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SISSEJUHATUS 

Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate erinevatest taimsete proteiinide allikatest ning kui 

palju proteiine need sisaldavad.  

Valdkonna ülevaate eesmärgiks oli anda ülevaade taimsete proteiinide vajadusest, uurida 

erinevaid taimse proteiini allikaid, tuues välja nende proteiinisisaldused ning kasu inimesele, 

sealhulgas ka kasutamise võimalused. Ülevaate osas tuuakse välja ka erinevad 

proteiinisisalduse määramise meetodid ning ekstraheerimise tehnoloogiad. 

Proteiinid on olulised ühendid inimese organismi toimimiseks, neid saadakse nii loomset kui 

ka taimset päritolu toiduainetest. Inimeste proteiinivajadus on erinev, see võib sõltuda 

vanusest kui ka kehamassist (Chardingy et al., 2016). Seetõttu on oluline tarbida piisavalt 

proteiine. Üha enam inimesi on maailmas hakatud loobuma loomsetest valkudest (Nunes, 

2016), seetõttu on oluline uurida alternatiive, taimseid proteiine.  

Kaunviljad, herned, oad, õliseemned, läätsed jms, on olulised toidu valguallikad. Need 

sisaldavad inimese jaoks asendamatuid ühendeid, nagu proteiinid, kiudained, mineraalid ja 

vitamiinid (Sathe et al., 1984). Just seetõttu on suurem tähelepanu antud töös pööratud 

kaunviljadele, mille kasvatamine on Eestis aastatega kasvanud (Narits, 2018). Töö 

eksperimentaalses osas määratakse Eesti Taimekasvatuse Instituudis kasvatavatest sortidest 

valitud kolme põldherne ja põldoa kuivainessisalduva proteiinisisaldusi ning võrreldakse neid 

kirjanduses leitud tulemustega.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli: 1) Uurida taimsest toormest proteiine ning anda nendest 

ülevaade; 2) võrrelda Eestis kasvatavate kaunviljade põldherne ja põldoa kuivaine 

proteiinisisaldusi. 
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1. VALDKONNA ÜLEVAADE 

1.1. Proteiinid 

Valgud ehk proteiinid on orgaanilised ained, mida leidub kõikides elusorganismides. Valgud 

omavad rolli organismi bioloogilistes protsessides, näiteks uute ainete sünteesis, 

rakkudevahelises signalisatsioonis ja laguproduktide eemaldamises rakust (Loodusained, 

2017). Bioloogilistes süsteemides toimuvad keemilised protsessid, mis vajavad toimimiseks 

vajalikul hulgal ensüüme, mis on samuti valdavalt valgud (Boulter et al., 1977). Proteiinidel 

võib olla näiteks loomade lihaste ja kudede ning taimede rakuseinte ühendamisel 

strukturaalne või mehaaniline roll (Phillips et al., 2011). Lisaks on valkude poolt vahendatud 

ka mitmed spetsiifilised tegevused, nagu rakkude vastastikune toime, geenirepressioon, 

mitoos, sekreteerimine ja rakusisene transport (Boulter et al., 1977). Kuna proteiinid on 

olulised organismide füsioloogilistes protsessides, on need unikaalsed ja asendamatud 

toitained, mis peavad tagama kudede kasvu ja säilimise (Loodusained, 2017).  

 

1.1.1. Valkude ehitus 

Valgud on biopolümeerid ja nende monomeerideks on aminohappejäägid. Kõik valgud on 

ühendid, mis koosnevad kuni kahekümnest erinevast aminohappejäägist, mida nimetatakse 

proteogeenseteks (Pappel, 2017). Kõik aminohapped sisaldavad amiini ja karboksüülhapet.  

Aminohappe molekulid on omavahel ühendatud peptiidsidemetega, mis on polaarne 

kovalentne side. See moodustub ühe aminohappe aminorühma ja teise aminohappe 

karboksüülrühma vahelisel reaktsioonil, kusjuures eraldub vesi (Joonis 1). R-rühm ehk 

kõrvalahel võimaldab aminohapete varieeruvuse, andes polaarsed-, mittepolaarsed-, 

anioonsed- või katioonsed omadused (Phillips et al., 2011). Valkude molekulid moodustavad 

lineaarseid struktuure ehk primaarstruktuure, milles peptiidsidemete abil on seotud 

aminohapete järjestus ja üldarv polüpeptiidahelas. Valgud moodustavad ka 

sekundaarstruktuure ehk toimub vesiniksidemetega fikseeritud polüpeptiidahela teatud 

lõikude konformatsioon - peptiidsideme koostisse kuuluvate vesiniku- (H) ja hapniku- (O2) 

aatomite vahele tekivad vesiniksidemed. Sekundaarstruktuuri põhivormiks on α-heeliks ehk 

α-spiraal ja β-struktuur ehk volditud lehe struktuur. Kui valgud moodustavad kerajaid või 

niitjaid konformatsioone, siis on tegu tertsiaarstruktuuriga, kogu valgumolekulile on 

iseloomulik ruumiline struktuur. Tertsiaarstruktuuri moodustavad aminohapete 
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radikaalidevahelised, peamiselt mittekovalentsed sidemed ehk elektrostaatilised vastasmõjud, 

vesiniksidemed ja hüdrofoobsed vastasmõjud, kuid ka kovalentsed disulfiidsidemed. 

 

 

Joonis 1. Aminohape koosneb aminorühmast ja karboksüülrühmast. Peptiidside moodustub aminorühma ja 

karboksüülrühma vahel, eraldub vesi 

Oligomeersetele valkudele ehk valkudele, mille molekulid koosnevad rohkem kui ühest 

polüpeptiidahelast, mis nimetatakse osamolekulideks ehk subühikuteks, on iseloomulik valgu 

kvaternaarstruktuur. Kvaternaarstruktuurile on iseloomulik assotsieerumine ehk struktuuri 

fikseerivad nõrgad mittekovalentsed sidemed (Pappel, 2017). 

 

1.2. Inimeste proteiini vajadus 

Inimesed vajavad proteiini, sest toiduvalkudest saadakse aminohappeid kehavalkude ja teiste 

lämmastikku sisaldavate ühendite, nagu peptiidhormoonide ja neurotransmitterite, sünteesiks. 

See tähendab, et proteiini vajadus on tegelikult aminohapete vajadus. Organismis on mitu 

korda rohkem proteiine, kui seda tarbitakse. Proteiinide tarbimisel toimub organismis 

ainevahetus, osad valgud ja muud lämmastiku ühendid lagundatakse, samas kui toimub ka 

pidev proteiinide süntees (Pellett, 1985) (Joonis 2). 



 

9 

Ainevahetuse käigus toimub aminohapete muundamine, mõned neist muundatakse olulisteks 

metaboliitideks, millest saavad lämmastiku sisaldavad lõpp-produktid, näiteks uurea ja teised 

ühendid uriinis, roojas või higis. Samuti kulub proteiine naha, juuste ja muude sekretaatide 

moodustumiseks (WHO et al., 2007). 

Tervisliku toitumise üheks aluseks on piisav valgu tarbimine, mis võimaldab moodustada ja 

säilitada inimese genoomis kodeeritud 25 000 valku ning muud lämmastiku ühendit. 

Kodeeritud valgud ja teised lämmastiku ühendid moodustavad organismis strukturaalsete ja 

funktsionaalsete elementide süsteemi, milles toimub lämmastiku vahetus organismi ja 

keskkonnaga. Organism vajab proteiine ja selle aminohappeid metabolismi toimimiseks ja  

kasvamiseks, eriti just imiku ja lapse kasvueas (WHO et al., 2007).  

