toote tegelik mineraalainesisaldus)  

 

Joonisel 15 on esitatud kahe katseteo keskmised mineraalainesisalduse muutused 

filtreerimisprotsessi käigus. Tulemustest järeldub, et ultrafiltratsiooni retendaadi 

diafiltreerimine vähendas selle mineraalainesisaldust peaaegu poole võrra. 

Ultrafiltratsiooni permeaadi nanofiltreerimisel vähenes selle mineraalainesisaldus 

omakorda poole võrra, mineraalainesisaldus langes 24,2%-lt 12,0%-ni. 
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Joonis 15. Mineraalainesisalduse muutus membraanfiltratsiooni protsessi käigus 

 

Ultrafiltratsiooni puhul oli filtri mineraalainete läbilaskvuse efektiivsus 53,4% ning 

diafiltratsioonil 42,4%. Nanofiltratsiooniga oli filtri mineraalainete kinnipidavuse 

efektiivsus 83,9%, seega saab mineraalaineid kõige tõhusamalt eraldada 

nanofiltratsiooniga. Põhjuseks võib olla see, et nanofiltreerimisel kasutatavad membraanid 

on äralõike suuruse poolest väikseimad, mistõttu liigub sealt läbi ka kõige vähem 

mineraalaineid.  

 

Vadaku ja selle filtreerimisel saadud fraktsioonide organoleptiliselt hindamisel selgus, et 

isegi väike erinevus mineraalainesisalduses mõjutab olulisel määral tajutavat soolast 

maitset. Kõige soolasema maitsega oli ultrafiltratsiooni retendaat ja seejärel naturaalne 

vadak ning kõige magedamalt maitses nanofiltratsiooni permeaat. Samuti on olemas seos 

kuivaine- ja mineraalainesisalduse vahel, viimast kinnitab mineraalaine- ja 

kuivainesisalduse vahel leitud korrelatsioonikordaja (r = 0,94, p < 0,001). Nende näitajate 

vaheline tugev seos võib olla põhjustatud sellest, et mineraalaine moodustab 

kuivainesisaldusest suure osa (üle 10%), mistõttu filtreerimisprotsessis ühe näitaja 

vähenemisel, väheneb ka teine näitaja.  

 

 

3.2.4. Vadaku valgusisalduse muutused 

 

Hapu vadaku ultrafiltreerimisel jäi retendaati 60,3% valku. Sarnane tulemus saadi ka 2005. 

aastal teostatud uurimuses, kus vadaku ultrafiltreerimisel jäi retendaati 53,9% valku 
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(Li et al. 7) Ultra- ja nanofiltratsiooniga töötlemisel langes lõpptoote valgusisaldus 

võrreldes naturaalse vadakuga 58,4%-ni ning peale diafiltratsiooni 43,3%-ni (joonis 16).  

  

 

Joonis 16. Valgusisalduse muutus enne ja pärast membraanfiltratsiooni (sulgudes on 

esitatud toote tegelik valgusisaldus) 

 

Ultrafiltratsiooni puhul oli filtri valgu kinnipidamise efektiivsus 60,3%, diafiltratsioonil 

73,9% ning nanofiltratsiooniga oli filtri valgu läbilaskvuse efektiivsus 18,6%. Seega 

vähenes valgusisaldus diafiltratsioonil vähem kui ultrafiltratsioonil. Võrreldes 

diafiltratsioonil vähenenud valgusisaldust laktoosi- ja mineraalainesisaldusega, selgus, et 

kõige vähem alanes diafiltreerimise tulemusel just valgusisaldus. Saadud tulemus võib olla 

põhjustatud sellest, et valgu molekulid on suurema läbimõõduga ehk makromolekulid 

(Walstra et al. 2006: 341), laktoos ja mineraalained on aga väiksemad molekulid 

(Laikoja 2012), mistõttu liiguvad need läbi membraani väiksemas koguses. 

 

 

3.3. Vadakujookide tootearendus 

 

Vadakujookide valmistamise eelkatsest selgus, et naturaalne hapu vadak oli maitse poolest 

kõige soolasem (0,79% mineraalaineid). Filtratsiooniga töödeldud vadak oli märgatavalt 

magedama maitsega (mineraalaineid 0,49%) ja laktoosivaba tooraine oli kõige 

magusamaitselisem ja tundus kõige vähem soolasem. Sellest võib järeldada, et 

diafiltreeritud tooraine mõjutab lõpptoote maitseomadusi kõige vähem ning sobiks 
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eeldatavasti kõige paremini vadakujoogi tooraineks, sest selle soolasus ei varjuta oluliselt 

joogis kasutatud lisandi maitset. 

