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Tervislik toitumine muutub üha populaarsemaks, samuti väärtustatakse üha enam  

kodumaiseid aiasaadusi. Lisaks värsketele puuviljadele on populaarsust kogunud ka 

puuviljamahlad. Kodune õunamahla pressimine on pikkade traditsioonidega ja paljud eesti 

pered eelistavad siiani ise õuntest mahla pressida. 

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada, milline on Eestis kodustes tingimustes 

õunamahla pressijate teadlikkus õuntes sisalduvatest tervisele potentsiaalselt kasulikest ja 

kahjulikest ainetest ja kuivõrd kasutatakse kodustes tingimustes mahla pressimisel 

mükotoksiinide ohtu vähendavaid võtteid. 

Uuritava probleemi lahendamiseks kasutas autor ankeetküsitlust. Andmekogumine toimus 

2016. aasta oktoobrikuus Põhja-Eestis, kus küsitlusele vastasid inimesed, kes valmistavad 

ise kodustes tingimustes õunamahla. Küsitlusele vastas 40 meest ja 70 naist; vastajatest 

pooled olid keskharidusega ja pooled kõrgharidusega. 

Uurimustulemustest selgus, et inimeste teadlikkus õunamahlas leiduvatest kasulikest 

ühenditest on puudulik. Teadlikkus mükotoksiinidest on väga väike ja mükotoksiinide ohtu 

ei teadvustata ega ennetata: 76% inimestest ei teadnud, et oma tehtud õunamahlas võib 

esineda mükotoksiine. Küsitletute teadlikkust mõjutas kõige enam vanus: kõige noorem 

vanusegrupp (16-25 aastased) pööras vähem tähelepanu mahlaks pressitavate õunte 

kvaliteedile, pressides tõenäolisemalt mahla ka riknemistunnustega õuntest. Naiste ja 

meeste võrdluses osutusid naised terviseteadlikumaks. 

Märksõnad: õun Malus domestica, terviseteadlikkus, mükotoksiin, patuliin 
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Consumption of healthy and domestic foods is becoming more and more popular. In addition 

to fresh fruits, consumption of not-from-concentrate (NFC) fruit juices is increasing. Pressing 

juice at home from the apples grown in domestic gardens has long traditions in Estonia and is 

still practiced by several families. 

The aim of the current research was to find out, which knowledge people, who produce apple 

juice at home, have about health-beneficial and health- threatening compounds in apple juice. 

Also, the aim was to find out, which procedures people practice prior juice processing for 

decreasing the potential for mycotoxin contamination.  

The questionnaire contained both close-ended and open-ended questions. People were asked 

about their apple consumption, about their behaviour concerning apple harvesting, juice 

pressing procedure and about their knowledge about different health-beneficial and health-

threatening compounds like pesticide residues and mycotoxins. All together 110 people 

answered to the questionnaire: 40 males and 70 females, from who half had higher education 

and half had secondary education. Only people who press apple juice at home, were 

questioned. Data was collected in North Estonia.  

The results indicated that people have poor knowledge about both health-beneficial and 

health-threatening compounds in apple juice. 76% of people did not know that apple juice 

may contain mycotoxins. Peoples knowledge were most of all influenced by age: the 

youngest age group (16-25 years old) paid less attention to the quality of apples and the 

probability that they would also press apples with signs of moulds, was larger. Comparing 

men and women, females were more health-conscious 

Märksõnad: apple Malus domestica, health-conscious , mycotoxin , patulin
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SISSEJUHATUS 
 

Õunapuu on põhjapoolkera parasvöötme kõige vähenõudlikum, laiema levikuga ja enim 

kasvatatud viljapuu. Meie looduslik liik mets-õunapuu on Eestis kasvanud vähemalt viis 

tuhat aastat, kultuurtaime aed- õunapuu (Malus domestica Borkh) ajalugu Eestis ulatub 800 

aasta taha (Kask, 2012). 

Õunte, kui põhilise puuvilja tähtsus inimese toiduratsioonis, on suur. Õunte toiteväärtus 

sõltub sordist, küpsusastmest, agrotehnikast, ilmastikust, koristamis- ja 

säiltamistehnoloogiast. Tervisliku toitumise seisukohalt tuleks Tervise Arengu Instituudi 

andmetel tarbida igal inimesel 56 kg õunu aastas. Puuvilju kokku tarbitakse Eestis 25...28 

kg inimese kohta aastas, mis on ligi kaks korda vähem vajalikust.  

Õunapuu on kasvupinnalt ja saagi poolest puuviljakultuuride hulgas Eestis esirinnas. Õunu 

toodetakse keskmiselt 20...30 tuhat tonni aastas, parematel aastatel 40...50 tuhat tonni. 

Ajalooliselt on kujunenud, et õunte kogutoodangust 3/4 kasvatatakse väikestes 

koduaedades (Univer, 2008). 

Õunad on põhjamaade inimese jaoks olnud oluliseks vitamiinide allikaks ja on ka eestlase 

toidulaual aastakümneid olnud peamiseks puuviljaks. Kuigi tänapäeval on puuviljade valik 

meie kaupluselettidel mitmekesine, võib arvata, et traditsiooni jõul jääb õun veel mitmeks 

aastakümneks eestlaste lemmikpuuviljaks (Moor, 2005). Majanduslikud uurimused on 

näidanud, et tarbija valikuid mõjutavad suuresti harjumused (Richards ja Patterson, 2000): 

lapsed eelistavad neid õunasorte, mida nende vanemad on neile lapsepõlves pakkunud 

(Cheng et al, 1996).  

Mitmed uuringud on tõestanud õunte tervislikkust tänu rohkete sekundaarsete 

metaboliitide sisaldusele. Õunad sisaldavad märkimisväärses koguses polüfenoole, mis 

toimivad antioksüdantidena ja aitavad organismis muuta kahjutuks vabu radikaale 

(Paquariello et al, 2012). Leila Mainla (2013) andmetel on polüfenoolide sisaldus Eestis 

kasvatatavates õuntes väga varieeruv. Inimtervise seisukohalt on oluline suurendada õuntes 

eelkõige kõrge antioksüdatiivse aktiivsusega polüfenoolide sisaldust. Omades teavet 

kohalike õunasortide biokeemilisest koostisest on õunamahla tootjatel võimalus 

teadlikumalt valida toorainet ja valmistada kvaliteetsemaid tooteid.  
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Pidevalt suureneb nende inimeste hulk, kes järgivad teadlikult tervisliku toitumise 

põhimõtteid. Viimase kahe aastakümne jooksul on säästlik ja keskkonnasõbralik tootmine 

muutunud peamiseks huviks kogu Euroopa puuviljakasvatus sektoris, sest tarbijatel on aina 

suurenev nõudlus tervislike põllumajandustoodete järele (Rigby ja Cáderes, 2001).  

Paljudes Euroopa riikides huvitab tarbijat juba ka tootmisprotsess ehk see, kuidas värske 

puuvili temani jõuab – kas ja kui palju on selle tootmiseks kahjustatud keskkonda, milles 

me kõik elame. Seetõttu nõuab tarbija koos kõrgekvaliteetse puuviljaga ka infot tootmise 

kohta, et ta oma ostmises saaks teha keskkonnasõbralikke valikuid (Wallen et al, 2004).  

Lisaks värsketele puuviljadele on populaarsed ka puuviljamahlad. Tänapäeval on erinevate 

mahlade valik kauplustes mitmekesine. Vaatamata sellele eelistavad paljud eesti pered ise 

õuntest mahla pressida. Ajalooliselt on välja kujunenud, et koduaedades on õunu alati 

kasvatatud rohkem kui jõutakse värskelt tarbida, seega on kodune õunamahla pressimine 

pikkade traditsioonidega. 

Sageli mainitakse õunamahlas sisalduvatest kasulikest ainetest askorbiinhapet ehk 

vitamiini C. Heinmaa et al (2016) läbi viidud õunamahla kvaliteedi uuringus jõuti 

järeldusele, et nii mahe- kui tavaviljeluses kasvanud õuntest pressitud mahlades oli 

vitamiin C kogus kõikides variantides peaaegu olematu, kuna askorbiinhape laguneb 

kergesti kokkupuutes õhuga. 

Terviseteadlikkuse kasvuga räägitakse aina enam vitamiinidest ja antioksüdantidest, 

oluliselt vähem aga toidus ja joogis leiduvatest looduslikest tervisele kahjulikest ühenditest 

nagu mükotoksiinid. 

Rahvusvaheliselt on välja toodud tõsine probleem: mükotoksiinidega saastatud toit ja jook 

on arvestatavaks terviseriskiks tarbjatele. Lisaks tervishoiu- ja veterinaarteenuste kulule 

põhjustab saastatud toit märkimisväärset majanduslikku kahju (Zain, 2011).  

Mükotoksiinid on hallitusseente poolt toodetud sekundaarsed metaboliidid mis satuvad 

organismi eelkõige saastunud toidu või joogi tarvitamisel (Zain, 2011). Täielik 

mükotoksiinide vältimine toidus on nende loodusliku päritolu tõttu väga keeruline. Samuti 

on need keemiliselt väga stabiilsed ühendid, mis kuumtöötlemise käigus üldjuhul ei 

lagune. 

Käesoleva uurimistöö aluseks oli järgmine hüpotees: eestlased, kes pressivad kodustes 

tingimuste õunamahla, on teadlikud mahlas sisalduvatest tervislikest ühenditest, kuid 

teadlikkus potentsiaalselt ohtlikest ühenditest (eelkõige mükotoksiinidest) on väike, 
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mistõttu õunamahla pressimisel ei tegeleta teadlikult mükotoksiinidega saastumise 

vältimisega. 

Magisitritöö eesmärgid olid järgmised: 

1) selgitada välja Eestis kodustes tingimustes õunamahla pressijate teadlikkus õuntes 

sisalduvatest tervisele potentsiaalselt kasulikest ja kahjulikest ainetest; 

2) selgitada välja, kuivõrd kasutatakse kodustes tingimustes mahla pressimisel 

mükotoksiinide ohtu vähendavaid võtteid. 

Käesolev magistritöö on bakalureusetöö edasiarenduseks. Bakalaureusetööst 

kasutatakse osaliselt sissejuhatust. 

Magistritöö autor tänab juhendajaid Ulvi Moor`i ja Argo Moor`i igakülgse abi ja 

professionaalse juhendamise eest. 
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1. ÕUNAMAHLA KOOSTIS JA KVALITEET NING SEDA 

MÕJUTAVAD TEGURID 
 

1.1. Mahlatoodete  klassifikatsioon 
 

Mahl on puuviljade söödavatest osadest saadud jook, millel on puuviljaliigile iseloomulik 

värv, lõhn ja maitse (Kikas et al, 2012). Mahl eraldatakse puuviljadest erinevate 

tehnoloogiate abil (nt pressimine).  

Eesti Vabariigis jaotatakse mahlatooted järgnevalt: mahl, konsentreeritud mahl, 

mahlapulber ja nektar. Mahlasisaldus mahlas on alati 100 %, nektaris varieerub see 25-50 

% vahel. Mahlajoogis ei ole seda määratletud, kuid kõige sagedamini jääb see 10-12 % 

vahele (Kikas et al, 2012). Toiduliidu juhataja Sirje Potiseppa sõnul võivad eestlased olla 

kindlad, et  ostes poest 100%-lise mahla, on tegemist tervisliku tootega, millele ei ole 

lisatud suhkrut ega muid lisaaineid. 