Inimese organismis on 20 α-aminohapet, mis on olulised organismi terviklikuks toimimiseks. 

Neid jagatakse asendamatuteks ja asendatavateks aminohapeteks, mõned aminohapped on 

asendatavad vaid mõningatel juhtudel. Nendest 20-st aminohappest 8 on asendamatud 

(isoleutsiin, leutsiin, lüsiin, metioniin, fenüülalaniin, treoniin, trüptofaan ja valiin), mida 

inimorganism ei ole võimeline ise tootma, lisaks on avastatud, et imikutele ja lastele on 

asendamatuks aminohappeks ka histidiin. Asendamatuid aminohappeid tuleb seega saada 

toidust proteiinidega (Pencharz et al., 2006). 

Proteiini ja üldse lämmastiku vajadus sõltub inimese vanusest, kuid ka füüsilisest aktiivsusest 

(WHO et al., 2007). Imiku ja lapse proteiini vajadus on suurem kasvueas, vajaliku proteiini 

(aminohappe) koguse saavad nad emapiimast (Smil, 2002). Täiskasvanud inimestel on oluline 

saavutada lämmastiku tasakaal organismis, mil lämmastiku tarbimine ja kadu on võrdsed. 

Proteiini vajadus tuleneb ka metabolismi vajadusest, seega WHO (2007) andmetel on 

valguvajadus organismi ainevahetusvajadus jagatud puhta valgu kasutamisega 

(pöördvõrdelises seoses) ning keskmine päevane soovitatud proteiini kogus on 0,66 g/kg keha 

Joonis 2. Aminohapete metabolismi üldskeem organismis (WHO et al., 2007) 
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massi kohta päevas (täiskasvanud inimestel). Samas kui ANSES (The French Agency for 

Food Enviromental and Occupational Health & Safety) soovitab täiskasvanud inimese 

päevaseks proteiinivajaduseks 0,83 g/kg kehamassi kohta (Chardingy et al., 2016). See näitab, 

et täiskasvanute proteiinivajadus võib kõikuda ning aja jooksul suureneda (Smil, 2002). 

 

1.3. Taimsed proteiinid 

Taimed on esmaseks toiduvalkude allikaks nii inimestele kui ka kariloomadele. Võrreldes 

lihaga on neid ökonoomsem ja odavam toota, kuid negatiivseks aspektiks on toitaineline 

tasakaal, asendamatute aminohapete hulk jääb taimsetes proteiinides alla soovitud normi. 

Näiteks teraviljade valkudes on madal lüsiini (Lys) sisaldus ning kaunviljades madal 

metioniini (Met) sisaldus (Samuels et al., 2003). Taimede proteiini sisaldust mõjutab suurel 

määral kasvukeskkond ning erinevad keskkonnategurid, näiteks temperatuur, põuast tulenev 

stress taimel, tihenenud pinnas, juurehaigused ja kahjurid (Burstin et al., 2011). 

 

1.3.1. Taimsete proteiinide süntees 

Valkude bioloogiline aktiivsus määratakse nende aminohapete järjestuse järgi, seega ei ole 

võimalik sünteesida neid ensüümi meetodiga, nagu tehakse teiste rakuühenditega. Selle 

toimumine nõuaks suurt hulka spetsiifilisi ensüüme, mis omakorda vajaks teisi ühendeid, et 

moodustuda ning nii lõppmatuseni. Valke sünteesitakse alusmehhanismiga, mis kujutab 

endast mRNA (informatsiooni ribonukleiinhape) interaktsiooni ribosoomidega. Kuigi 

protsessis on vaja 100 erineva ensüümi koordineeritud aktiivsust,  toimub protsess üpris 

kiirelt, ligikaudu 15 aminohapet sekundis (Boulter et al., 1977). 

Proteiini sünteesis on oluline valgu aminohapete aktiveerimine spetsiifiliste süntetaaside 

(ensüümide) poolt ATP (adenosiintrifosfaadi) manulusel. Seejärel kinnituvad aktiveeritud 

aminohapped spetsiifiliste tRNA (transport ribonukleiinhape) molekulidega, moodustades 

aminoatsüül-tRNA (aa-RNA) molekulid. Valgu moodustumisel tekib kompleks, mis sisaldab 

aa-RNA-d, GTP-d ning mRNA-ga seotud ribosoomi. See tekib, kui aa-tRNA ja ribosoomid 

seostuvad. Seejärel toimub peptiidide süntees ning peptiidahela pikendamine. Moodustub 

polüpeptiidahel ning seal edasi valk (Boulter, 1970).  

Peamine proteiini süntees toimub tsütoplasmaatilises maatriksis või mitmesugustes 

rakusisestes organellides, näiteks mitokondris või kloroplastides (Smith, 1978), kuid enamik 
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nende valke sünteesitakse tsütoplasmas enne nende transportimist organellidesse (Boulter et 

al., 1977). 

1.3.2. Kaunviljade proteiinid 

Kaunviljad on kasulikud nii keskkonnale kui ka inimesele. Need on head mulla 

lämmastikuringi taastajad, sidudes õhulämmastikku ning suunates seda mulda. Põldudel 

kasvatatakse kaunvilju vahekultuuridena (näiteks teravilja, maisi vms vahel) mulla 

parandamiseks, selline põllukultuuride varieerimise süsteem on odavam ja loodussäästlikum 

alternatiiv tavapõllumajandusele, et suurendada pinna kvaliteeti ja suurendada sellelt saadavat 

saagist (Veloso et al., 2016). Kaunviljade kasvatamine vahekultuuridena võimaldab 

vähendada lämmastikväetiste kasutamist, mis on seotud fossiilkütuste tarbimise ja erinevate 

kasvuhoonegaasidega (transpordist) (Nemecek, 2008). 

Eestis on kaunviljade kasvatamiseks kasutatav maa-ala aastatega oluliselt kasvanud. Kui 

aastal 2008 kasvatati kaunvilju 4,8 tuhandel hektaril, siis aastaks 2017 oli see kasvanud juba 

65,8 tuhande hektarini (38,8 tuhat ha põldhernest, 27 tuhat ha põlduba) (Narits, 2018). 

Kaunviljade alla kuuluvad herned, oad, läätsed ja kikerherned, aga ka mõned õliseemned, nt 

lupiinid ja sojaoad (Arntfield, Maskus, 2011). Kaunviljad on olulised toiduvalgu allikad, eriti 

just sellistes riikides, kus loomsete valkude tarbimine on piiratud, kas selle puudumise või 

kõrge hinna tõttu (Feyzi et al., 2018). Kaunviljad on odavad ja kvaliteetsed alternatiivid 

loomsele toidule. Need sisaldavad rohkelt proteiini, kiudaineid, mineraale ja vitamiine, mis on 

inimese jaoks asendamatud. Lisaks sisaldavad need ka bioaktiivseid ühendeid, mis 

parandavad, näiteks toitainete imendumist (lektiinid), aitavad kaasa diabeedi ennetamisele 

(proteaasi inhibiitorid) või kaitsevad südame-veresoonkonna haiguste eest (flavanoidid)  

(Sathe et al., 1984). 

Mitte toitainelisteks bioaktiivseteks ühenditeks on proteaasi inhibiitorid, amülaasi inhibiitorid, 

lektiinid, fütaadid, oksalaadid, flavanoidid, tanniinid, ligiinid ja saponiinid (Champ, 2002). 

Uuringute kohaselt aitavad kaunviljade proteiinid vähendada ka seedetrakti haigusi ning 

ennetada ülekaalulisust, rasvumist ja hüpoglükeemiat (Duranti, 2006). 