 

 

3.3.1. Sensoorse hindamise tulemused 

 

Vadakujookide sensoorse hindamise käigus selgus, et kõige rohkem maksimumväärtusi 

toote üldhinnangu osas sai vähendatud mineraalainesisaldusega laktoosivaba vadakujook 

(E) (joonis 17). Viimasest tulenes ka antud joogile kõige kõrgem keskmine hinne (4,1). 

Naturaalne vadakujook sai keskmise üldhinnangu (4,0) ja vähendatud laktoosi- ja 

mineraalainesisaldusega vadakujook kõige madalama hinde (3,9). Kõigile kolmele tootele 

antud üldhinded varieerusid 2-st kuni 5-ni. 

 

 

Joonis 17. Hindepallide jagunemine vadakujookidel 

 

Selgus, et maitse poolest hinnati kõige kõrgemalt (3,9) vähendatud 

mineraalainesisaldusega laktoosivaba jooki (E) ning madalaimalt (3,6) vähendatud 

laktoosi- ja mineraalainesisaldusega jooki. Hindajad lisasid hindamislehtedele 

kommentaarid, kust selgus, et vähendatud mineraalainesisaldusega laktoosivaba jook (E) 

tundus magusaim. Vähendatud laktoosi- ja mineraalainesisaldusega vadakujook tundus 

hindajatele naturaalse vadakujoogiga võrreldes mageda ning vähem intensiivse maitsega, 

mis võis põhjustada maitse osas väiksema keskmise hinde. Selgus, et mida kõrgem on 

toote üldhinnang, seda kõrgem on ka hinne maitse osas. Seda kinnitab üldhinnangu ja 

maitse vahel leitud tugev seos (r = 0,77, p < 0,001). Maitse ja üldhinnagu vaheline seos 
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leiti ka 2004. aastal tehtud vadakujoogi organoleptilisel hindamisel (Djuric et al. 

2005: 321, 324). 

 

Kõige parema tulemuse välimuse osas sai naturaalne vadakujook (4,7). See on põhjustatud 

arvatavasti naturaalse vadaku intensiivsemast värvusest, mistõttu oli ka sellest valmistatud 

joogi värvus erksam. Tulemustest selgub, et filtreeritud vadakust joogid said nii lõhna 

(4,0), välimuse (4,6) kui ka konsistentsi (4,2) osas võrdsed keskmised hinded. Seega 

mõjutas laktoosi lõhustamine vaid toote maitset, muutes selle äratuntavalt magusamaks.  

 

Toote seismisel peale 4 päeva täheldati konsistentsi muutusi. Filtreeritud vadakuga joogid 

(konsistentsi hinne 4,2) muutusid kergelt jahuseks ning naturaalse vadakujoogi konsistents 

(hinne 4,1) muutus viskoossemaks. Olenemata konsistentsi muutustest, ei pidanud hindajad 

seda veaks ning tooted said sellest hoolimata konsistentsi osas head tulemused.   

 

Joonisel 18 on näidatud hindajate arvamused kõige soolasemalt ja magusamalt tajutavast 

tootest.  

 

 

Joonis 18. Kõige soolasemalt ja magusamalt tajutava toote hinnangute osakaalud 

 

Tabelist 9 olevatest korrelatsioonikordajatest järeldub, et on olemas keskmise tugevusega 

seos üldhinnangu ja konsistentsi vahel (r = 0,53, p < 0,001), üldhinnangu ja lõhna vahel 

(r = 0,48, p < 0,001), ning konsistentsi ja maitse vahel (r = 0,46, p < 0,001). Üldhinnangu 

vahelist seost tuleb esile ka hindajate kommentaaridest. Hindajad, kes ei olnud rahul toote 

maitse ja konsistentsiga, andsid ka väiksema üldhinnangu. Hästi hinnatud toodete puhul 
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said kõrgema hinde järgmised omadused: maitse, lõhn ja konsistents. Teistel omadustel 

puudus oluline mõju.  