Toiduohutuse osakonna, üldnõuete büroo peaspetsialist Katrin Lõhmuse sõnul on 

kontsentreeritud mahla puhul sisuliselt tegemist taastatud mahlaga. Puuvilja kasvatamise 

riigis mahl pressitakse ja kontsentreeritakse, et transportida toodet üle maailma. Sihtriigis 

taastatakse kontsentraadist jällegi mahl, lisades sinna sama palju vett, kui sealt eelnevalt 

eraldati. Kontsentreeritud mahlast valmistatud mahla märgistamisel lisatakse nimetuse 

lõppu sõnad „kontsentreeritud mahlast“, nt „Õunamahl kontsentreeritud mahlast“. 

Täismahlad pole tootmisel sellist taastamise etappi läbinud ja need mahlad on ka hinna 

poolest poeriiulitel kallimad, kandes nime nt „Õunamahl“. 

Erinevate mahlade hinnavahed tulenevad nende valmistamise tehnoloogiatest ja ka toote 

säilimisajast. Kõige kallimad on värskelt puuviljadest pressitud ja termotöötlust 

mitteläbinud  mahlad, seejärel tulevad pastöriseeritud täismahlad ja kõige odavamad on 

mahlad kontsentreeritud mahlast. Eesti Vabariigi valitsus on heaks kiitnud määruse, mille 

kohaselt alates 28. oktoobrist 2013 pole lubatud mahla ega kontsentreeritud mahla 

suhkrutooteid lisada. Mahlatooted, mille nimetusele ja koostisele on kehtestatud riigi poolt 

nõuded on: mahl, mahl kontsentreeritud mahlast, nektar, kontsentreeritud mahl ja 

mahlapulber. Mahlajookide ja siirupite koostist ei ole reguleeritud. 

Nektaritele, milles on mahla sisaldus 25-50%, võib lisada magustamiseks suhkrutooteid, 

magusaineid ja mett. 
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Mahlajoogis on kõige vähem mahla ja kõige rohkem suhkrut. Katrin Lõhmuse sõnul on 

mahlajoogid tavaliselt joogid, mille mahla sisaldus on väike, ligikaudu 10-15% ja nende 

koostises kasutatakse tihti magusaineid, toiduvärve, säilitusaineid, lõhna- ja maitseaineid. 

 

1.2.  Inimtervisele kasulikud ühendid õunamahlas 
 

Õunamahl on rikkalik polüfenoolide ja mineraalainete allikas. Polüfenoolid on efektiivsed 

antioksüdandid, mis avaldavad soodsat mõju inimtervisele ja aitavad ennetada haigusi 

(Marzalek et al, 2017). Nende tarbimine mõjub soodsalt naha tervisele, aitab parandab 

nägemist ja neil on südame- veresoonkonna haigusi ennetav toime (Barba et al, 2015). 

Polüfenoolidest on õunamahlas kõige rohkem klorogeenhapet, millel on vererõhku 

alandav, põletikuvastane ja kehakaalu reguleeriv toime (Tajik et al, 2017). Veel on 

õunamahlas olulisel kohal epikatehhiinid, katehhiinid ja protsüanidiin B2. 

Epikatehiinid vähendavad lipiidide peroksüdatsiooni, kaitstes organismi oksüdatiivse 

stressi eest (Hollenberg et al, 2008). Harvardi meditsiinikooli professor Hollenberg on 

uurinud kakaos sisalduvate polüfenoolide toimet. Ta tõi oma uuringus välja, et 

epikatehhiinid on tugevad antioksüdandid, mis toetavad südame tööd ja on kasulikud kogu 

veresoonkonnale. Sellest võib järeldada, et epikatehhiini sisalduvaid jooke tasub tarbida ja 

heaks alternatiiviks kakaojoogile on meie kodumaine õunamahl.  

Lagle Heinmaa on Mahepõllumajanduse konverentsil (2016) toonud välja õunamahlas 

tervisele kasulike polüfenoolide seast lisaks epikatehhiinidele veel katehhiinid ja  

protsüanidiin B2-e. Katehhiinid aitavad kaitsta rakke vabade radikaalide kahjustava toime 

eest ja kaitsevad südame tööd, protsüanidiinid toidavad juukse karvanääpsude rakke ja on 

juuksekasvu preparaatides peamiseks toimeaineks. Velayutham et al (2009) on toonud oma 

uuringus välja, et rohelises tees on kõrge katehhiinide sisaldus ja seoses sellega 

soovitatakse seda tervislikku jooki igapäevaselt tarbida. Taas saab leida hea alternatiivi 

kohalikust õunamahlast, et mõned organismile vajalikud antioksüdandid mahla juues 

omastada. 

Mineraalained on inimorganismis tähtsal kohal ainevahetuse regulaatoritena, ensüümide ja 

energiavahendajate koostisosadena ja organismi ehitusmaterjalina. Mahlanõukogu liikme, 

toitumisteadlase Mai Maseri sõnul annavad mahlas sisalduvad mineraalained tugeva 

energiasüsti päeva alguseks. Õunamahlas leidub mineraalainetest kõige rohkem kaaliumit, 
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märkimisväärselt ka fosforit, kaltsiumit ja magneesiumit. Heinmaa et al poolt (2016), 

(avaldamata andmed) läbi viidud uuringus selgitati välja kolme Eesti õunasordi - ’Krameri 

tuviõun’, ’Talvenauding’ ja ’Krista’ - mineraalainete sisaldus nii õuntes kui õunamahlas. 

Võrreldi nii tava- kui maheviljelusmeetodil kasvatatud õunu ja neist pressitud mahla. 

Tulemustest selgus, et maheõuntest pressitud mahl oli võrreldes tavaõuntega kõigi kolme 

õunasordi puhul kaaliumirikkam. Kahe õunasordi, ’Krameri tuviõun’ ja ’Talvenauding’, 

puhul oli maheviljeluses kasvanud õuntest pressitud mahlas ka rohkem fosforit ja 

kaltsiumit. Võrreldes Eesti õunu välismaise õunasordi ’Fuji’ mahlaga (Abid et al, 2014), 

siis olulist erinevust magneesiumi, fosfori ja kaltsiumi sisalduses ei olnud. Erinevus ilmnes 

kaaliumisisalduses, mis oli  Eestis mahedalt kasvatatud õunasortide ’Krameri tuviõun’ ja 

’Talvenauding’ mahlas kõrgem. Eelpool mainitud uuringute põhjal võib väita, et õunamahl 

on inimestele heaks kaaliumiallikaks. 

 

1.3. Inimtervisele potentsiaalselt ohtlikud ühendid 

õunamahlas 
 

Õunamahla põhilised saastajad on mükotoksiinid, mis on toodetud hallitusseente poolt 

(Zain, 2011). Mükotoksiine on uuritud ennekõige imetajatele mõjuvate toksikoloogiliste 

omaduste tõttu (Fernández-Cruz et al, 2010). Peamised mükotoksiine tootvad seene 

perekonnad on Aspergillus, Penicillium, Fusarium ja Alternaria (Garcia-Cela et al, 2012). 

Puuviljades ja puuviljatoodetes leiduvad mükotoksiinid on patuliin, aflatoksiin ja 

ohratoksiin A. Mükotoksiinid kuhjuvad organismis, hakates mõjutama organismi 

tervislikku seisukorda. Nad põhjustavad immuunsüsteemi nõrgenemist, allergiate 

väljakujunemist ning erinevate haiguste tekkimist (Peraica et al, 1999).  

Peamiselt toimub õunte nakatumine hallitusseentega juba istandikus (sagedamini 

Fusarium liigid) või pärast saagikoristust ladustamisel (sagedamini Aspergillus 

ja Penicillium liigid). Seega on mükotoksiinidega saastatuse vältimisel ja vähendamisel 

oluline roll tootjal. 

Puuviljades leiduvatest enamesinevatest mükotoksiinidest (patuliin, aflatoksiin, ohratoksiin 

A) on kõige levinum patuliin, mida leidub peamiselt õuntes ja õunatoodetes. 

Patuliinisaastet õunatoodetes peetakse eriliseks ohuks lastele (Moake et al, 2008).   
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Inimtervisele riski minimeerimiseks on Euroopa Liidus kehtestatud patuliini sisalduse 

ülemmäärad: puuviljamahlas ja -toodetes peaks patuliini sisaldus olema madalam kui 50 

µg/l, viljalihaga õunatoodetes madalam kui 25 µg/l ja beebitoitudes madalam kui 10 µg/l 

(Euroopa Ühenduste Komisjon, 2006). 

Viimastel aastatel on meedias tihti räägitud taimekaitsevahendite jääkidest puuviljades, 

süvenemata konkreetselt puuvilja päritolule. Matt et al (2013) uuringust selgus, et aastatel 

2008-2011 analüüsitud kümnest kodumaisest õunaproovist sisaldas pestitsiidijääke  ainult 

üks. Õunte valmimisaeg meie kliimas on tavaliselt 90-120 päeva ja selle ajaga jõuavad 

enamus taimekaitsevahendite jääke laguneda (Moor, 2015).  

Toksiinide tootmist mõjutavad paljud tegurid, kuid kõige efektiivsem viis mükotoksiine 

tootvate seente kasvu kontrollimiseks on fungitsiidide kasutamine. Maheviljeluses pole 

sünteetilised fungitsiidid lubatud, seega on sellisel tootmisviisil õunte seenhaigustesse 

nakatumise oht suurem kui tavaviljeluses, seda eriti vihmastel aastatel. See annab aluse 

arvata, et maheõuntest pressitud mahl võib potentsiaalselt sisaldada rohkem patuliini 

(Moor et al, 2016). Eestis ei ole patuliini sisaldust maheõunamahlas järjepidevalt uuritud. 

Baert et al (2006) poolt Belgias läbi viidud uurimuses leiti, et maheõuntest pressitud 

mahlas oli patuliini sisaldus 43,1 μg/l, tavaõuntest pressitud mahlas aga 10,2 μg/l. Eestis on 

alustatud mahe- ja tavaviljeluses kasvatatud õuntest pressitud mahla patuliinisisalduse 

uuringuid ja esmastel andmetel pole täheldatud, et maheviljeluses kasvanud õuntest 

pressitud mahl sisaldaks enam patuliini (U. Moor, 2017, avaldamata andmed).  

 

1.4. Õuna sordi ja kvaliteedi mõju õunamahla koostisele 
 

Õunasortide rohkuse tõttu leidub Eestis õunu igale maitsele. Kõige rohkem mõjutab 

maitset suhkrute ja hapete vahekord õunas (Peck et al, 2006). Mahla maitse omakorda 

sõltub paljustki õuna sordist, millest mahla pressitakse. Mahla kuivaine ja orgaaniliste 

hapete sisaldus õunas näitab maitse intensiivsust ning nende suhe seda, kas domineerib 

magus või hapu maitse (Autio, 2012). Kõige maitsetumad on viljad, milles nii mahla 

kuivaine kui ka orgaaniliste hapete sisaldus on madal (del Campo et al, 2005). Õunamahla 

väärtustatakse omapärase meeldiva maitse ning suure toiteväärtuse tõttu (Abid et al, 2014). 

Way ja McLellan (1989) jõudsid oma uuringus järeldusele, et kliendid hindavad mahla 

puhul selle magusust, hapusust, värvust ja tekstuuri. Harjumuspärane mahla maitse on 

inimestele oluline ja kodumaistest õuntest pressitud mahlad on eripäraste 
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maitsenüanssidega (Stolzenbach et al, 2013). Eesti Maaülikooli, Polli aiandusuuringute 

keskuse vanemteadur Toivo Univer ei soovita mahlaks magedaid õunasorte, kuna neis pole 

piisavalt hapet ja mahl tuleb lääge. Tema soovitusel saab kõige parema mahla 

magushapudest õuntest (Pärnat, 2001). 