Toitaineliselt ei ole kaunviljade proteiinid täisväärtuslikud, sest sisaldavad väikestes kogustes 

inimesele asendamatuid aminohappeid, nagu metioniin, tsüsteiin ja trüptofaan, samas on 

kaunviljades rohkem lüsiini, mis puudub teraviljade proteiinides (Duranti, 2006). Seega on 

võimalik saada parima aminohappelise koostisega proteiini, kui lisada kaunviljade proteiinile 

teravilja proteiine.  
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Proteiini sisaldus kaunviljades on keskmiselt 17 – 30%, sõltuvalt liigist ja päritolust, kas 

globuliinidest (60 – 90%) või albumiinidest (10 – 20%) (Sathe et al., 1984). Burstin et al., 

(2011) toob oma uuringutes välja, et kaunviljade proteiinisisaldus jääb 16 – 50% ulatusse. See 

näitab, et erinevate uuringute tulemusel on saadud erinevad tulemused.  

Vajalik süsiniku energiavarustus, mis on oluline uue seemne idanemisel, talletatakse 

kaunviljade seemnetes, kas õlisse (sojauba, maapähkel) või tärklisse (aeduba, hernes, 

põlduba, läätsed, kikerhernes, munguba) (Burstin et al., 2011).  

Kõige rohkem on uuritud sojauba ning seda peetakse suurimaks proteiini allikaks, kuid selle 

negatiivsete omaduste tõttu on hakatud otsima ka alternatiive. Parimateks alternatiivideks 

peetakse oa- ja herne proteiine. Eeliseks soja ees tuuakse herne ja oa bioaktiivsete ühendite 

sisaldus ning asjaolu, et need ei sisalda allergeene nagu sojavalk (Söderberg, 2013).  

1.3.2.1. Herne proteiinid 

Herned sisaldavad rohkelt proteiini, mineraale, vitamiine, tärklist ja kiudaineid. Proteiini 

sisaldus hernestes jääb keskmiselt 25% juurde, kuid sõltub herne sordist (Söderberg, 2013).  

Herne proteiinid koosnevad põhiliselt globuliinidest (65 – 80% (Nehete et al., 2013)) 

(legumiinid, vicilliinid) ja albumiinidest (Söderberg, 2013). Sadestumiskoefitsendi (S) järgi 

jagatakse globuliinid veel omakorda 7S ja 11S-iks (Duranti, 2006). Proteiini fraktsioonid 

koosnevad omakorda väiksematest osadest (aminohapetest), näiteks legumiin koosneb 496 

aminohappest koos signaalpeptiidiga ning selles järjestikkuses on viis metioniini ja kuus 

tsüsteiini osakest (Sathe, 2002). Sellest tulenevalt saab öelda, et herne proteiinid on metioniini 

ja tsüsteiini vaesed. 

Erinevate uuringute kohaselt võivad põldherned sisaldada 23,5% (Sathe, 2002) 22% 

(Salunkhe, Deshpande, 1991), 23,4%, 21 – 24% (Tulbek et al., 2017), 21 – 25% (Arntfield, 

Maskus, 2011), 21,2 – 32,9% (Dahl et al., 2012), 20 – 30% (Nehete et al., 2013) või 20 – 25%  

proteiini ning 33 – 50% tärklist (Gonźalez-Pérez, Arellano, 2009). 

Kui proteiini sisaldus herne kuivaines jääb 20% juurde, siis herne proteiini kontsentraadis on 

see 49,98% ning proteiini isolaadis 82,6% (Nosworthy, 2017). 
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1.3.2.2. Oa proteiinid 

Oad (seemned) on olulised proteiinide, süsivesikute, kiudainete ning mineraalide ja 

vitamiinide allikas. Tavaliselt sisaldavad oad 15 – 25% proteiini, 8 – 10% vett, 50 – 60% 

süsivesikuid, 3 – 5% kiudaineid, 3 – 4% tuhka ning alla 5% lipiide kuivaines (Sathe, 2002). 

Oas talletunud valgud jagunevad lahustumise järgi: vees lahustuvad albumiinid ja 

soolalahuses lahustuvad globuliinid. Albumiinide sisaldus jääb 10 – 30% ning globuliinide 

sisaldus 45 – 70% vahemikku kogu proteiini sisaldusest (Sathe, 2002). Sadestumiskoefitsendi 

järgi jagatakse globuliinid veel omakorda 7S ja 11S-iks (Duranti, 2006).  

Põldoa seemnetes mõjutab proteiini sisaldust seemnekest, mis sisaldab suures osas 

lahustumatuid kiude ja tanniine. Suurema proteiini kontsentratsiooni saamiseks ning selle 

seeduvuse parandamiseks eemaldatakse oa seemnetelt kest. Kesta paksus ja koostis sõltub oa 

liigist (Lizarazo et al., 2014). 

Erinevate uuringute kohaselt võib põldoa proteiini sisaldus varieeruda järgnevalt: 32% 

(Lizarazo et al., 2014), 29,56% (Witten et al., 2015), 31,6 – 32,8% (Duc et al., 2011), 17 – 

30% (Kiosseoglou, Paraskevopoulou, 2011), 22- 36% proteiini (Narits, 2018). 

Arogundade et al., (2006) uurisid katsetega proteiini väljatulekut erinevatest oa proteiini 

toodetest (proteiini kontsentraadist, jahvatatud täistera jahust ja täisterajahust) ning leidsid, et 

maksimaalse proteiini väljatuleku jaoks on optimaalne aluseline keskkond (pH 10…12), 

andes maksimaalseteks proteiinisisaldusteks 62 – 71%. 

1.3.2.3. Sojaoa proteiinid 

Sojauba on mitmekülgne ja rikkalik toitainete allikas, samuti sisaldab see rohkesti valku. 

Sojavalk on hästi seeditav ning sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid, metioniini tase on 

madal, kuid lüsiini sisaldus see-eest kõrge. Sojavalke kasutavad inimesed, kes on allergilised 

piimavalgu suhtes (Singh et al., 2008). 

 Sojavalgud võivad põhjustada toitumishäireid ja muid kõrvaltoimeid, seda seostatakse 

seedeensüümide ja lektiinide endogeensete inhibiitoritega (Singh et al., 2008). Lektiin 

kinnitub soole epiteelile, põhjustades sellega seedetrakti häireid ning mõjutades 

seedesüsteemi (Gonźalez-Pérez, Arellano, 2009). Soja proteiinide regulaarne tarbimine võib 

põhjustada rinnanäärme talitluse kõrvalekaldeid soja östrogeense toime tõttu (Sukalingam et 

al., 2015).  
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Soja uba koosneb 8% seemnekestast, 90% oast on iduleht koos toitainetega ning 2% 

moodustab idu (Gonźalez-Pérez, Arellano, 2009). Sojauba sisaldab Gonźalez-Pérez ja 

Arellano (2009) uurigute tulemusel 32 – 50% proteiine, 35% süsivesikuid ja 13 – 23% lipiide, 

kusjuures proteiinide ja lipiidide sisaldus varieerub liigiti. Sari et al., (2013) andmetel on 

proteiinisisaldus keskmiselt 35 – 37%, millest on võimalik aluselise ekstraheerimismeetodiga, 

ilma ensüüme lisamata kätte saada 80% sojaproteiini. Proteiini eraldumist mõjutab lahuse 

temperatuur, pH ning ensüümid. Ensüüme lisades on ekstraktsiooni saagis kuni 90%.  