 

Tabel 9. Sensoorsete omaduste ja üldhinnangu vahelised korrelatsioonikordajad (r)  

  MAITSE LÕHN  VÄLIMUS  KONSISTENTS  

MAITSE 1 

   LÕHN  0,270157064 1 

  VÄLIMUS  0,144102982 0,16286844 1 

 KONSISTENTS  0,461183669 0,16916037 0,3435438 1 

ÜLDHINNANG  0,773899777 0,47631456 0,2023418 0,53156735 

 

Tabelis 10 on toodud välja hindajate poolt kõige sagedamini kirjutatud märkused 

vadakujookide kohta. Kuigi hindajate kommentaaridest järeldub, et naturaalne vadakujook 

tundus kõige soolasema ja ebatavalisema/vastiku maitsega, ei saanud see kõige madalamat 

üldhinnangut. Põhjus võib olla selles, et hinnati maitse intensiivsust, ega osatud arvestada, 

kas soolane maitse on antud tootele sobiv. Sellest lähtuvalt tuleb teostada jätku-uuring, 

selgitamaks välja millise soolasuse astmega toode on tarbijale kõige 

vastuvõetavam/meeldivam. Kõige kõrgema üldhinnagu saanud vadakujoogi (vähendatud 

mineraalainesisaldusega laktoosivaba vadakujoogi (E)) osas, olid hindajate kommentaarid 

valdavalt aga positiivsed.  

 

Tabel 10. Hindajate kommentaarid vadakujookide kohta 

Vadakujook Kommentaarid 

Naturaalne vadakujook Kõige kollasem, ebatavaline soolane maitse, lõhn hapu, hägune, 

ebamäärane maitse, lõhnal on kõrvallõhn, soolane, veidi 

ebameeldiv konsistents, väga hapu, kummaliselt veniv, 

meditsiiniline maitse, liiga soolakas ja hapu, kõrval-, järelmaitse 

soolakas, veidi mõru. 

Vähendatud laktoosi- ja 

mineraalainesisaldusega 

vadakujook 

Natuke mehu konsistentsiga, mõnusalt hapu, liiga apelsinine, 

hea külmalt, mõnus, natuke mage, hea, meeldib, lõhnab nagu 

apelsinimahl, nagu mahl, hapukas apelsinine maitse. 

Vähendatud 

mineraalainesisaldusega ja 

laktoosivaba vadakujook (E) 

Lõhn natuke õrnem (vähem intensiivsem), maitse ning lõhn 

jogurtine, mehu moodi, hea, vähe maitset, kõige parem, kõige 

ideaali lähedasem, nagu mahl, õrnema maitsega, jooks täpselt 

nagu apelsinimahla. 
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4. JÄRELDUSED JA KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö eesmärk oli uurida membraantehnoloogia sobivust laktoosi- ja 

mineraalainesisalduse vähendamiseks hapust vadakust ning valmistada filtreerimisel 

saadud fraktsioonist tarbijale vastuvõetav vadakujook.  

 

Uurimistulemuste saavutamiseks viidi läbi laboratoorsed filtratsioonikatsed, erinevad 

analüüsid naturaalsest vadakust, tootmisetappide vahepeal ning lõpptootest ehk vähendatud 

laktoosi- ja mineraalainesisaldusega vadakust. Tootearenduse käigus valmistati kolm hapul 

vadakul põhinevat vadakujooki ning viidi läbi nende sensoorne hindamine.  

 

Katsete käigus leiti: 

1.  Ultra- ja nanofiltratsiooniga töödeldud vadakust eemaldati 42% naturaalses vadakus 

olnud laktoosi kogusest. Teostades täiendavalt diafiltratsiooni, oli eemaldatavaks laktoosi 

koguseks ligi 62% ning vadaku tegelik laktoosisisaldus langes 5,61%-lt 2,15%-ni. 

2.  Diafiltratsiooniga eemaldati vadakust võrreldes ultra- ja nanofiltratsiooniga täiendavalt 

19,2% mineraalained ehk kokku 70,3% naturaalses vadakus olnud mineraalainetest ning 

vadaku mineraalainesisaldus langes 0,79%-lt 0,23%-ni. Seega mõjub diafiltratsioon nii 

laktoosi kui mineraalainete eraldamise osas positiivselt. 

3.  Organoleptilise hindamise käigus selgus, et väga väike mineraalainesisalduse erinevus 

mõjutab oluliselt toodetes tuntavat soolast maitset. Kõige soolasemaks tooteks peeti 

naturaalset vadakujooki, kus soolasus põhjustas ebameeldiva maitse. 