Õunamahla maitset iseloomustatakse järgnevalt: magus, hapu, kibe, vürtsikas, värske, 

kootav; mahla välimust saab kirjeldada järgnevate sõnadega: hägune, selge, hele, tume, 

kuldne, kollane, pruun (Moor, 2016). 

Õunamahla kvaliteet sõltub mahlaks kasutatavate õunte kvaliteedist. Õunte kvaliteet 

omakorda sõltub kasvuaegsest ilmastikust, õunapuude õigeaegsest hoolduslõikusest, õunte 

koristusküpsusest ja koristustehnoloogiast. Kui õunu kohe mahlaks teha ei õnnestu, on 

olulisel kohal ka õunte õiged säilitustingimused (Moor, 2016).  

Eesti Maaülikooli professor Kadri Karp on väitnud, et Eestis toodetakse pigem lauaõuna, 

spetsiaalselt tööstusele mahlaõuna tootmine ei ole levinud (MES nõuandeteenistuse 

kodulehekülg, 2014) Lauaõuntele on kehtestatud kindlad kvaliteedinõuded ja õunad on 

liigitatud ekstra-, esimesse- ja teise klassi, mahlaõuntele kindlaid kvaliteedinõudeid 

kehtestatud ei ole. 

Õunamahla toodetakse enamasti õuntest, mis ei vasta lauaõuna kvaliteedile (Bates et al, 

2001). Enamus mahlaõuntest on võrreldes lauaõunaga väiksemad, võivad olla mõningate 

vigastustega, kärntõve või putukakahjustustega. Pärast korjamist nõrgenevad õuntel 

kaitsereaktsioonid ja viljal võib tekkida südamemädanikku nakatumise oht, mis omakorda 

loob mükotoksiinide biosünteesiks sobilikud tingimused (Harris et al, 2009). Oluline on 

vältida õunamahla pressimist haigustunnustega ja pikalt puu all seisnud varisenud 

viljadest, et vältida patuliinisaastega mahla tootmist.  

 

1.5.  Pressimistehnoloogia mõju õunamahla koostisele  
 

Töötlemisviis mõjutab õunamahla kvaliteeti, ohutust ja säilivust (Abid et al, 2014). 2016 

aastal uuris Eesti Maaülikooli töögrupp projekti FaVOR-DeNonDe raames mahla 

pressimismeetodite mõju õunamahla kvaliteedile. Selleks pressiti õunamahla kolme 

erineva mahlapressiga. Katses kasutati pakk-, lint- ja vesipressi. Moor et al (2016) 

uuringus jõuti järeldusele, et pressimismeetodid mõjutasid oluliselt õunamahla kvaliteeti. 
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Pakkpressi puhul puutus purustatud õunasegu õhuga kõige rohkem kokku, mis põhjustas 

mitmete kasulike polüfenoolide oksüdeerumist ja mõjutas nii mahla maitset kui värvust. 

Pakkpressi mahlad olid võrreldes lintpressi mahladega värvuselt tumedamad ja 

rikkalikuma maitsega. Vesipressi kasutamisel saadud mahl oli võrreldes pakkpressiga 

heledam ja mahla valmistamisprotsess kiirem. Võrreldes kahe eelneva mahlapressiga saadi 

lintpressi kasutades õuntest mahl kõige kiiremini. Tervisele kasulike polüfenoolide sisaldus 

oli kõige madalam pakkpressiga valmistatud mahlades, lint- ja vesipressiga tehtud 

mahlades oli polüfenoolide sisaldus kõrgem. Polüfenoolide kadu oksüdeerumise läbi saab 

vähendada, kui kasutada meetodeid, kus purustatud õunad puutuvad õhuga vähem kokku 

(Markowski et al, 2009). Vitamiin C sisaldusele pressimisviisil mõju ei olnud, kõikides 

mahlades oli võrreldes tervete õuntega askorbiinhappe sisaldus kaduvväike.  

Taanis uuriti õunamahla askorbiinhappe sisaldust ja selle muutumist töötlemise käigus. 

Viie minuti jooksul, sõltuvalt mahla pressimiseks kasutatud õunte sordist,  lagunes 39-91% 

mahlas esialgselt sisaldunud askorbiinhappest (Varming et al, 2013). Askorbiinhappe 

ulatusliku lagunemise tõttu pressimisel ning edasisel käitlemisel on küsitav, kui palju 

vitamiin C-d üldse õunamahla alles jääb. Seega, kui eesmärk on saada õunatoodetest 

maksimaalselt askorbiinhapet, siis peaks eelistama tervet õuna mahlale. 

Ohutuse seisukohalt peaks enne mahla pressimist õunad sorteerima, pesema ja eemaldama 

kõik mädanemistunnustega viljad, sõltumata patogeenist. 

Mahlapressidest tuleks võimaluse korral eelistada lint- või vesipressi, kuna pakkpress 

põhjustab mitmete kasulike polüfenoolide lagunemist (Moor et al, 2016). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Ankeetküsitluse ülesehitus 
 

Info hankimise valdkonnas on küsitlused levinumaks uurimismeetodiks. Küsitlus on 

uuringu tüüp, mille puhul indiviidide grupil palutakse vastata küsimustele. See on 

uurimisstrateegia, mis sisaldab erinevaid meetodeid andmete kogumiseks ning mitmeid 

küsimuste tüüpe ja tehnikaid (Virkus, 2010).  

Uuritava probleemi lahendamiseks kasutas autor ankeetküsitlust (lisa 1). Ankeetküsitluse 

abil saab koguda andmeid faktide, teadmiste, väärtuste, suhtumise ja arvamuse kohta. 

Lisaks võib ankeetides paluda hinnata või põhjendada tegevusi või kindlaid seisukohti. 

Ankeetküsitlus võimaldab esitada nii avatud küsimusi kui suletud ehk valikvastustega 

küsimusi. Avatud küsimused annavad vastajale võimaluse väljendada oma arvamust, 

hoiakuid, mõtteid. Vastaja võib anda ka infot, mida küsija oodata ei oska. Valikvastuste 

puhul on tagatud vastuste kergem töötlus ja analüüs, sest vastusevariandid on antud 

küsimuste vastajatele ette. 

Küsimustikus kasutas autor nii avatud kui suletud küsimusi. Avatud küsimusi oli neli, 

suletud küsimusi kakskümmend neli. Suletud küsimuste puhul rakendati Likerti 5-pallist 

skaalat, kus 5 tähendab mitte nõustumist ja 1 täielikku nõustumist esitatud väidete suhtes. 

Uurimistöös kasutati 24-väitelist küsimustikku, kus vastusevariandid on kodeeritud 

järgmiselt: 1 - nõustun täielikult, 2 - pigem nõustun, 3 - nii ja naa, 4 - pigem ei nõustu, 5 - 

ei nõustu üldse. 

Skaalat on lihtne konstrueerida ja teisendada, numbrilisi tulemusi saab otseselt kasutada 

statistiliste järelduste tegemisel. Skaala on näidanud ka head töökindlust, kuna võimaldab 

koguda ja analüüsida suurt hulka andmeid väikese ajaga (Qing, 2013). 

Küsitlus jaotati tinglikult osadeks. Esimeses osas (alapunktid 1…3) selgitati välja, kui 

palju tarbivad küsitletud õunu värskelt ja missugune on nende   käitumine  

riknemistunnustega õunte osas. Teises osas (alapunktid 4 ja 5) selgitati välja kodustes 

tingimustes õunamahla pressimise põhjused ja õunamahla pressimise võtted, mis võiksid 

vähendada mükotoksiinide sattumist õunamahla. Kolmandas osas (alapunktid 6...12) uuriti 

küsitletute teadlikkust kasulikest ja kahjulikest ainetest õunamahlas, sealjuures hinnati 

eraldi teadlikkust mükotoksiinidest ja hinnanguid mükotoksiinide ohtlikkusele. 

Ankeetküsitluse lõpus paluti küsitletutel täita andmed oma soo, elukoha, hariduse ja 

vanuse kohta.  
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Andmete analüüsiks koostati Microsoft Exceli tabelarvutusprogrammiga andmestik, kuhu 

sisestati ükshaaval kõikide ankeetide kodeeritud vastused. Demograafiliste erinevuste 

väljaselgitamiseks kasutati hii- ruut testi. 

Ankeetküsimustikku testiti pilootuuringu võtmes enne lõplikku kasutuselevõttu Eesti 

Maaülikooli aianduse eriala kaugõppe tudengite seas, et selgitada välja selle üheselt 

mõistetavus ja arusaadavus.  

 

2.2.  Küsitluse läbiviimine 
 

Andmekogumine toimus 2016. aasta oktoobrikuus Põhja-Eestis, kus küsitlusele vastasid 

inimesed, kes valmistavad ise kodustes tingimustes õunamahla. Mugavusvalimi põhimõttel 

viidi läbi 120 ankeetküsitlust, millest sai käesolevas töös kasutada 110 korrektselt täidetud 

ankeeti. 10 ankeeti jäi analüüsist välja põhjusel, et kõikidele küsimusetele ei oldud vastatud 

või valiti mõnele küsimusele korraga mitu vastusevarianti. Vastamine võttis tavaliselt aega 

umbes 10 minutit. 

Kasutati paberankeeti, sest alguses oli vaja läbi viia väike vestlus selgitamaks küsimustiku 

täitja sobivust. Eelduseks oli see, et inimene on ise teinud kodus õunamahla. Paberkandjal 

ankeedi kasuks otsustati veel seetõttu, et õunamahla pressijate hulgas on palju vanema 

põlvkonna inimesi, kelle  arvuti- ja internetikasutuse oskus võib olla piiratud ja nad 

seetõttu lihtsalt ei oskaks küsimustikku internetis täita, isegi kui nad seda teha tahaksid. 

Mugavusvalim (ingl. k convenience sampling) tähendab seda, et valimisse kaasati uurija 

jaoks kergesti kättesaadavad ja koostöövalmid huvialused. Näiteks küsitles töö autor ühe 

Tallinna SPA külastajaid, Saku algkooli töötajaid, Aegviidu raamatukogu külastajaid ja 

Rakvere Tervisekeskuse ootejärjekorras olevaid inimesi ning mõnda selle asutuse töötajat. 

Aegviidu raamatukogus kasutas autor ka lumepallivalimit (ingl. k snowball sampling), kus 

esimesed küsitluses osalejad leidis autor ise, kuid edasised küsitletavad nimetasid uusi 

sobivate tunnustega liikmeid ning need omakorda järgmisi, nagu on eelnevalt kirjutanud 

Salganik ja Heckathorn, 2004. Küsitluse käigus saadud kvantitatiivsed toorandmed 

kodeeriti andmestikuks tabelarvutusprogrammis MS Excel objekt-tunnus-maatriksi 

põhimõttel. 
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2.3.  Valimi iseloomustus 
 

Sisestatud andmete põhjal tehti vahekokkuvõte, et saada ülevaade, kui palju on erinevast 

soost, vanusest ja erineva haridustasemega vastanuid. Selgus, et kõige vähem vastanuid oli 

16-25 aastaste vanusegrupis ja selle vanusegrupi inimesi küsitleti lisaks. Arvestades 

lõplikku vastajate jagunemist vanuse alusel, on autor seisukohal, et küsitlusse on haaratud 

erinevate vanusegruppide inimesd, mistõttu see näitaja ei tohiks mingil määral mõjutada 

vastajate vastusevariante järgnevalt analüüsitavate küsimuste juures ühes või siis teises 

suunas.Kokkuvõttes vastas töös kasutatud küsitlusele 40 meest ja 70 naist, vastajatest 70% 

märkis oma elukohaks linna, vaid 30% inimest maapiirkonna (tabel 1). Sellest tulevalt saab 

öeda, et valdav osa vastanutest on nii öelda „linnainimesed”. 