1.3.3. Teraviljade ja muud taimsed proteiinid 

Teraviljavalgud on olulised, sest need moodustavad üle poole kogu maailmas toodetavatest 

proteiinidest. Teravilja seemnete varuproteiinid on eraldi sünteesitud ja endospermi koes 

ladustatud valgud. Esinevad valgud jaotatakse füüsikalise omaduse, lahustuvuse, järgi 

albumiinideks, globuliinideks, prolamiidideks ja gluteliinideks. Albumiinid on vees 

lahustuvad, globuliinid soolalahuses lahustuvad, prolamiinid alkoholi vesilahuses lahustuvad 

(60 – 70% etanoolis või 50 – 55% propanoolis) ning gluteliinid on leelises ekstraheeritavad 

(Kawakatsu, Takaiwa, 2010). Negatiivseks aspektiks teraviljavalkude juures on madal lüsiini 

(Lys) sisaldus (Samuels et al., 2003). 

Teravilja proteiine saadakse nisu, maisi, odra, kaera, riisi (Phillips et al., 2011) ja  rukki 

seemnetest (Drakos et al., 2016). 

Paljud seemned, mis suudavad talletada varuks lipiide, õli vormis, sisaldavad ka 

märkimisväärset proteiinide hulka. Põhilised õliseemned, mida kasvatatakse on sojaoad 

(kaunvili), rapsiseemned, puuvillaseemned, päevalilleseemned ning maapähklid (Antfield, 

2011). 

1.3.3.1. Riisi proteiinid 

Valge riisi töötlemisel (tera jahvatamisel) saadakse riisikliid, mis sisaldavad rikkalikult 

kvaliteetseid proteiine. Riisiterad ise sisaldavad keskmiselt 6 – 15% proteiine, mis on veidi 

madalam kui riisikliides. Riisi proteiine eraldatakse leeliselise ekstraheerimisega, millele 

järgneb isoelektriline sadestamine ja töötlus subkriitilise veega. Pärast proteiini 

ekstraheerimist on katsetes saadud järgnevad proteiini fraktsioonid: gluteniini 75%, globuliini 

15%, albumiini 6% ja prolamiini 3% (Nehete et al., 2013). 

Riisivalkude aminohapete koostis sarnaneb kaseiini ja sojavalkudega. Riisi proteiini isolaat 

denatureerib 83,4 °C juures (Nehete et al., 2013). 
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1.3.3.2. Rukkivalgud 

Rukkivalgud on toitainerikkad, sest neil on kõrge lüsiini sisaldus. Rukkivalk ei ole võimeline 

moodustama võrgustikku, seega ei ole võimalik rukkijahust pestes valku kätte saada. 

Võimalik isoleerimine toimub sadestamisega (vesilahuses) või mittevesilahuses. Rukkijahust 

valgu ekstraheerimine toimub kahes etapis: lahustumine ja sadestumine. Proteiinide 

eraldamiseks kasutatakse aluselist ekstraktsiooni. Rukis sisaldab keskmiselt 9 – 10% valku 

ning optimaalsetel tingimustel ekstraheerimisel on võimalik saada proteiini saagiseks kuni 71 

– 74% kogu proteiinist (Drakos et al., 2016). 

1.3.3.3. Nisuvalgud 

Nisu on maailmas tähtsuselt kolmas teravili. Kuigi nisu on laialdaselt levinud teravili, võib 

selle säilitamisvalk ehk gluteen olla osadele inimestele ohtlik, põhjustades ülitundlikkust, 

näiteks allergiaid, tsöliaakiat või tsöliaakset gluteeni tundlikkust. Kahjulikku mõju võivad 

avaldada ka lipiidide ülekandevalgud (puroindoliinid) (Shalk et al., 2017). 

Lahustumise alusel on jagatud nisuvalgu fraktsioonid järgmiselt: albumiinid – vees 

lahustuvad; globuliinid – soolalahuses lahustuvad; prolamiinid, gliadiinid- 70 – 80% etanooli 

lahuses lahustuvad (34% kogu nisuproteiinist) ja gluteiinid – ei lahustu üheski eeltoodud 

lahuses, moodustab 47% kogu proteiinist (Nehete et al., 2013). 

Gluteen on nisujahu tainast moodustav valk, mis võimaldab ainulaadse omadusena toota 

hapendatud tooteid (Day, 2011), see koosneb gluteliinidest ja prolamiididest (Shalk et al., 

2017). Gluteen on enamasti kuivatatult tahke, seda toodetakse tööstuslikult nisujahust 

erinevate märgsepareerimis meetoditega ja kontrollitud kuivatamisprotsessidega (Day, 2011). 

Nisu seemned sisaldavad ligikaudu 15% valku, millest ligikaudu 80% moodustab gluteen. 

Nisujahu pesemisega vees või lahjendatud soolalahuses on võimalik eraldada kuni 75% kogu 

proteiinist (Day, 2011). 

1.3.3.4. Maisi proteiinid 

Mais on oluline vili arengumaades, kus see võib inimeste toidulaual moodustada kuni 65% 

kogu kaloritest ja 53% kogu valgu tarbimisest. Kuigi maisi valgusisaldus on suhteliselt kõrge, 

keskmiselt 9%, on sellel halb kvaliteet, sest kolme olulise asendamatu aminohappe tasakaal 

on paigast, trüptofaani ja lüsiini tase on liiga madal, samas kui leutsiini sisaldus on kõrge 

(Aguado-Sanacrus et al., 2007). Maisivalk ehk zeiin sisaldab rohkelt mittepolaarseid 

aminohappeid, näiteks glutamiini (26%), leutsiini (20%) ja proliini (10%). Zeiini põhilised 
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fraktsioonid (α-zeiin, β-zeiin) ei ole vees lahustuvad, maisivalgud vajavad etanooli lahust 

(95% või 60%) lahustumiseks (Nehete et al., 2013). 

Rasvata maisijahu on maisitärklise tootmise kõrvalprodukt, mille proteiinisisaldus ulatub 

ligikaudu 28%-ni ja viimane koosneb enamasti albumiinidest ja globuliinidest. Rasvata 

maisijahust on aluselist ekstraktsiooni kasutades võimalik saada efektiivselt proteiini isolaate. 

Aluselist proteiini eraldusmeetodit kasutades on võimalik saada ligikaudu 66% toorvalku 

kogu proteiinist (Kongo-Dia-Moukala, Zhang, 2011). 

1.3.3.5. Rapsiseemne proteiinid 

Teised õliseemned, sealhulgas ka rapsiseemned, sisaldavad märkimisväärselt vähem 

proteiine. Rapsiseeme sisaldab keskmiselt 17 – 26% (Arntfield, 2011) või 12% (Gonźalez, 

Arellano, 2009) proteiine. 

Rapsiseemne proteiini eraldamisel kasutatakse enamasti aluselist ekstraheerimist, millele 

eelneb õli eraldamine seemnetest, mis muudab protsessi keerukamaks ning kulukamaks. 

Kuigi leeliselised tingimused võivad parandada valgu ekstraheeritavust, võib liiga tugev 

aluseline ekstraheerimine põhjustada proteiinide ratsemisatsiooni, vähendada seeditavust või 

kahjustada mõningaid aminohappeid (lüsiin, tsüsteiin). Rapsiseemne valgu ekstraheerimisel 

ilma ensüümideta on võimalik saada saagiseks 15 – 30% kogu valgust, kuid ensüümide 

manulusel on võimalik proteiinisaagiseks saada 50 – 80% (Sari et al., 2013). 

1.3.3.6. Roheliste taimeosade proteiinid 

Roheliste taimeosade üks peamisi protsesse on valkude sünteesimine. On leitud, et osade 

söödakultuuride lehed sisaldavad suuremates kogustes valku, seega on proovitud lehe 

proteiinide kontsentraate kasutada ka toidulisandina inimeste toitudes (Gonźalez-Pérez, 

Arellano, 2009). 