4.  Parimaks joogiks osutus vähendatud mineraalainesisaldusega laktoosivaba 

vadakujook (E) (üldhinne 4,1). 

5.  Filtreeritud vadakust joogid said nii lõhna (4,0), välimuse (4,6) kui konsistentsi (4,2) 

osas võrdsed keskmised hinded. Seega mõjutas laktoosi lõhustamine vadakus vaid 

lõpptoote maitset, muutes selle äratuntavalt magusamaks. 

 

Kuigi antud töös saadi häid tulemusi nii laktoosi- kui mineraalainesisalduse vähendamisel 

ning valmistati tarbijale üldjoontes vastuvõetav vadakujook, on võimalik töös kasutatud 

meetodeid täiustades saada veel paremaid tulemusi.   
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ETTEPANEKUD 
 

Edaspidi on vaja läbi viia täiendavad uuringud nii laktoosi hüdrolüüsimise, 

membraantehnoloogia kui vadakujoogi tootearenduse kohta, sealhulgas: 

 

1.  Analüüsida vadaku laktoosi- ja mineraalainesisalduse vähenemist korduvalt teostatud 

(mitmekordsel) diafiltratsioonil, vähendamaks laktoosivaba vadakujoogi jaoks vajaminevat 

laktaasi kogust. 

2.  Uurida laktoosi hüdrolüüsimisel tekkivate lihtsuhkrute koguseid. 

3.  Teostada vadakujookidega kestvuskatseid ning analüüsida toodet nii organoleptiliselt 

kui mikrobioloogiliselt. Sellest tulenevalt uurida vadakujoogi optimaalset 

pastöriseerimisrežiimi, mis oleks kergesti kohaldatav ka tööstuslikku tootmisesse. 

4.  Uurida erinevate maitselisandite sobivust filtreeritud hapu vadaku sensoorsetele 

omadustele (maitse, lõhn jne).  
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REDUCING LACTOSE AND MINERAL CONTENTS IN ACID WHEY USING 

MEMBRANE TECHNOLOGIES 

Summary 

 

The aim of this thesis is to make a review of technologies that are used for reducing lactose 

and mineral content in acid whey. Also, to carry out experiments with membrane filtration 

processes, in order to find out the effectiveness of this method for reducing lactose and 

mineral contents. In addition, to produce whey drink with low lactose and mineral 

contents.  

 

The literature overview describes the types and composition of whey, the emerging 

amounts of whey in the world and in Estonia and therefore of the problems related.  

 

In the experimental part of the thesis the membrane filtrations with acid whey where 

carried out and lactose and mineral contents where measured and analysed. Besides that 

three acid whey drinks (natural whey drink, whey drink with decreased mineral and lactose 

contents and lactose free whey drink with decreased mineral content (E)) were made and 

sensory evaluation was performed. 

 

In conclusion the results of the experiments showed that after ultra- and nanofiltration 

decreased lactose content 42% in acid whey. Adding diafiltratsion to ultra- and 

nanofiltration, the extra 20% of lactose was removed and lactose content in whey 

decreased from 5,61% to 2,15%. With ultra- and nanofiltration the removal of minerals 

was 51,1% and diafiltration removed extra 19,2% of minerals. Thus, diafiltration gives 

good results for reducing both lactose and mineral contents in acid whey. In sensory 

evaluation it was found that a very little change in whey mineral content affects its 

intensity of salty taste. The saltiest drink was natural whey drink and the majority of 

assesors therefore found it to be with an unappealing taste. The best whey drink was a 

lactose free drink with decreased mineral content (E). Drinks from filtered whey got equal 

scores in odour, appearance and consistence, so lactose hydrolysis affects only the taste of 

whey drinks.  

 

The further studies should be carried out to investigate the effect of repeatedly performed 

diafiltration for reducing lactose and mineral contents. Besides that, to analyse the amounts 
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of monosaccharides formed in lactose hydrolysis. And finally, it is important to make tests 

for whey drink shelf life and to investigate the effects of different flavorings for filtered 

acid whey sensory properties (taste, smell, etc). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 
 

 



 

 