 

Tabel 1. Vastanute jaotus soo ja elukoha alusel 

Sugu   Elukoht   

  linnas maal kokku 

Mees 30 10 40 

Naine 45 25 70 

Kokku 75 35 110 

 

Ankeetküsitluses liigitati inimesed hariduse järgi kolme rühma. Esimese taseme hariduse 

alla liigitati põhiharidusega inimesed. Vastanute hulgas neid ei leidunud. Teise taseme 

hariduse alla liigitati keskhariduse ja kesk- erihariduse omandanud inimesed ja kolmanda 

taseme alla kõrgharidusega inimesed (tabel 2). Kõrg- ja keskharidusega inimesi oli 

vastanute seas võrdselt.  

 

Tabel 2. Vastanute jaotus soo ja haridustaseme alusel 

Vanus Keskharidus Kõrgharidus Kokku 

16-25 9 8 17 

26-35 15 7 22 

36-45 10 13 23 

46-55 11 19 30 

üle 55 10 8 18 

Kokku 55 55 110 

 

Saadud tulemused analüüsiti kirjeldava statistika abil. Avatud küsimuste vastuste analüüsi 

juures kasutati tavapärast sisuanalüüsi. 
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3. UURIMISTÖÖ JA ARUTELU 

3.1. Õunte tarbimine õunahooajal nädalas 
 

Küsitluse tulemustest selgus, et vastanute seas ei leidunud ühtegi inimest, kes ei sööks 

nädalas ühtki õuna (joonis 1). 

 

Joonis 1. Küsitletute õunte tarbimine nädalas õunahooajal 

Keskmiselt 65% küsitletutest sõi vähemalt 5 õuna nädalas, 25% vastas, et tarbisid 3-5 õuna 

nädalas ja vaid 10% inimeste õunatarbimine jäi 1-2 õuna vahele. 

Euroopas tarbitakse ühe elaniku kohta 20-25 kg õuna aastas (Bolhaar et al, 2005). 

Konopacka et al, (2010) uurisid õunte tarbimist seitsmes erinevas Euroopa riigis, erineva 

vanusega ja erinevast soost inimeste hulgas. Uuringu tulemused näitasid, et suurim õunte 

tarbimine oli Poolas, kus üle 55% vastanutest tarbisid üle 5 õuna nädalas. Võrdluseks võib 

tuua Itaalia tarbijad, kellest üle 39% nimetasid oma nädalaseks õunatarbimiseks 3-5 õuna. 

Uuritavatest riikidest kõige väiksem õunte tarbimine oli Hollandis ja Hispaanias. 

Sõltumata riigist eelistasid õunu rohkem naised kui mehed. Meeste märkimisväärselt 

madalam puuviljade tarbimine suurendab riski haigestuda erinevatesse kroonilistesse 

haigustesse (Boyer ja Liu, 2004; Gallus et al, 2005). Gallus et al (2005) uuring toob välja, 

et süües vähemalt 1 õuna päevas väheneb risk haigestuda vähki, Butland et al (2000) 

omakorda soovitab kopsude töö toetamiseks tarbida vähemalt 5 õuna nädalas. 

Moor et al (2014) poolt Eestis läbi viidud uuringust selgus, et kodumiste ja importõunte 

eelistused sõltusid nii vastanute vanusest, soost kui ka haridustasemest: õunte päritolu oli 

vähem oluline alla 25- aastastele noortele, meestele ja keskharidusega inimestele. Samuti 
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järeldus uuringust, et naistele oli õunte tervislikkus olulisem kui meestele. Seega võib 

nõustuda Duvigneaud et al (2007) uuringuga, et naised on meestest suurema 

terviseteadlikkusega.  

Vanusegruppe vaadates selgus eelpool nimetatud Konopacka et al (2010) uuringus, et 

eakamad inimesed (61-70 aastat) võrreldes keskmise rühmaga (36-60 aastat), eelistasid 

õunatooteid rohkem. Murettekitavaks osutus noorim küsitletute rühm (16-35 aastat), kus 

ilmnes, et õunad ei kuulu noorte lemmikupuuviljade hulka ja õunte tarbimine, võrreldes 

vanemate rühmadega, on väike.  

Øverby et al (2012) uurisid 27 Norra koolis, kas tasuta puuviljade jagamine või võimalus, 

et puuviljad oleksid raha eest saadaval, vähendab lastel ebatervisliku toidu (rämpstoidu) 

tarvitamist. Uuringusse hõlmati üle tuhande kuuenda ja seitsmenda klassi õpilase. 

Tulemustest selgus, et puuviljade kättesaadavus ja söömine vähendasid ebatervisliku toidu 

tarbimist kolmandiku võrra. Siit võib järeldada, et kui leitakse võimalus koolides lastele 

näiteks õunu igapäevaselt vahepalaks pakkuda, tekib neil tulevikus harjumus õunu rohkem 

tarbida. 

2014 aastal Eestis turuuuringu firma TNS Emori läbiviidud uuringust „Eesti elanike 

toidukaupade ostueelistused ja hoiakud” selgus, et enim seostatakse toidu tervislikkust 

rohke puu- ja juurviljade tarbimisega. Värsketele puuviljadele lisaks tarbitakse sageli ka 

mahla. Küsimusele, mida inimesed eelistavad ise toota, vastas 28% küsitletutest, et kodus 

valmistatakse kõige sagedamini mahlatooteid. Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul 

joovad 32% Eestimaa inimestest kord päevas mahlatooteid, enimostetud mahlade 

esikolmikusse kuulub ka õunamahl. 

 

3.2. Vastanute käitumine riknemistunnuste õunte osas 
 

Enamik vastanutest ei nõustunud väitega, et nad sööksid mädaplekiga õuna ära (31% 

pigem ei nõustunud ja 36% ei nõustunud üldse). Vastanutest sõi või pigem sõi õuna koos 

mädaplekiga ära vaid 8% inimestest, 25% andis nii ja naa vastuse (joonis 2). 
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Joonis 2. Küsitletute käitumine mädaplekiga õunte osas 

64% inimestest nõustus või pigem nõustus sellega, et lõikas pleki õunast välja ja seejärel 

sõi õuna ära. Märkimisväärselt väiksem osa ehk 10% tarbjatest pigem mädaplekiga õuna ei 

sööks ja vaid 3% küsitletutest viskaksid plekiga õuna lihtsalt ära. Tarbijate poolt antud 

vastustele toetudes ilmneb, et riknenud vilja suurem enamus ei sööks aga võimalusel 

riknemiskoht viljalt eemaldada peab suurem osa tarbijaid õnu söömiskõlblikuks. Autori 

arvates viitab see eestlaste säästlikkusele ja vastumeelsusele toitu raisata. Samas peitub 

sellises käitumises oht, et inimesed võivad endale tahtmatult manustada mükotoksiine. 

Marin et al (2006) uurisid patuliini saastet ja levikut õuntes. Katses eemaldati õuntelt 

mädaplekid survepesuga. Õunast pleki eemaldamine ei eemaldanud sealt aga täielikult 

mükotoksiine. De Souza Sant’Ana et al (2007) uuringus pesti õunu veega, millele oli 

lisatud kloori. Kloor on tuntuim ja enim kasutatud desinfektant, mida vees kasutatakse. 

Kloori mõjul hävib suur osa baktereid õuntest, kuid õunte klooriveega pesemise puhul 

mükotoksiinid piisaval määral ei hävinenud.  

Järgnevalt uuriti küsitletutelt, kas inimesed peavad mädaplekiga õuna lihtsalt ebameeldiva 

maitsega puuviljaks või leivad nad, et see on ka ohuks nende tervisele (joonis 3).  
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Joonis 3. Kas mädaplekiga õun on ebameeldiva maitsega või tervisele ohtlik 

 

42% küsitletutest leidis, et mädaplekiga õun on lihtsalt ebameeldiva maitsega. 5% 

vastanutest nõustus täielikult väitega, et mädaplekiga õun on tervisele ohtlik. 20% 

vastanutest ei nõustunud üldse, et mädaplekiga õun võiks tervisele ohtlik olla. Autor 

järeldab siinkohal, et mädaplekki õunal peetakse pigem ebameeldivaks ja visuaalselt 

puuvilja rikkuvaks, aga suures osas mitte ohtlikuks, mis omakorda viitab sissejuhatuses 

välja toodud probleemile, et toidus ja joogis leiduvatest looduslikest tervisele kahjulikest 

ühenditest räägitakse vähe.  

 

3.3. Kodustes tingimustes õunamahla pressimise põhjused 
 

Küsitluse tulemustest selgus, et 84% inimestest pidas kodus valmistatud õunamahla puhul 

kõige olulisemaks seda, et mahlas puuduvad säilitusained, 13% pigem nõustusid selle 

väitega (joonis 4).  
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Joonis 4. Kodustes tingimustes õunamahla pressimise põhjused 

 

Ei leidunud ühtegi inimest, kelle jaoks säilitusainete puudumine oleks ebaoluline. 

Varasemad uuringud Eestis on näidanud, et peamine põhjus, miks eestlased eelistavad 

kodumaist õuna importõunale, on inimeste eeldus, et kodumaised õunad sisaldavad vähem 

pestitsiidijääke ja säilitusaineid (Moor et al, 2014). 

Seoseid on leitud sünteetiliste magusainete tarbimise ja mõnede tervisehäirete, näiteks 

peavalud ja söögiisu tõus, vahel. Sünteetilisi magusaineid kasutatakse mahlades ja 

mahlatoodetes suhkruasendajatena, need sisaldavad kaloreid kas väga vähe või üldsegi 

mitte. Sel viisil suudetakse alandada toodete kalorsust ja muuta toode atraktiivseks 

inimestele, kes jälgivad toote suhkrusisaldust ennekõike tervislikkuse kohapealt. 

Enimkasutatavad suhkruasendajad on aspartaam, sahhariin. 

Van den Eeden et al leidsid oma uuringus 1994. a. seoseid aspartaami ja peavalude vahel.  

Kuigi suhkruasendajate kasutamise loa andmisele eelnevad arvukad katsed, on 

katseandmete tõlgendamine riigiti erinev. Seetõttu võib mõni magusaine olla ühes riigis 

kasutusel, teises aga keelatud. Samuti arenevad uurimismeetodid ja täienevad teadmised, 

mistõttu mõni varem ohutuks peetud magusaine hiljem keelustatakse ja vastupidi. 

Seepärast peaksid kõik olema kunstlike magusainete tarbimisega ettevaatlikud.  

Toetudes joonisele 4, julgeb autor väita, et kunstlike säilitusainete negatiivne mõju 

tervisele on inimestele teada ja nendest eelistatakse hoiduda. 
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77% inimestest pidas kõige olulisemaks seda, et oma pressitud mahlas puuduvad 

taimekaitsevahendite jäägid, lisaks pidas seda pigem oluliseks 13% küsitletutest. Nagu ka 

eelneva küsimuse vastuste puhul ei leidunud ka selle küsimuse juures inimest, kes oleks 

taimekaitsevahendite jääkide suhtes täiesti ükskõikne olnud.  

Kui pakenditelt saab infot tootele lisatud toiduvärvide, säilitusainete ja suhkruasendajate 

kohta, siis võimalike pestitsiidide ja saasteainete jääkide sisaldus jääb aga teadmata. 

Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoja andmetel analüüsiti 2007. aastal Euroopas (ELi 27 

liikmesriiki ning Norra ja Island) taimekaitsevahendite jääkide sisaldust enamlevinud 

toiduainetes. Aedviljadest oli enim pestitsiidijääkidega proove maasikates (69%), kohe 

seejärel õunte (64%) hulgas. Eestis on olukord oluliselt parem. Õunte haiguseid ja 

kahjureid tõrjutakse Eestis enamasti 3-4 korral vegetatsiooniperioodi alguses. Õunte 

kasvuperiood õitsemisest viljade korjamiseni on 90-120 päeva ja harilikult jõuavad 

taimekaitsevahendite jäägid selleks ajaks laguneda (Moor, 2016). Eesti õuntest on jääke 

leitud üliharva. Perioodil 2008-2011 analüüsitud 10-st kodumaisest õunaproovist sisaldas 

pestitsiidijääke vaid üks (Matt et al, 2013). Kuna on tõestatud, et Eesti õuntel 

taimekaitsevahendite jääke üldiselt ei leidu, siis pole põhjust karta, et neid leiduks 

õunamahlas. 

Joonisel 4 on näha, et 77% vastanutest pidas oma tehtud mahla maitsvaks, 16% pigem 

nõustus selle väitega ja vaid 6% andsid nii ja naa vastuse. Küsitletute hulgast ei leidunud 

kedagi, kes poleks olnud nõus väitega, et oma aiast korjatud õuntest pressitud mahl on 

maitsev. 62% vastanutest pidas isetehtud mahla tervislikuks, 30% vastanutest pigem 

nõustusid selle väitega. 7% andsid nii ja naa vastuse ja vaid 1% vastanutest oli pigem 

eitaval seisukohal. Vastanute arvamused koondusid selgelt ühes suunas ehk, et inimeste 

jaoks on väga oluline nii omavalmistatud mahla maitse kui ka tervislikkus. 

Veel uuriti mahlavalmistajatelt, kuidas mõjutavad pressimist mahla soodne omahind ja aias 

kasvavate õunte ülejääk. See, et oma pressitud mahl on odavam, oli oluline 52% 

inimestest, 25% vastanutest jäi nii ja naa vastuse juurde, 23% pigem ei nõustunud väitega, 

et soodsam hind motiveerib neid kodus mahla tegema.  

Mahlapressimise üheks põhjuseks on kindlasti asjaolu, et koduaedades kasvatatakse 

rohkem õunu kui suudetakse hooajal tarbida ja õunu jääb lihtsalt üle. Olulisel kohal oli see 

väide 79% vastajatest, 6% pigem ei nõustunud sellega ja pidasid tõenäoliselt olulisemaks 

teisi põhjuseid. 

Mahla maitse sõltub paljustki õuna sordist, millest mahla pressitakse. Aastad pole 

ühesugused ja seega kannab iga saak ainulaadset maitsevarjundit. Harjumuspärane mahla 
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maitse on inimestele oluline ja kodumaistest õuntest pressitud mahlad on eripäraste 

maitsenüanssidega (Stolzenbach et al 2013). 

 

3.4.  Vastajate poolt nimetatud tervisele kasulikud ja 

kahjulikud ained õunamahlas 
 

Küsitluses oli vastajatel võimalus täiendada ankeeti, nimetades õunamahlas sisalduvaid 

tervisele kasulikke ja tervisele ohtlikke aineid (tabel 3). 

Tabel 3. Vastajate poolt nimetatud tervisele kasulikud ja tervisele ohtlikud ained 

õunamahlas. 

 

Mahlas sisalduvad kasulikud   

ained 

Vastanute 

arv 

Mahlas sisalduvad kahjulikud 

ained 

Vastanut

e arv 

vitamiin C 33 taimekaitsevahendite jäägid 10 

vitamiinid 17 patuliin 1 

raud 9 äädikhape 1 

mineraalained 5 mükotoksiinid 1 

magneesium 4 säilitusained 1 

vitamiin A 3     

õunhape  3     

B grupi vitamiinid 2     

immuunsüsteemi tugevdajad 2     

kaalium 2     

foolhape 2     

fruktoos 1     

kasulikud mikroobid 1     

flavonoolid 1     

pektiin 1     

kaltsium 1     

kiudained 1     

antioksüdandid 1     

 

Kõige rohkem, vastanutest 33 inimest, nimetas õunamahlas kasulikuks aineks vitamiini C. 

Siinkohal teeb autor järelduse, et palju on räägitud õunte tervislikkusest. Õunte 

tervislikkuse määramisel omakorda on oluline vitamiinide sisaldus. Vitamiinidest 

sisaldavad õunad peamiselt vitamiini C, teisi vees lahustuvaid vitamiine on vähe. Vitamiin 

C kogust puuviljades mõjutavad erinevad tegurid nagu saagi koristuseelsed 

kliimatingimused, vilja küpsus, koristusmeetodid, koristusjärgne käitlemine, samuti 

puuviljade säilitamise aeg ja tingimused (Lee ja Kader, 2000). Inimeste teadlikkus õunte 
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rikkalikust vitamiin C sisaldusest kandub üle õunamahlale, samastub sellega ja mahl 

arvatakse olevat samuti askorbiinhapperikas. Moor et al (2016) uuris erinevate 

pressimismeetodite mõjust õunamahla kvaliteedile, sealjuures vitamiin C sisaldusele. 

Pressimismeetodi mõju selgitamiseks tehti katse pakk-, lint- ja vesipressiga. Sõltumata 

pressimisviisist oli vitamiin C sisaldus mahlades kaduvväike. 

Peamised inimtervisele kasulikud ained õunamahlas on polüfenoolid, mineraalained ja 

orgaanilised happed. Vastanute poolt nimetati rohkem kui paaril korral mahlas 

sisalduvatest kasulikest ainetest mineraalaineid (sealhulgas raud, magneesium, kaalium, 

kaltsium) ja õunhapet. Mineraalained on inimorganismis tähtsal kohal ainevahetuse 

regulaatoritena, ensüümide ja energiavahendajate koostisosadena ja organismi 

ehitusmaterjalina.  Õunhape aitab leevendada fibromüalgiat ehk lihasereumat mis on 

haiguslik seisund, mida iseloomustab krooniline valu ja väsimus lihastes ja sidekudedes 

(Russell et al, 1995). 

Mahlas sisalduvatest kahjulikest ainetest nimetati kõige rohkem, kümnel korral, 

taimekaitsevahendite jääke. Kuna on tõestatud, et Eesti õuntel taimekaitsevahendite jääke 

üldiselt ei leidu siis pole põhjust karta, et neid leiduks õunamahlas.  

 

3.5.  Õunamahla tegemiseks kasutatavate õunte kvaliteet 
 

Järgnevalt uuriti, milliseid valikuid tegid inimesed õunte osas mida kasutati õunamahla 

pressimiseks (joonis 5).  

 

 

Joonis 5. Õunamahla tegemiseks kasutatavate õunte kvaliteet 
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 41% vastajatest nõustus või pigem nõustus sellega, et õunad mahla pressimiseks korjati 

otse puust, 60% inimestest nõustusid või pigem nõustusid väitega, et pressivad mahla 

mahavarisenud õuntest. Mõlema küsimuse juures vastati ka olulisel määral (46% ja 35%) , 

et mahla pressimiseks võetakse õunu nii puust kui korjatakse maast.  

Edasi uuriti, millise kvaliteediga õunu kasutati. Selgus, et 65% vastanutest nõustusid või 

pigem nõustusid väitega, et kasutavad mahla tegemiseks ainult riknemistunnusteta õunu. 

8% jaoks polnud õunte kvaliteet eriti oluline. Natuke riknenud õuntest nõustus või pigem 

nõustus  mahla pressima 49% küsitletutest. 24% pigem ei nõustunud või kindlasti ei 

nõustunud eelnimetatud õuntest mahla pressima. Võrreldes vastuseid, mis anti kahele 

küsimusele, ilmneb siiski 13% -line vahe. Lahknevus vastustes tekkis ilmselt asjaolust, et 

inimesed tegelikult väga selgepiiriliselt ei määratle mahlaõuna kvaliteeti ja vastates 

küsimustele arvatakse ühte, aga tegelikus elus tehakse natuke teisiti. 

Juhul, kui õunte pressimiseks koheselt aega ei leita ja õunu tuleb teatud aeg säilitada, siis 

on oluline koristuse käigus vältida mehaanilisi vigastusi. Inimese silmale nähtamatud 

mikrovigastused on sissepääsuavad mitmetele patogeenidele. Näiteks hahk- ja 

rohehallituse tekitajad on võimelised nakatama vaid kahjustatud või nõrku kudesid (Moor, 

2014). Puult maha kukkunud õunad pikemaks säilitamiseks ei sobi, nendest mahla 

pressimist ei peaks pikemalt edasi lükkama. 

Edasi mindi küsimustega õunte käitlemise osas enne pressimist (joonis 6).  

 

 

 

Joonis 6. Õunte käitlemine enne pressimist 
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Küsitlusest selgus, et enamasti inimesed pesevad õunu enne mahla pressimist, kuid seda 

tehakse pigem mustuse eemaldamiseks kui mädaplekkide eemaldamiseks. 

Uuringus osalenutest peseb õunu enne pressimist 80% (65% pesevad kindlasti ja 15% 

enamasti). Seega 20% inimestest hindavad kas oma aia õunu piisavalt puhtaks või peavad 

pesemist mittevajalikuks. Mädaplekkide eemaldamine enne mahlapressimst on palju 

vähem levinud tegevus. Lausa 15% vastanutest ei eemalda kunagi mädaplekke, 10% ei tee 

seda enamasti. Seega on näha, et 45% vastanutest võivad potensiaalselt toota 

mükotoksiinide sisaldusega mahla.  

Ainult 43% respondentidest eemaldavad alati mädaplekid enne pressimist ja seega võib 

oletada, et nende mahlas on mükotoksiinide sisaldus alla lubatud piirnormi või ei leidu 

neid mahlas üldse.  

Õuntes ja õunatoodetes esinevatest mükotoksiinidest on kõige levinum patuliin (Moake et 

al 2008). Õunte koristamisel peaks eemaldama nähtavate mädaplekkidega puuviljad, et 

vähendada patuliini esinemissagedust. Õunamahla toorainena ei tohiks kasutada puu alla 

varisenud ja pikalt seisma jäänud vilju, sest nende patuliini sisaldus võib olla kõrgem. 

Õunte koortel võivad olla vigastused, mille kaudu toimub nakatumine mullas esinevate 

seenespooridega. Aeg on patuliini akumulatsioonil limiteeriv faktor (Morales et al, 2007). 

Mida kiiremini kasutatakse riknemistunnusteta õunad mahla pressimiseks,  seda väiksem 

on oht, et saadakse patuliiniga saastunud mahl. 

 

3.6.  Õunamahla pressijate teadlikus mükotoksiinidest 
 

33% vastanutest olid teadlikud mükotoksiinide olemasolust, sealhulgas vaid 5% 

vastastanutest oli oma teadmistes täiesti kindel. 58% pigem ei teadnud mükotoksiinidest ja 

nende ohust inimtervisele midagi, sealhulgas 29% ei olnud nendest kunagi midagi kuulnud 

(joonis 7). 

Mükotoksiinid on sekundaarsed ainevahetusproduktid mida toodetakse hallitusseente poolt 

(Peraica et al, 1999). Mõned mükotoksiinid põhjustavad allergiaid, mõned omavad 

teratogeenset, kantserogeenset või mutageenset toimet (Garcia-Cela et al, 2012). 