Kui 1960. aastal esmakordselt roheliste lehtede proteiinikontsentraate inimtoidus kasutati, ei 

saavutanud see suurt edu, sest proteiinikontsentraadi kasutamine jättis toidule kibeda rohu 

maitse ning tumerohelise värvi. Kuid sellest sõltumata jätkati uurimist. Enamik uuringuid on 

läbi viidud lutserni, amaranti ja veetaimedega, aga ka herne ja põldoa  kõrvalsaadustena 

tekkivate lehtedega (Gonźalez-Pérez, Arellano, 2009). Hoolimata aastakümnete pikkustest 

lehevalkude uurimistest ja põllukultuuride laiast valikust, ei ole endiselt leitud sobivat 

ekstraheerimismeetodit, et saada tööstustoodanguna inimtoiduks kasutatavat leheproteiini 

(Tenorio et al., 2016). 
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Lehevalkude ekstraheerimine koosneb peamiselt kolmest etapist: lehtede kudede mehaanilise 

töötlemisega lõhkumisest, valgu sadestamisest ühe või mitmekordse kuumuse ja/või pH 

töötlusega ning proteiini kontsentreerimisest (Tenorio et al., 2016).  

Roheliste taimede lehtede keemiline koostis on suhtelisel püsiv, mitte nagu seemnetes. Lehed 

sisaldavad keskmiselt 10 – 20% valku kuivainest (Fiorentini, Galoppini, 1983). Sherasia et 

al., (2011) andmetel sisaldavad oa lehed keskmiselt 20% proteiini kuivaines, vartes ja kauna 

väliskestas on seda märgatavalt vähem, vastavalt 8% ja 4% proteiini kuivaines.  

 

1.4. Taimsete proteiinide kasutamine 

Üha enam on maailmas inimesi, kes on veganid või taimetoitlased. See tuleneb sellest, et ei 

soovita tarbida loomseid tooteid, sealhulgas ka loomseid valke. Maailmas levivast trendist 

tulenevalt tekib suurem nõudlus taimsete proteiinide järele (Nunes, 2016). Taimsed proteiinid 

on odavamad ning rikkalikumad võrreldes loomsete proteiinidega. Seega kasutatakse taimseid 

proteiine loomsete proteiinide asendajatena (Drakos et al., 2017). 

Proteiine kasutatakse ka toidu koostisosana ning toidulisandina, sest nendest saab 

asendamatuid aminohappeid, kuid peamiselt kasutatakse tänu nende funktsionaalsetele 

omadustele. Olulisemad nendest on lahustuvus, veemahtuvus, emulgeerimine, geelistumine 

ning vahustuvus võime. Proteiinide funktsionaalsed omadusi mõjutavad valmistusmeetod ja 

säilituskeskkond (Drakos et al., 2017). Samuti on olulised faktorid pH, temperatuur ja ioonide 

tugevus (Söderberg, 2013). 

1.4.1. Toiduainetööstuses 

Toiduainetööstuses on paljud tooted valmistatud munaga, sest munavalk on täisväärtuslik 

ning omab häid funktsionaalseid omadusi (lahustuvus, emulgeerimine, geelistumine ning 

vahustumise võime). Kuid üha enam on hakatud muret tundma kõrge kolesterooli taseme, 

allergiate, loomade heaolu, kõrge toidu hinna ning tootmisest tuleneva negatiivse keskkonna 

mõju üle. Seetõttu otsitakse uusi alternatiive ning seda just taimsete proteiinide näol. Muna 

valkude asemel on hakatud kasutama herne ja soja proteiine, mis omavad sarnaseid 

funktsionaalseid omadusi kui muna. Uuringud näitavad, et emulgeerivad omadused, 

geelistumis- ja vahustumisvõime on sarnased munaga. Vahustumisvõime on herne proteiinil 

kõrgem kui soja proteiinil, kuid geelistumisvõime puhul on vastupidi (Söderberg, 2013). 
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Tänu munale sarnastele omadustele kasutatakse soja proteiine näiteks juustu, miso supi, 

tempehi (fermenteeritud pressitud sojaoad), leiva ja küpsetiste, tofu ja liha asendajate 

valmistamiseks (Söderberg, 2013).  

Kuna herne proteiinil on eelnevalt välja toodud head omadused, siis kasutatakse seda 

toiduainete tööstuses. Herne proteiini on võimalik kasutada pagari- ja kondiitritoodetes, 

magustoitudes ning piimatoodetes (EUVEPRO, 2019). Pagaritööstustes kasutatakse herne 

proteiini kontsentraate rasvata piimapulbri asendamiseks (Day, 2013). Herne proteiine 

kasutatakse veel toitudes nagu supid, pudingid, snäkid (Söderberg, 2013), pastad või 

imikutoidud. Lisaks valmistatakse sellest ka lihatoodete alternatiive nagu vorstid või 

hamburgeri pihvid (Day, 2013). 

Hernestest ja läätsedest valmistatakse proteiinijahusid, kontsentraate ja isolaate, näiteks 

Austraalia tootja Bulk Nutrientsi Maa proteiin (Earth Protein). See on herne ja riisijahust 

valmistatud toidulisand, mis on mõeldud sportlastele ja veganitele (Lafarga, 2018). Üheks 

põhjuseks, miks herneproteiine kasutatakse sagedamini kui teiste kaunviljade proteiine, on 

herne ulatuslikum kasvatamine ning samuti on selle kest kergesti eemaldatav (Day, 2013). 

Uuringud on näidanud, et pulbrilisi oajahusid on võimalik kasutada nisujahu asendajana 

nisujahuga toodetes (pastad, pagaritooted) (Borsuk et al., 2011). Samuti on suudetud tõestada, 

et esterdatud põldubade proteiinidel on antibakteriaalne toime. Seega proteiinide lisamisel 

toidule võib pikeneda ka selle säilivusaega. Oaproteiini mõju toodete säilivusele on katsetatud 

toorpiima ja pastöriseeritud piimaga (Sitohy, Osman, 2011). 

Uuringutes on pööratud tähelepanu traditsiooniliste koostisosade asendamisele erinevates 

toitudes näiteks kaunviljade jahude või proteiinidega (Multari et al., 2015). Kuid kaunvilja 

proteiinide lisamine toodetesse on toiduainetööstustele endiselt suureks väljakutseks, sest 

tooted peavad jääma  tarbijale vastuvõetavaks (Multari et al., 2015).  

Üheks suurimaks probleemiks kaunviljade kasutamisel toitudes, on nende mõju 

organoleptilistele omadustele, samuti võib suurtes kogustes taimsete proteiinide lisamine 

mõjutada toodete tekstuuri. Kaunvilja proteiini lisamisel leivatoodetesse, väheneb näiteks 

kooriku kvaliteet. Organoleptilised mõjutused võivad tuleneda väikese molekulmassiga 

peptiididest ning lenduvatest ühenditest, andes toidule mõru või kibeda maitse. 

Organoleptiliste vigade tekkimist võib vähendada hürdotermiline töötlus proteiinide 

eraldamisel, kuid sellest tulenevalt suurenevad jällegi tootmiskulud. Taimsete proteiinide 
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kasutamisel toiduainetööstuses tuleb jälgida soojuse ja pH mõju proteiinide ja 

maitsekomponentide ühinemisel (Arntfield, Maskus, 2011). 

1.4.2. Muud kasutusvõimalused 

Kuivi fraktsioneeritud proteiiniekstrakte hernest ja põldoast kasutatakse loomasöödana. 

Uuringud näitavad, et sigade söödale herne- või oaproteiini lisamisel, kogunevad lihastesse 

fütoöstrogeenid, millel on potentsiaalne kasulik toime liha kvaliteedile (Gatta et al., 2013). 