Lisa 1. Katsete käigus kogutud andmed 

  Kuivaine, % pH Mineraalained, % Valk, % Laktoos, % Rasv, % 

Hapu vadak              

1. katsetegu 6,80 4,55 0,74 0,90 5,66 < 0,1 

2. katsetegu 7,10 4,46 0,79 0,90 5,61 < 0,1 

Ultrafiltratsiooni retendaat        

1. katsetegu 9,80 4,45 0,83 1,33 7,51 < 0,1 

2. katsetegu 9,50 4,54 0,83 1,20 7,37 < 0,1 

Ultrafiltratsiooni permeaat        

1. katsetegu 2,40 4,44 0,48 0,10 1,71 - 

2. katsetegu 2,50 4,31 0,37 0,08 1,43 - 

Nanofiltratsiooni retendaat        

1. katsetegu 2,60 4,40 0,48 0,12 2,42 - 

2. katsetegu 3,00 4,53 0,47 0,08 2,13 - 

Nanofiltratsiooni permeaat       

1. katsetegu 0,50 4,23 0,19 0,04 0,41 - 

2. katsetegu 0,50 4,37 0,18 0,05 0,32 - 

Diafiltratsiooni retendaat       

3. katsetegu 6,30 4,68 0,49 0,91 5,01 < 0,1 

Diafiltratsatsiooni permeaat       

3. katsetegu  1,80 4,46 0,27 0,05 1,43 - 

 

 

 



 

 

Lisa 1 järg 

  0 h 0,5 h 1 h 1,5 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 

Ultrafiltratsiooni retendaadi 

kuivaine, %  

                          

1. katsetegu 6,80 - 6,29 - 7,05 7,80 8,24 8,63 9,04 9,43 9,80 - - 

2. katsetegu 7,10 - 6,60 - 7,23 7,68 8,04 8,34 8,53 8,71 9,01 9,32 9,50 

Ultrafiltratsiooni permeaadi 

kuivaine, % 

                          

1. katsetegu - - 1,90 - 2,07 2,24 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40   

2. katsetegu - - 2,03 - 2,19 2,35 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Nanofiltratsiooni retendaadi 

kuivaine, % 

                          

1. katsetegu 2,40 2,45 2,62 - - - - - - - - - - 

2. katsetegu 2,50 2,35 2,5 2,86 3,00 - - - - - - - - 

Nanofiltratsiooni permeaadi 

kuivaine, % 

                          

1. katsetegu - 0,50 0,50 - - - - - - - - - - 

2. katsetegu - 0,50 0,50 0,50 0,50 - - - - - - - - 

Diafiltratsiooni retendaadi 

kuivaine, % 

                          

3. katsetegu 4,75 - 4,44 - 4,61 4,75 4,93 5,18 5,34 5,60 5,92 6,10 6,30 

Diafiltratsiooni permeaadi 

kuivaine, % 

                          

3. katsetegu - - 1,71 - 1,74 1,77 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

 

 

 



 

 

Lisa 2. Apelsini kontsentreeritud mahl 

 http://kyllus.voog.com/et#mahlad/apelsin  

 

  

http://kyllus.voog.com/et#mahlad/apelsin


 

 

Lisa 3. Ksantaankummi idealblend XG-102 tootekirjeldus  

 

 



 

 

Lisa 4. β-Galaktosidaas Escherichia coli`st 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/48275?lang=en&region=EE  

  

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/48275?lang=en&region=EE


 

 

Lisa 5. Sensoorse hindamise leht 

 

 

Sensoorne hindamine 

 
Sugu: 

Vanus: 

 
 

Märkus. Hindamine toimub 5-pallilise skaala alusel. Kui mõnda omadust hinnatakse 3 või väiksema hindega, 

tuleb märkida märkuste lahtrisse põhjendus.  

 

Hindamisskaala: 

5- väga hea, täielik vastavus ideaalsega; 

4- hea, tähtsusetu kõrvalekalle; 

3- rahuldav, märgatav viga; 

2- puudulik, selge viga; 

1- mitterahuldav, tugev viga; 

0- ebapiisav, hindamiskõlbmatu. 

 

 
 

Milline toode on kõige soolasem/magusam? Hinda omaduse intensiivsust 3-pallilise skaala 

alusel.  

 Toote number Intensiivsus (1-3) 

Kõige soolasem   

Kõige magusam   

 

Hindamisskaala: 

3- soolasus/magusus liiga tugev, ei meeldi 

2- soolasus/magusus sobiv, meeldib 

1- soolasus/magusus vaid nõrgalt tunda  

Toote 

number 

 

Hinnatavad omadused  

Üldhinnang 

       

Märkused Maitse Lõhn Välimus Konsistents 
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