Hallitusseente poolt produtseeritud mükotoksiinid on nähtamatud, lõhnatud ja maitsetud 

seenemürgid. Mükotoksiinid teeb eriti ohtlikuks nende keemiline stabiilsus, mis tähendab 

seda, et need ei lagune kõrgetel temperatuuridel töödeldes täielikult. Seenemürgid 

kanduvad tihti läbi taimede inimeste toiduahelasse. Nende keerulise ehituse tõttu on 
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organismis neid väga raske lagundada. Mükotoksiinid kuhjuvad organismis, hakates 

mõjutama organismi tervislikku seisukorda. Nad põhjustavad immuunsüsteemi 

nõrgenemist, allergiate väljakujunemist ning erinevate haiguste tekkimist (Peraica et al, 

1999). 

 

 

 

Joonis 7. Õunamahla pressijate teadlikkus mükotoksiinidest 

 

Vastajatel paluti nimetada mükotoksiine ja küsiti, milliseid mükotoksiine võib esineda 

õunamahlas. Vaid 10 inimest oskas nimetada mõnda mükotoksiini, sealhulgas üks vastaja 

andis kolm vastust, neli vastajat kaks ja kuus vastajat ühe vastuse. Kõige rohkem, kaheksal 

korral, nimetati patuliini, mis on ka õunatoodetes kõige levinum mükotoksiin (tabel 4). 

 

Tabel 4. Vastajate poolt nimetatud mükotoksiinid ja mükotoksiinid õunamahlas 

 

Nimetatud 

mükotoksiinid 

Vastuste 

arv 

Nimetatud mükotoksiinid 

õunamahlas 

Vastuste 

arv 

patuliin 8 patuliin 12 

citrinin 4     

fusarium 2     

penitorm A 1     

aflatoksiin 1     

 

Mükotoksiinidena nimetati patuliini, citrinini ja aflatoksiini. Eelnimetatud toksiinid 

omavad inimtervisele toksikoloogilist riski (Garcia-Cela et al, 2012). 
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Patuliin on tavaline õunamahla, õunapüree ja käärimata siidrite saastaja (Fernades-Cruz, 

2010). Patuliin on neuro- ja genotoksiline, põhjustab iiveldust, kopsu turseid, krampe ja 

halvatust (Klich, 2009, Sabater-Vilar et al, 2004). Maailma tervise organisatsioon (WHO) 

ja Euroopa Liit on määranud maksimaalseks lubatud patuliini sisalduseks õunamahlas 

50µg/l (European Commission 2003). 

Aflatoksiinid on inimtervisele ühed ohtlikumad mükotoksiinid (Garcia-Cela et al, 2012), 

omades genotoksilist ja kantserogeenset mõju (Bennet ja Klich, 2013). Aflatoksiinid 

nõrgendavad immuunsüsteemi ning põhjustavad akuutseid maksa kahjustusi. Kokkupuude 

toksiiniga võib lõppeda ka surmaga. Letaalne aflatoksiini doos täiskasvanutele on 10-20 

mg (Pitt, 2000). Kahel juhul nimetati fusariumi, mis tegelikult ise pole mükotokiin, vaid 

seente perekond Fusarium, mis toodab mükotoksiine. Lisaks nimetati penitorm A, seda ei 

tunta mükotoksiinina. 

 

3.7.  Vastajate teadlikkus mükotoksiinide ohu esinemisest 

õunamahlas 
 

Vastanutest 76% ei olnud teadlikud, et oma tehtud õunamahlas võib esineda mükotoksiine. 

8% inimestest ei osanud seisukohta võtta ja 16% teadsid rohkemal või vähemal määral, et 

esineb oht, et õunamahl võib sisaldada mükotoksiine (joonis 8). 

 

 

 

Joonis 8. Vastajate teadlikkus mükotoksiinide ohu esinemisest õunamahlas 

 

Eespoolt lähtuvalt selgus (joonis 7), et 33% vastanutest väitis, et nad teavad või pigem 
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mükotoksiine võib esineda ka õunamahlas. Seega võib järeldada, et inimesed peavad oma 

teadmisi mükotoksiinidest suuremaks kui need tegelikult on. 76% vastajatest on tegelikult 

riskigrupp, kes võivad oma teadmatusest pressida ja tarbida mükotoksiinidest saastatud 

mahla. 

3.8.  Inimeste arvamus pestitsiidijääkide ja mükotoksiinide 

ohust tervisele 
 

Ootamatud tulemused saadi uuringu viimase küsimusega, kus taheti teada saada, kas 

inimesed peavad pestitsiidijääke ja mükotoksiine mahlas ohtlikuks. Kuigi teadlikkus 

mükotoksiinidest, kui hallitusseente poolt toodetud mürgist, oli väga madal, siiski 64% 

vastanutest pidas mükotoksiine mahlas ohtlikuks või väga ohtlikuks (joonis 9).  

 

 

 

Joonis 9. Inimeste arvamus pestitsiidijääkide ja mükotoksiinide ohust tervisele 

 

Sarnane tulemus saadi ka uurimisel pestitsiidijääkide ohust. Tundub, et tulemusi mõjutas 

analoogne, kuid eespool olev küsimus, kus uuriti pestitsiidijääkide ohtlikkust mahlas. 

Inimesed tõenäoliselt võrdsustasid mahlas pestitsiidide jääkide ohu mükotoksiinide ohuga, 

sest joonis 8 tõestas, et inimesed ei ole üldiselt teadlikud mükotoksiinide esinemise ohust 

õunamahlas. 
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3.9.  Demograafiliste näitajate mõju kodustes tingimustes  

õunamahla pressijate teadmistele ja käitumisele 

riknemistunnustega õunte osas 
 

Haridustase ei mõjutanud küsitletute vastuseid statistiliselt oluliselt ja seetõttu ei ole 

küsitletute vastuseid haridustasemete lõikes antud töös esitatud. Vastajate soo üldine mõju 

ei olnud samuti statistiliselt oluline, kuid üksikute vastuste osas esines siiski erinevusi. 

Näiteks selgus, et naiste hulgas oli üle 20% rohkem neid, kes pressivad oma aia õuntest 

mahla, kuna selles on rohkem tervisele kasulikke aineid (väitega nõustus täielikult 70,0% 

naistest ja 47,5% meestest) (tabel 5). Samuti oli naistele võrreldes meestega olulisem see, 

et oma aia puudel ei kasutata taimekaitsevahendeid (väitega nõustus täielikult 84,3% 

naistest ja 65,0% meestest). Tervise Arengu Instituudi andmetel (2006) on tervisekäitumise 

ja soo vahel seos: kõigi tervist hoidvate vastajate hulgast moodustasid naised 75,5% ja 

mehed 24,5% (Kambek 2006). Mõttus et al (2014) jõudsid Eestis läbi viidud uuringus 

iseloomuomaduste ja toidueelistuste vahel samuti järeldusele, et naised on 

terviseteadlikumad. TNS Emor 2008 aasta uuringust selgus, et huvi tervislike toodete vastu 

on üle 35-aastastel tarbijatel suurem, selgelt enam oli segmendis naisi, Eesti keskmisega 

võrreldes pisut enam just muust rahvusest naisi.  

Samuti selgus antud töö aluseks olevast uuringust, et naised hindavad oma teadlikkust 

mükotoksiinide esinemise ohust õunamahlas oluliselt kõrgemaks kui mehed: 18,6% 

naistest ja vaid 2,5% meestest leidis, et nad on pigem teadlikud mükotoksiinide esinemise 

ohust õunamahlas (tabel 5).  

 

Tabel 5. Mõned olulised erinevused Eestis kodustes tingimustest õunamahla pressivate 

naiste ja meeste õunamahla pressimise põhjustes ja teadlikkuses mükotoksiinidest 2016. 

aastal 

 

 Nõustun 

täielikult 

Pigem 

nõustun 

Nii ja naa Pigem ei 

nõustu 

Ei nõustu 

üldse 

Pressin oma aia õuntest mahla, sest selles on rohkem tervisele kasulikke aineid 

χ
2
=6,573 Mehed (N=40) 47,5% b 40,0% a 10,0% 2,5% 0,0% 

p=0,087 Naised (N=70) 70,0% a 24,3% a 5,7% 0,0% 0,0% 
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Pressin oma aia õuntest mahla, kuna ei  kasuta oma puudel taimekaitsevahendeid 

χ
2
=5,9022 Mehed (N=40) 65,0% b 17,5% a 12,5% 5,0% 0,0% 

p=0,116 Naised (N=70) 84,3% a 10,0% a 4,3% 1,4% 0,0% 

Kas olete teadlik mükotoksiinide esinemise ohust õunamahlas? 

  Ei ole 

üldse 

teadlik 

Pigem ei 

ole 

teadlik 

Nii ja naa Pigem 

olen 

teadlik 

Olen 

täiesti 

teadlik 

χ
2
=7,075 Mehed (N=40) 45,0% a 42,5% a 7,5% 2,5% b 2,5% 

p=0,132 Naised (N=70) 42,9% a 27,1% a 8,6% 18,6% a 2,8% 

 

Analüüsides vastuseid ilmneb, et vastajate vanuse üldine mõju oli statistiliselt oluline vaid 

selles osas, mis puudutas mädaplekiga õuna söömise tõenäosust (tabel 6). Üksikute 

vastuste osas esines siiski erinevusi ka teistes küsimustes. Statistiliselt oluliselt erines kõige 

noorema (16-25a) ja kõige vanema (üle 55a) vanusegrupi suhtumine mädaplekiga õunte 

söömisesse Üle 55- aastastest 61,1% ei nõustunud üldse väitega, et nad sööksid õuna koos 

mädaplekiga ära, samas kõige nooremast vanusegrupist ei nõustunud selle väitega üldse 

ainult 11,8% inimestest. Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 toob välja, et nooruses 

tehtavad tervisekäitumuslikud valikud mõjutavad inimese hilisemat terviseseisundit 

oluliselt. Tuleb tõdeda, et alates 1990. aastate keskpaigast on noorukite tervisekäitumine 

märkimisväärselt halvenenud. Vähenenud on noorukite kehaline aktiivsus ja suurenenud 

tasakaalustamata toitumine ning kehakaal, mis viib suure tõenäosusega mitmete 

terviseprobleemide tekkimiseni täiseas. 

Tervise Arengu Instituudi andmetel on suurimat haiguskoormust põhjustavaks 

haigusrühmaks südameveresoonkonna haigused, mille kujunemisel mängib väga suurt rolli 

iga inimese tervisekäitumine. Väidetavalt aitab neid haigusi ennetada soovituslik viie 

portsjoni puu- ja köögivilja tarbimine. Tervislikkuse seisukohast peaks meeles pidama, et 

õunamahl on rikkalik polüfenoolide ja mineraalainete allikas. Polüfenoolid on efektiivsed 

antioksüdandid, mis avaldavad soodsat mõju inimtervisele ja aitavad ennetada haigusi 

(Marzalek et al, 2017) ja neil on südame- veresoonkonna haigusi ennetav toime (Barba et 

al, 2015). Õunamahlas leiduvatest polüfenoolidest on näiteks klorogeenhappel vererõhku 

alandav, põletikuvastane ja kehakaalu reguleeriv toime (Tajik et al, 2017), epikatehhiine 
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peetakse tugevateks antioksüdantideks, mis toetavad südame tööd ja on kasulikud kogu 

veresoonkonnale (Hollenberg et al, 2008). 

Uurides õunamahla pressimise põhjuseid, ilmnes, et ligi 70% vastanutest vanuses 25-36 

aastat pressisid oma aia õuntest mahla seetõttu, et neil oli kahju ülejäävaid õunu ära visata. 