Linnukasvatuses kasutatakse samuti taimseid proteiine söödalisandina. Witten et al., (2018) 

läbi viidud uuringus leiti, et oa- ja herneproteiinid on täisväärtuslikud proteiini- ja 

aminohapete allikad broilerite söötmise algusperioodil.  

Sojavalku kasutatakse peamise loomasööda komponendina ja tänapäeval on see ka inimese 

toitumises populaarsust kogumas (Lafarga, 2018). Kuigi sojavalk on kõige enam kasutatav 

taimne valk, siis ei ole reaalsuses selle kogused toidus suured, vaid 2 – 3% toodetavast 

sojaproteiinist kasutatakse inimtoiduks ning ülejäänud osa kasutatakse loomasöödana (Day, 

2013). Sojaubadest on võimalik toota etanooli või biodiislit, kuid seda mitte otseselt 

proteiinist vaid ubades sisalduvast õlist, mis saadakse kõrvalsaadusena proteiini tootmisel. 

Kui õli ja valku ekstraheeritakse kõrgetel temperatuuridel, siis ekstruuderi suurenenud rõhk 

suurendab proteiini lahustuvust sojaõlis. Eelnev näitab, et on võimalik toota sojaõli, milles on 

suurendatud proteiinisisaldus (Koc, 2011). 

 

1.5. Proteiini määramise tehnoloogiad 

Koostis, struktuur või maatriks ja erinevate toitainete vahelised koostoimed võivad vähendada 

proteiinide kättesaadavust, selle tulemusel alahinnatakse proteiini sisaldust.  Valgusisalduse 

mõõtmiseks on mitmeid erinevaid meetodeid, mis põhinevad erinevatel analüütilistel 

põhimõtetel, mis määravad proteiini sisalduse kas otseselt või kaudselt (Mæhre et al., 2018). 

Otseste proteiini määramise meetoditel arvutatakse proteiinisisaldus aminohappejääkide 

analüüsi põhjal, näiteks ioonvahetuskromatograafiat kasutades, kuid kaudsete meetodite puhul 

määratakse lämmastikusisaldus ja proteiinis olevate funktsionaalsete rühmade keemilised 

reaktsioonid ning tulemuste põhjal järeldatakse (arvutatakse) valgusisaldus (Mæhre et al., 

2018). Kaudseteks meetoditeks võivad olla Kjeldahli meetod (Sàez-Plaza et al., 2013), 

Bradfordi meetod (Bradford, 1976) või Lowry meetod (Preety et al., 2018). 
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Lisaks on olemas ka veel teisi meetodeid nagu näiteks Lowry test, Biureedi meetod ehk 

leeliselise vasereagendiga (Cu) test (Owusu-Apenten, 2002), bikensiinhappe (BCA) meetod 

(Casal et al., 2000), lähi-infrapunaspektroskoopia (NIR), mis mõõdab kiirguse neeldumist 

uuritavas proovis (Chang, Zhang, 2017) ja Dumas meetod (väga palju ei kasutada, sest 

analüüsid on aega nõudvad ning materjalikulukad) (Sáez-Plaza et al., 2013). 

1.5.1. Otsene proteiini määramine 

1.5.1.1. Aminohapete analüüs 

Aminohapete analüüsi peetakse proteiini koguse määramisel teaduslikult korrektseimas 

viisiks. Proteiini sisaldus arvutatakse aminohappejääkide summa põhjal. Selleks määratakse 

aminohapete kogus ja lahutatakse vee mass. Selle meetodi eeliseks on, et see ei nõua eeldusi 

või teadmisi mitte-proteiini lämmastikusisalduse või spetsiifiliste aminohapete suhteliste 

proportsioonide kohta (Magomya, 2014).  

Mitte-valgulised lämmastikku sisaldavad ühendid võivad olla näiteks pigmendid (klorofüll ja 

fükoerütriin), nukleiinhapped, vabad aminohapped ja anorgaaniline lämmastik (nitraat, nitrit, 

ja ammoniaak). Suhteliselt kõrge mitte-valguline lämmastiku sisaldus on lehtedes ja viljades. 

Seda on näidanud ka uuringud, et taimed sisaldavad rikkalikult mitte-valgulisi 

lämmastikuühendeid. Seega konversioonitegureid (6,25) kasutades, võivad arvutuste 

tulemusel tekkida suured vead kogu lämmastiku osakaalus (Magomya, 2014). 

Aminohapete kvantitatiivne määramine on seotud valkude ja komplekssete peptiidide 

keemiaga, mis sarnaneb elementaaranalüüsiga (Magomya, 2014). Aminohapete kvantitatiivsel 

määramisel kasutatakse kromatograafia meetodit, näiteks ioonvahetuskromatograafiat 

(Coskun, 2016). 

Ioonivahetuskromatograafia eraldab proteiini molekulid nende laengute erinevuste alusel (GE 

Healthcare, 2004). Meetodis toimub laetud proteiini rühmade ja tahke kandematerjali 

(maatriksi) vaheline elektrostaatiline interaktsioon. Maatriksil on võrreldes eraldatava 

proteiiniga vastand laeng. Seega afiinsus kolonniga saavutatakse ioonsidemetega. Proteiinid 

eraldatakse kolonnist pH muutmise, soolade kontsentratsiooni või puhverlahuse ioontugevuse 

abil (Coskun, 2016). Lõpp proteiinisisaldus saadakse üksikute aminohappejääkide kokku 

liitmisel pärast vee molekulmassi lahutamist (Magomya, 2014). 
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1.5.2. Kaudne proteiini määramine 

1.5.2.1. Kjeldahli meetod 

1883. aastal avaldati ajakirjas „Zeitscrift für analytische Chemie“ esmakordselt Taani 

keemiku, Johan Kjeldahli, meetodit lämmastiku määramiseks orgaanilistes ainetes. Tema 

avastus andis suure tõuke analüütilise keemia arenguks (Vickery, 1946). Algselt kasutati 

Kjeldahli meetodit õlles sisalduva proteiini määramiseks, hiljem ka muude ainete jaoks (Sàez-

Plaza et al., 2013). 

Orgaanilises materjalis on lämmastik enamasti amiinrühmadena (-NH2) aminohapete osades 

(valkudes). Meetodiga mõõdetakse kaudselt kogu uuritava aine proteiinisisaldus, lõpp-

tulemus saadakse otsese mõõtmise ja ümberarvutusteguriga korrutades. Tavapärane 

ümberarvutus tegur on 6,25 (100/16) (Sàez-Plaza et al., 2013). Teguri 6,25 ajalugu ulatub 19. 

Sajandisse, kui arvati, et proteiini sisaldus taimedes on 16% (Mariotti et al., 2008). Uurimisel 

avastasid teadlased, et erinevad toiduained sisaldavad erineval hulgal proteiine, mille puhul 

võis ümberarvutusteguri (6,25) kasutamine viia 15 – 20% veani proteiini sisalduses (Jones, 

1941). On teada, et puhtad valgud erinevad oma lämmastikusisalduse poolest. See tuleneb 

aminohapete koostise erinevusest ning lämmastiku varieeruvusest. Näiteks 

lämmastikusisaldus on kõrge arginüül- histidüül-, glütsüül- ja asparagüüli jääkides, kuid 

madal fenüülalanüül- ja türosüülrühmade jääkides. Sellest tulenevalt paljude toiduainete 

uurimisel teguriga 6,25 korrutades ei saadud õiget proteiinisisaldust. Seetõttu eelistatakse 

arvutuse puhul täpsustusi, et tegemist on kuivaines sisalduva proteiini määramisega, kus tegur 

6,25 on standardiks (Mariotti et al., 2008). 