Sama vanusegrupi inimestest nõustus valdav enamik täielikult väitega, et nad pressivad 

oma aia õuntest mahla seetõttu, et selles mahlas on rohkem tervisele kasulikke aineid ja 

sellesse ei ole lisatud säilitusaineid. Sellest võib järeldada, et 25-36- aastaste vanusegrupi 

jaoks on tähtsal kohal tervislik toit ja samas on ka oluline mitte toitu raisata. Tõenäoliselt 

jäävad sinna vanusegruppi lastega pered. Laste toitumise osas on oluline, millist eeskuju ja 

võimalusi pakuvad vanemad enda lastele. Wardle (1995) väitel mõjutavad vanemate 

hoiakud kindlasti otseselt nende lapsi läbi selle, millist toitu ostetakse, ise valmistatakse ja 

serveeritakse kodus. Sõltuvalt sellest, millise toiduga lapsed kokku puutuvad, tekivad neil 

omad eelistused ja toitumisharjumused. Järelikult on vanemad laste jaoks rollimudelid 

tervisliku toitumise, eelistuste ja toitumismustri kujunemisel (Taylor et al, 2004). 

16-25 aastased vastajad pressivad tõenäoliselt veel mahla koos oma vanematega ja seetõttu 

ei olnud neil kindlat veendumust, mis on kõige olulisem põhjus, miks nad mahla pressivad. 

36-45 aastaste vanusegrupis oli tendentsina kõige enam vastanuid, kes ei nõustunud 

väitega, et neil on kahju ülejäävaid õunu ära visata. Seega võib oletada, et sellel 

vanusegrupil on materiaalsed võimalused suuremad ja nad võivad lubada endale juba 

valmis mahla või on nad tööga liiga hõivatud ja õunte ülejääk neid oluliselt ei huvita.   
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Tabel 6. Mõned olulised erinevused Eestis kodustes tingimustest õunamahla pressivate 

inimeste õunamahla pressimise põhjustes ja teadlikkuses mükotoksiinidest sõltuvalt 

vanusest 2016. aastal 

Kui avastate, et õunal on mädaplekk, kuidas käitute? 

a) söön õuna koos mädaplekiga ära 

 Vanus 

 

Nõustun 

täielikult 

Pigem 

nõustun 

Nii ja naa Pigem ei 

nõustu 

Ei nõustu 

üldse 

χ
2
=30,028; 16-25 (N=17) 5,8% 11,8% 23,5% ab 47,1% a 11,8% b 

p=0,018 26-35 (N=22) 13,6% 0,0% 40,9% a 9,1% b 36,4% ab 

 36-45 (N=23) 0,0% 4,5% 26,0% ab 39,1% ab 30,4% b 

 46-55 (N=30) 0,0% 3,3% 16,7% b 40% ab 40,0% ab 

 üle 55  (N=18) 0,0% 0,0% 22,2% ab 16,7% b 61,1% a 

Pressin oma aia õuntest mahla, sest mul on kahju üle jäävaid õunu ära visata 

χ
2
=19,726; 16-25 (N=17) 29,4% b 29,4% a 35,3% 5,9% 0,0% 

p=0,233 26-35 (N=22) 68,2% a 31,8% a 0,0% 0,0% 0,0% 

 36-45 (N=23) 39,1% b 30,4% a 13,0% 13,0% 4,5% 

 46-55 (N=30) 50, 0% ab 30,0% a 16,7% 3,3% 0,0% 

 üle 55  (N=18) 50,0% ab 33,3% a 11,1% 5,6% 0,0% 

Pressin oma aia õuntest mahla, sest selles on rohkem tervisele kasulikke aineid 

χ
2
=16,404 16-25 (N=17) 52,9% b 41,2% a 5,9% 0,0% 0,0% 

p=0,127 26-35 (N=22) 86,4% a 13,6% a 0,0% 0,0% 0,0% 

 36-45 (N=23) 56,5% b 30,4% a 8,7% 4,4% 0,0% 

 46-55 (N=30) 53,3% b 30,0% a 16,7% 0,0% 0,0% 

 üle 55  (N=18) 61,1% ab 38,9% a 0,0% 0,0% 0,0% 

Pressin oma aia õuntest mahla, sest sellesse ei ole lisatud säilitusaineid 

χ
2
=12,593 16-25 (N=17) 70,6% b 29,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

p=0,127 26-35 (N=22) 95,4% a 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

 36-45 (N=23) 73,9% ab 21,7% 4,4% 0,0% 0,0% 

 46-55 (N=30) 86,2% ab 6,9% 6,9% 0,0% 0,0% 

 üle 55  (N=18) 94,4% a 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Uuringust ilmnes, et kõikides vanusegruppides pressisid ligikaudu pooled inimesed mahla 

ka riknemistunnustega õuntest (väitega täielikult nõustunud ja pigem nõustunud inimesed 
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kokku võetult, tabel 7). Vanusel oli riknemistunnustega õuntest mahla pressimise 

tõenäosusele oluline mõju: kõige nooremas vanusegrupis ei olnud kedagi, kes oleks 

täielikult nõustunud väitega, et nad pressivad riknemistunnustega õuntest mahla. Samas oli 

nende seas tendentsina kõige rohkem neid, kes pigem nõustusid esitatud väitega. Noorte 

kahtlev seisukoht võib olla taaskord tingitud sellest, et otsuse, missugustest õuntest mahla 

pressitakse, teevad nende eest ära vanemad. Kuigi statistiliselt olulist erinevust selles osas 

ei olnud, väärib siiski märkimist, kõige vanemas vanusegrupis (üle 55- aastased) oli 

tendentsina kõige enam inimesi (27,8%), kes ei nõustunud üldse väitega, et nad pressivad 

mahla ka riknemistunnustega õuntest. 

EUROSTATi andmetel tarvitas igapäevaselt puuvilju 53,4% ja köögivilju 52,9% 55- 

aastastest ja vanematest Eesti elanikest. Nooremas vanusegrupis (15-24 aastased) olid 

näitajad vastavalt 43,8% ja 47,2%. Sellest võib järeldada, et vanemad inimesed hoolivad 

oma tervisest ja neil on ka elukogemust ja aega. 

  



35 
 

Tabel 7. Mõned olulised erinevused Eestis kodustes tingimustest õunamahla pressivate 

inimeste valikutest riknemistunnusega ja riknemistunnusteta õunte osas 2016. aastal 

Pressin mahla ilma riknemistunnusteta õuntest 

 Vanus 

 

Nõustun 

täielikult 

Pigem 

nõustun 

Nii ja naa Pigem ei 

nõustu 

Ei nõustu 

üldse 

χ
2
=25,878 16-25 (N=17) 5,9% b 47,0% a 47,1% a 0,0% 0,0% 

p=0,0558 26-35 (N=22) 54,6% a 27,3% ab 13,6% b 4,6% 0,0% 

 36-45 (N=23) 43,5% a 17,4% b 26,1% ab 13,0% 0,0% 

 46-55 (N=30) 33,3% a 30,0% ab 30,0% ab 6,7% 0,0% 

 üle 55  (N=18) 55,6% a 11,1% b 16,7% b 11,1% 5,5% 

Pressin mahla ka riknemistunnustega õuntest 

χ
2
= 25,878 16-25 (N=17) 0,0% 64,7% a 23,5% a 5,9% 5,9% 

p=0,0520 26-35 (N=22) 18,1% 36,4% ab 27,3% a 9,1% 9,1% 

 36-45 (N=23) 26,1% 17,4% b 21,7% a 17,4% 17,4% 

 46-55 (N=30) 20,0% 23,3% b 40,0% a 16,7% 0,0% 

 üle 55  (N=18) 16,7% 27,8% b 16,7% a 11,1% 27,7% 

 

Eelnevalt selgus, et 26-35 aastased pööravad kõige rohkem tähelepanu õunamahla 

tervislikkusele. Järgnevaid vastuseid analüüsides selgus, et sama vanusegrupp erines 

teistest statistiliselt oluliselt selle poolest, et nende seas oli kõige enam inimesi (50%), kes 

nõustus täielikult väitega, et kahjulikud ained lagunevad mahla kuumutamisel. Õuntes ja 

õunatoodetes esinevatest mükotoksiinidest on kõige levinum patuliin (Moake et al, 2008). 

Patuliin on aga toksiin, mis pastöriseerimisel küll väheneb, aga ei hävine (Kadakal ja Nas, 

2003). Seega võivad sellesse vanusegruppi kuuluvad inimesed teadmiste vähesuse tõttu 

tarbida mükotoksiinidega saastunud õunamahla vaatamata sellele, et väärtustavad 

õunamahla tervislikkust. Kõige vanemad inimesed olid teadlikumad, et kahjulikud ained 

mahla kuumutamisel ei lagune.  
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Tabel 8. Mõned olulised erinevused Eestis kodustes tingimustes õunamahla pressivate 

inimeste arvamustes kahjulike ainete lagunemise kohta mahla kuumutamisel 

Arvan, et kahjulikud ained lagunevad mahla kuumutamisel 

 Vanus 

 

Nõustun 

täielikult 

Pigem 

nõustun 

Nii ja naa Pigem ei 

nõustu 

Ei nõustu 

üldse 

χ
2
= 33,009 16-25 (N=17) 0,0% b 64,7% a 17,7% a 11,7% 5,9% 

p=0,007 26-35 (N=22) 50,0% a 22,7% b 22,7% a 4,6% 0,0% 

 36-45 (N=23) 21,7% b 39,1% ab 17,4% a 17,4% 4,4% 

 46-55 (N=30) 20,0% b 23,3% b 30,0% a 20,0% 6,7% 

 üle 55  (N=18) 11,1% b 16,7% b 27,8% a 22,2% 22,2% 

 

 

Tabel 9. Mõned olulised erinevused Eestis kodustes tingimustes õunamahla pressivate 

inimeste arvamustes mükotoksiinidest ja nende ohust inimtervisele 

Kas teate, mis on mükotoksiinid? 

 Vanus 

 

Üldse ei 

tea 

Pigem ei 

tea 

Nii ja naa Pigem 

tean 

Tean 

kindlasti 

χ
2
= 20,74998 16-25 (N=17) 35,3% a 17,6% ab 5,9% 29,4% a 11,8% 

p= 0,18832 26-35 (N=22) 40,9% a 45,5% a 0,0% 13,6% a 0,0% 

 36-45 (N=23) 30,4% a 17,4% b 13,0% 30,4% a 8,8% 

 46-55 (N=30) 23,3% a 36,7% ab 6,7% 30,0% 3,3% 

 üle 55  (N=18) 16,7% a 22,2% ab 22,2% 38,9% a 0,0% 

Juhul kui õunamahl sisaldaks mükotoksiini, kui ohtlikuks peaksite seda inimese tervisele? 

 Vanus Üldse ei 

tea 

Pigem ei 

tea 

Nii ja naa Pigem 

tean 

Tean 

kindlasti 

χ
2
= 31,23513 16-25 (N=17) 0,0% 11,8% 23,5% ab 64,7% a 0,0% 

p= 0, 01256 26-35 (N=22) 4,6% 13,6% 40,9% a 27,3% b 13,6% 

 36-45 (N=23) 4,4% 4,3% 26,1% ab 65,2% a 0,0% 

 46-55 (N=30) 0,0% 3,3% 13,3% b 66.7% a 16,7% 

 üle 55  (N=18) 0,0% 27,8% 16,7% ab 27,8% b 27,7% 

 



37 
 

Vastajate vanus ei mõjutanud inimeste teadlikkust mükotoksiinidest, kuid mõjutas oluliselt 

seda, kui ohtlikuks peetakse mükotoksiine inimese tervisele (tabel 9). Kui kõige vanemas 

vanusegrupis oli võrdselt inimesi, kes pidas mükotoksiine pigem ohtlikuks ja väga 

ohtlikuks, siis kõige nooremate ja ka 36-45 aastaste seas seas ei olnud ühtki, kes oleks 

pidanud mükotoksiine inimese tervisele väga ohtlikuks.  
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KOKKUVÕTE 
  

Käesolevas uurimistöös püstitati hüpotees, et eestlased, kes pressivad kodustes tingimustes 

õunamahla, on teadlikud mahlas sisalduvatest tervislikest ühenditest, kuid teadlikkus 

potentsiaalselt ohtlikest ühenditest (eelkõige mükotoksiinidest) on väike, mistõttu 

õunamahla pressimisel ei tegeleta teadlikult mükotoksiinidega saastumise vältimisega. 

Hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Ilmnes, et teadlikkus mükotoksiinidest on väga väike ja 

mükotoksiinide ohtu ei teadvustata ega ennetata. 

Hüpoteesi teine osa, et inimesed on teadlikud mahlas sisalduvatest tervislikest ühenditest, 

kinnitust ei leidnud. Ilmnes, et inimeste teadlikkus õunamahlas leiduvatest kasulikest 

ühenditest on samuti puudulik. 

Tööle seati kaks eesmärki: 

 selgitada välja Eestis kodustes tingimustes õunamahla pressijate teadlikkus 

õuntes sisalduvatest tervisele potentsiaalselt kasulikest ja kahjulikest ainetest; 

 selgitada välja, kuivõrd kasutatakse kodustes tingimustes mahla pressimisel 

mükotoksiinide ohtu vähendavaid võtteid; 

Uurimistöö tulemustest võib välja tuua järgmised olulised aspektid: 

 Kodustes tingimustes õunamahla pressimise põhjusena tõi enamus inimesi 

välja, et see on maitsvam, tervislikum, ei sisalda taimekaitsevahendite jääke ja 

sinna pole lisatud säilitusaineid.  

 Õunamahlas leiduvatest kasulikest ainetest nimetati kõige enam (33 korral) 

vitamiini C. Tegelikkuses laguneb askorbiinhape kokkupuutel õhuga kergesti ja 

kodustes tingimustes valmistatud õunamahlas on vitamiin C sisaldus 

kaduvväike. Seega on tegemist valearusaamaga.  

 Mahlas sisalduvatest kahjulikest ainetest nimetati kõige rohkem ( kümnel 

korral) taimekaitsevahendite jääke. Kuna on tõestatud, et Eesti õuntes 

taimekaitsevahendite jääke üldiselt ei leidu, siis pole põhjust karta, et neid 

leiduks õunamahlas.  

 76% inimestest ei olnud teadlikud, et omatehtud õunamahlas võib esineda 

mükotoksiine. Vaid 10 inimest küsitletutest oskas nimetada mõnda 

mükotoksiini ja neistki ei olnud osad õiged. 
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 Mahla pressitakse nii otse puust korjatud õuntest kui ka varisenud õuntest. 

Enamasti inimesed pesevad õunu enne mahla pressimist, kuid seda tehakse 

pigem mustuse kui mädaplekkide eemaldamiseks.  

 Demograafilistest näitajatest mõjutas vastuseid kõige enam vanus. Kõige 

noorem vanusegrupp (16-25 aastased) pöörasid vähem tähelepanu mahlaks 

pressitavate õunte kvaliteedile, pressides tõenäolisemalt mahla ka 

riknemistunnustega õuntest. 50% 26-35 aastastest inimestest arvas, et 

kahjulikud ühendid õunamahlas lagunevad kuumutamisel. Kõige vanemast 

vanusegrupist vastas nii vaid 11%.  Naiste ja meeste võrdluses osutusid naised 

terviseteadlikumaks.  

Töö autor leiab, et käesolev magistritöö aitab Eesti inimestel paremini mõista õunamahla 

tervislikkust ja juhib tähelepanu patuliinile kui ühele levinumale õunatoodetes esinevale 

mükotoksiinile. Samuti on töös välja toodud informatsiooni põhjal võimalik vähendada 

riskikäitumist, mis võib viia õunamahla saastumisele patuliiniga.  
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SUMMARY 
 

Pressing juice at home from apples grown in domestic gardens has long traditions in 

Estonia and is still practiced by several families.  

Current master thesis had following hypothesis: people who produce apple juice at home, 

are aware of health-beneficial compounds in apple juice, but have little knowledge about 

health-threatening compounds including mycotoxins, and therefore do not practise 

procedures which would minimize possibilities for juice contamination with patulin.  

The aim of the current research was to find out, which knowledge people, who produce 

apple juice at home, have about health-beneficial and health- threatening compounds in 

apple juice. Also, the aim was to find out, which procedures people practise prior juice 

processing for decreasing the potential for mycotoxin contamination.  

The second part of the hypothesis was confirmed: people’s knowledge about mycotoxins 

was very low. The first part of the hypothesis was not confirmed, since people’s 

knowledge about health-beneficial compounds in apple juice was also inadequate.  

Following aspects can be brought out based on the results of the research: 

 

1. The main reasons why people produced apple juice at their homes, were better taste 

and its value as health-beneficial product without added preservatives and without 

pesticide residues.  

2. Among health-beneficial compounds, vitamin C was mentioned most often. In 

reality, apple juice pressed at home has negligible amounts of vitamin C due to 

oxidation during crushing, pressing and pasteurisation procedures.  

3. Among health-threatening compounds in apple juice, pesticide residues were 

mentioned most often. Since Estonian apples usually do not contain pesticide 

residues, it is very little probability that apple juice would contain pesticide 

residues.  

4. 76% of people, who answered the questionnaire, did not know that apple juice may 

contain mycotoxins. Only 10 people out of 110 were able to name some 

mycotoxins and all of them were not right.  
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5. Most of the people used apples harvested both from the trees and also dropped 

apples form the ground to press the juice. Apples were mostly washed before 

pressing, but signs of rots were not removed.  

6. Peoples knowledge were most of all influenced by age: the youngest age group  

(16-25 years old) paid less attention to the quality of apples and the probability that 

they would also press apples with signs of moulds, was larger. Comparing men and 

women, females were more health-conscious. 

 

The author of the thesis finds that current research benefits for better understanding about 

health beneficial compounds in apple juice and about mycotoxin patulin. The research rises 

awareness of risks associated with using low quality apples for processing and by this 

enables to decrease the risk that people would consume juice contaminated with patulin.  
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LISAD 

Lisa 1.  

Lp. küsimustiku täitja! 

 

Palun vastake järgnevatele küsimustele juhul, kui  olete kunagi ise oma aia õuntest 

õunamahla pressinud või pressida lasknud.  

Küsitluse andmeid kasutatakse Eesti Maaülikooli aianduse osakonna magistrandi Pille 

Sumbergi magistritöös. Küsitlus on anonüümne, teie andmeid kasutatakse vaid üldistuste 

tegemiseks. Küsitluse täitmine võtab aega ca kümme minutit.  

Palun vastake kõikidele küsimustele. Enamiku küsimuste puhul pakutakse erinevaid 

vastusevariante. Valige neist üks ja tõmmake teile sobivale variandile ring ümber. Teistel 

juhtudel lähtuge küsimuse sõnastusest.  

TÄNAME KOOSTÖÖ EEST! 

 

2. Mitu õuna sööte nädalas (õunahooajal)? 

1) 0 

2) 1- 2 

3) 3 - 5 

4) rohkem kui 5 

 

5) Kui avastate, et õunal on mädaplekk, kuidas käitute? 

a. söön õuna koos mädaplekiga ära  

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

b. lõikan pleki välja ja söön ülejäänud õuna ära  

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

c. viskan kogu õuna ära  

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) raske öelda; 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

6) Missuguse väitega olete nõus: 

a.  arvan, et mädaplekkidega  õun on lihtsalt ebameeldiva maitsega 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa; 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 
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b. arvan, et mädaplekkidega õun võib olla inimtervisele ohtlik 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa; 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse  

 

7) Mil määral nõustute järgmiste väidetega:  

 

4.1. Pressin oma aia õuntest mahla, sest see on odavam  

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

4.2. Pressin oma aia õuntest mahla, sest mul on kahju üle jäävaid õunu ära visata  

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

4.3. Pressin oma aia õuntest mahla, sest see mahl on maitsvam 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

4.4.Pressin oma aia õuntest mahla, sest selles on rohkem tervisele kasulikke aineid 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

4.5.Pressin oma aia õuntest mahla, kuna ei kasuta oma õunapuudel 

taimekaitsevahendeid 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

4.6.Pressin oma aia õuntest mahla, sest sellesse ei ole lisatud säilitusaineid 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 
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4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

 

4.6.1. Kui teate, palun loetlege õunamahlas sisalduvaid tervisele 

kasulikke aineid 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

4.6.2. Kui teate, palun loetlege õunamahlas sisalduvaid tervisele 

ohtlikke aineid 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

5. Mil määral nõustute järgmiste väidetega:  

 

a) pressin mahla otse puu otsast korjatud õuntest 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

b) pressin mahla puu alla varisenud õuntest 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

c) pressin mahla ilma riknemistunnusteta õuntest 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

d) pressin mahla ka väheste riknemistunnustega õuntest 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

e) pesen õunu enne mahla pressimist 

1) nõustun täielikult;  
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2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

f) lõikan enne mahla pressimist mädaplekid õuntest välja  

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

 

6. Kui pressite mahla ka riknemistunnustega õuntest, siis mil määral nõustute 

järgmiste väidetega:  

a. arvan, et  õunal olev mädaplekk ei ohusta inimese tervist 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

 

b. arvan, et kahjulikud ained lagunevad mahla kuumutamisel 

1) nõustun täielikult;  

2) pigem nõustun; 

3) nii ja naa 

4) pigem ei nõustu; 

5) ei nõustu üldse; 

 

7. Kas teate, mis on mükotoksiinid? 

1) üldse ei tea 

2) pigem ei tea 

3) nii ja naa 

4) pigem tean; 

5) tean kindlasti; 

 

8. Kas oskate nimetada mõnd mükotoksiini (hallitusseente poolt toodetav mürki)? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

9. Kas olete teadlik mükotoksiinide esinemise ohust õunamahlas? 

1) ei ole üldse teadlik 

2) pigem ei ole teadlik 

3) nii ja naa 

4) pigem olen teadlik; 

5) olen täiesti teadlik; 
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10. Kas oskate nimetada mõnd mükotoksiini, mis võib esineda õunamahlas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

11. Juhul kui õunamahl sisaldaks taimekaitsevahendite jääke, kui ohtlikuks peaksite 

seda inimese tervisele? 

 

1) üldse ei pea ohtlikuks 

2) pigem ei pea ohtlikuks 

3) nii ja naa 

4) pigem pean ohtlikuks 

5) pean väga ohtlikuks 

 

12. Juhul kui õunamahl sisaldaks mükotoksiini, kui ohtlikuks peaksite seda inimese 

tervisele? 

 

1) üldse ei pea ohtlikuks 

2) pigem ei pea ohtlikuks 

3) nii ja naa 

4) pigem pean ohtlikuks 

5) pean väga ohtlikuks 

 

 

Olen             mees                      naine 

Minu vanus…… 

Elan               linnas                maal 

Minu haridus:      põhiharidus        keskharidus         kesk-eriharidus         

kõrgharidus 
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