Kjeldahli meetod koosneb kolmest osast: proovide põletamisest, destilleerimisest ja 

tiitrimisest. Selles meetodi puhul lagundatakse esmalt lämmastikku sisaldavad orgaanilised 

ained väävelhappega ammooniumsulfaadiks, seejärel eraldatakse ammoonium pH tõusu teel, 

saadud ammooniumi hulk mõõdetakse tiitrimise teel (Sàez-Plaza et al., 2013).  

Põletamise optimaalsed tingimused sõltuvad katalüsaatori valikust, põletamissegule 

lisatavatest sooladest, temperatuurist, ajast ja oksüdeerivatest ainetest. Sobivaid 

katalüsaatoreid proovide põletamise protsessiks on ligi 40, näiteks sobivad seleen (Se), 

elavhõbe (Hg) või nende segu. Soolade eesmärk on tõsta väävelhappe keemistemperatuuri, 

mis  võimaldab kiirendada põlemisprotsessi. Sooladeks võivad olla näiteks kaaliumfosfaat 

(K3PO4), fosforhape (H3PO4), naatriumsulfaat (Na2SO4), kaaliumsulfaat (K2SO4) (Fleck, 

Munro, 1965). Põletamise protsessi eesmärgiks on lõhkuda kõik uuritavas proovis olevad 
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lämmastiku sidemed ja muundada kogu orgaaniliselt seotud lämmastik ammooniumioonideks 

(NH4
+). Põlemisel toimuv reaktsioon on kujutatud reaktsioonivõrrandis 1.1 (PanReac 

AppliChem, 2018).  

Põlemise reaktsioonivalem Kjeldahl meetodi järgi (PanReac AppliChem, 2018): 

kat
Proteiin (-N) + H2SO4

(NH4)2SO4 (v) + CO2 (g) + SO2 (g) + H2O (g)
 (1.1) 

Destilleerimise käigus toimub NH4
+ ioonde muundumine NH3-ks (Martín et al., 2017), mis 

kogutakse happelisse destillaadi vastuvõtjasse, nt boorhappesse (B(OH)3), pH tõusu tulemusel 

leelise (NaOH), lisamisega (Fleck, Munro, 1965). Auru kasutamine destillatsiooni protsessis 

vähendab destilleerimiseks kuluvat aega (Martín et al., 2017). Ioonide muundumine, 

boorhappega reageerimine ning tiitrimisel toimuv reaktsioon on välja toodud 

reaktsioonivõrrandites 1.2, 1.3 ja 1.4. 

 

Destilleerimisel toimuv ioonide muundumise reaktsioon (Owusu-Apenten, 2002): 

   (1.2) 

Destilleerimisel toimuv reaktsioon boorhappega (PanReac AppliChem, 2018): 

NH4

+
 + B(OH)4

-
B(OH)3 + NH3 + H2O 

    (1.3) 

Tiitrimisel toimuv reaktsioon happega (PanReac AppliChem, 2018): 

SO4
2- + 2NH4

+
 H2SO4 + NH3

      (1.4) 

Boorhape sobib destillaadi vastuvõtjaks, sest see on piisavalt nõrk hape, et mitte mõjutada 

katsete värvimuutusi ja tulemusi (Martín et al., 2017). Ammooniumboraat tiitritakse sobiva 

indikaatori juuresolekul standardhappega (HCl, H2SO4). Indikaatoriks sobivad metüüloranž, 

metüülpunane, Congo punane ja Tashiro indikaator (1:1 segu 0,2% metüülpunasest ja 0,1% 

metüleensinisest). Tiitrimisel saadud tulemus arvutatakse ümber Kjeldahli faktorit kasutades 

kuivaines sisalduvaks proteiiniks (Owusu-Apenten, 2002). 

(NH4)2SO4  + 2NaOH
destil

2NH3 (g) + Na2SO4 + 2H2O
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1.5.2.2. Bradfordi meetod 

Bradfordi meetodit kirjeldas Marion M. Bradford esmakordselt 1976. aastal (Kruger, 2009). 

Meetod põhineb Coomassie briliant sinise G-250 (CBBG) seondumisel valguga. Värvaine 

seondumine valguga põhjustab värvi absorptsiooni (Bradford, 1976), millele järgneb värvi 

neeldumise muutuse mõõtmine siniseks värvunud valgust 595 nm juures. 

Seondumisreaktsioon viiakse läbi happelises lahuses, kus proteiiniga sidumata värv on 

osaliselt oranž. Värvi seondumine võtab vähem kui 5 minutit ning moodustunud kompleks on 

stabiilne kuni ühe tunni jooksul (Read, Northcote, 1981). 

Chial et al. (1993) läbiviidud uuringutes selgus, et vaba värv võib esineda kolmes erinevas 

ioonses vormis, mille pKa (happe dissotsiatsiooni konstant logaritmilisel skaalal) väärtused on 

1.15, 1.82 ja 12.4 (nõrgalt happelised). Laetud värvi kolmest vormist domineerivad happelise 

analüüsi lahuses katioonsed punased ja rohelised vormid, mille maksimum on vastavalt 470 

nm ja 650 nm juures. Värvi anioonsem sinine vorm seondub valguga 590 nm juures. 

Eelnevast tulenevalt saab valgu kogust hinnata, kui määrata sinise ioonse värvi kogus. 

Mõõtmine sooritatakse 595 nm juures (Kruger, 2009). 

Anioonse värvi (CBBG)1- seondumine uuritavas lahuses positiivselt laetud proteiini 

osakesega (RNH3)1+ on välja toodud ioonvõrrandis 2.1. Tulemus on neutraalne, kui 

seondumine on täielik ehk toimub neutraliseerimisreaktsioon (CBBG.RNH3)
 (Owusu-

Apenten, 2002). 

CBBG ja proteiini osakese seondumise ioonivalem (Owusu-Apenten, 2002): 

CBBG.RNH3 (CBBG)
-
 + (RNH3)

+

     (2.1) 

Mida suurem on valgu molekulmass, seda suurem on valgu ja CBBG komplekside 

absorptsioon (Owusu-Apenten, 2002).  Uuringud näitavad, et sinine värv seondub kõige 

tugevamalt arginiini ja lüsiini jääkidega ning vähemal määral ka histidiini ja aromaatsete 

aminohapejääkidega (trüptofaan, türosiin ja fenüülalaniin). Sellest tulenevalt võivad tekkida 

analüüsides vead (Kruger, 2009).  

1.5.2.3. Lowry meetod 

Lowry meetod on kolorimeetriline meetod (Chang, Zhang, 2017), mis põhineb valgu 

denatureerimisel tugevates leeliselistes tingimustes, millele järgneb kaks redoksreaktsiooni: 

Cu2+ ioonide redutseerimine aluselises keskkonnas erinevate aminohappejääkidega (türosiin, 
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trüptofaan, polaarsed aminohapped) Cu+ ioonideks ja Cu+ ioonide redutseerimine värvilise 

reagendiga, et moodustuks värviline proov (Preety et al., 2018). Toimunud reaktsioonid 

moodustavad stabiilse tumeda kompleksi, mida on võimalik lugeda 650 – 750 nm juures 

spektrokolorimeetriga (Mæhre et al., 2018). 

Cu+ ioonide redutseerimise puhul kasutatakse Folin-Ciocalteu reaktiivi (Peterson, 1979). 

Folin-Ciocalteu reaktiiv on fosfomolübdeenhappe (H3PW12O40) ja fosfomolübdeenhappe 

(H3PMo12O40) segu, mis oksüdeerimisel taandub ja moodustab sinise volfram- (W8O23) ja 

molübdeenoksiidi (Mo8O23) segu. Reaktsioonil tekkinud sinisele värvusele vastab 

neeldumismaksimum 750 nm ja selle intensiivsus on võrdeline fenooliühendite 

algkontsentratsiooniga (EÜ määrus 1234/2007). 

Tänu meetodi lihtsusele ja tundlikkusele on Lowry meetod proteiinide biokeemias laialdaselt 

kasutusel, kuid siiski ei kasutata seda meetodit otse toiduainetest valgu määramiseks. Lowry 

meetodi puhul on vajalik eelnev ekstraheerimine (Chang, Zhang, 2017). 

 

1.6. Proteiini eraldamise tehnoloogiad 

Erinevate uute proteiinieraldamistehnoloogiate kasutamine võib parandada ekstraheerimise 

saagikust ja proteiinide toiteväärtust. Valgu ekstraheerimise protsessi tüübi valimine sõltub 

sellest, mis otstarbel proteiini kasutatakse, olemasolevatest ressurssidest ning tehnoloogilistest 

võimalustest (Pojić et al., 2018). 

Saadud valguprodukte liigitatakse valgusisalduse põhjal proteiini jahudeks (sisaldab kuni 

65% valke), proteiini kontsentraatideks (sisaldab 65 – 90% valke) ja proteiini isolaate 

(sisaldab üle 90% valke). Proteiini ekstraheerimise tehnoloogiad saab jagada kuiv- ja 

märgtehnoloogiateks (Pojić et al., 2018). Joonisel 3 on välja toodud erinevaid ekstraheerimise 

tehnoloogiaid ning nende jaotus.  
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Nii kuivade kui ka märgade tehnoloogiate kasutamisel on esimeseks etapiks rakkude 

mõjutamine, et saavutada valkude vabanemine taimerakkudest. Klassikaliselt tehakse seda 

mehaaniliste meetoditega (nt jahvatamine, freesimine) või termilise ning keemilise töötlusega 

(nt mikrolainetega ekstraheerimine, subkriitilise vedelikuga ekstraktsioon, survestatud 

vedelikuga ekstraheerimine ning impulss elektriväljaga ekstraheerimine  (Pojić et al., 2018). 

1.6.1. Kuivtehnoloogiatega proteiini ekstraktsioon 

Kuivtehnoloogiateks on sõelumis- ja õhuklassifikatsioonmeetod ning elektrostaatiline 

ekstraktsioon. Kuigi nende tehnoloogiatega on võimalik saada fraktsioonid, kus on säilinud 

valgu funktsionaalsed omadused, ja on tõestatud, et need on energeetiliselt efektiivsed 

võrreldes märgtehnoloogiatega, siis esinevad ka nendel protsessidel puudused. 

Fraktsioonidesse jäävad muud lisandid, kätte ei saada puhast proteiini, või toimub osakeste 

aglomeratsioon (Pojić et al., 2018). Arntfield ja Maskus (2011) võrdlesid oma uuringus 

õhuklassifikatsioonmeetodi efektiivsust erinevate kaunvilja liikidel, uuringus leitud andmed 

on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1. Õhuklassifikatsiooonmeetodi efektiivsus erinevate kaunviljade puhul (Arntfield, Maskus, 2011) 

Kaunvili Proteiini fraktsioonide 

saagis 
Proteiini sisaldus 

saagises (%) 

Tärklise sisaldus 

saagises (%) 

Põlduba 21.1–33.3  64.5–75.1 1.4–8.6 

Hernes 22.3–35.1  45.8–63.4 1.4–9.9 

Munguba 27.1–29  60.4 6.1 

Kikerhernes 17–29  28.9–49.9 4.3–30.3 

Läätsed 21.9–26  49.3–64.6 0.2–7.5 
 

Joonis 3. Proteiini ekstraheerimise tehnoloogiad ning nende jaotus (Pojić et al., 2018) 
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Puuduste vältimiseks kasutatakse elektrostaatilist eraldamist. Esmalt toimub eeltöödeldud 

osakeste laengutega laadimine ning seejärel eraldatakse laetud osakesed elektriväljas (Pojić et 

al., 2018). 

1.6.2. Märgtehnoloogiaga proteiini ekstraktsioon 

Valguekstraktsioon märgtehnoloogiaga algab tooraine lahustamisest keskkonnas, mille pH  

erineb suurelt isoelektrilisest punktist. Sellele järgneb valkude sadestamine, selleks viiakse 

lahustunud valkude  pH isoelektrilise punkti lähedale. Teise võimalusena saab proteiine 

lahustada kasutades soolalahuseid, proteiinide sadestumine on põhjustatud soolade 

eemaldamisest ultrafiltreerimise või diafiltreerimise käigus (Pojić et al., 2018). 

Happelisel ja aluselisel ekstraheerimisel saadud saagis oleneb suurelt valgu allikast. On leitud, 

et aluseline ekstraheerimine annab paremad tulemused kui happeline ekstraheerimine. 

Negatiivseks aspektiks aluselisel proteiini eraldamisel on leitud, et ekstreemsed pH 

tingimused põhjustavad valkude denatureerumist, samas on ka reagentide (aluse, happe ja 

vee) kulu suur (Pojić et al., 2018) ning võivad moodustuda soolad (Sari et al., 2013) 

Alternatiiviks kasutatakse ensümaatilist (Wang et al., 2011), subkriitilise veega ning 

ümberpööratud mitsellidega valkude ekstraheerimist (Pojić et al., 2018).  

1.6.2.1. Aluseline ekstraktsioon- isoelektriline sadestumine 

Aluseline ekstraktsioon on üks levinumaid meetodeid taimeproteiinide eraldamiseks. Esmalt 

alustatakse leeliselise ekstraheerimise kineetikast ning minimaalsetest lahusti-lahustatava aine 

suhetest, et tulemus oleks optimaalne (Souza et al., 2016). Lahustiks kasutatakse 

naatriumhüdroksiidi (NaOH), mille kontsentratsioon sõltub uuritavast toorainest. Proteiini 

lahustumine sõltub lahusti kontsentratsioonist. Näiteks rukkijahu optimaalse proteiini saagise 

saamiseks kasutatakse 0,02 molaarset (M) NaOH lahust (Drakos et al., 2017), kuid põld- 

seaherne puhul on optimaalseks 0,5M NaOH (Feyzi et al., 2018).  

Traditsiooniline meetod sisaldab eeltöödeldud tooraine lahustamist ning ka leotamist 

lahjendatud NaOH lahuses. Eeltöötlemine, tooraine soojendamine ja purustamine, võimaldab 

tärklisel eralduda ja proteiinil lahustuda. Seejärel eraldatakse proteiini sisaldav ekstrakt ning 

tahke tärklise sade tsentrifuugimisega. Saadud tärklise sade pestakse veega ning seejärel 

tsentrifuugitakse uuesti, mille tulemusel eraldatakse tärklis ja pesemisel saadud ekstrakt, mis 

sisaldab proteiini (Souza et al., 2016).  
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Proteiinide eraldamiseks lisatakse ekstraktile vesinikkloriidhapet (HCl). HCl lisamisel valgud 

sadenevad isoelektrilises punktis (pH 4,8). Seejärel toimub tsentrifuugimine, mille tulemusel 

saadakse proteiinikontsentraat. Kontsentraadi neutraliseerimiseks lisatakse NaOH kuni pH on  

7, seejärel kuivatatakse. Lõpp-tulemuseks saadakse isoelektriliselt sadestatud proteiini 

kontsentraat (Lisa 1) (Souza et al., 2016). 

Leelise kasutamine proteiini ekstraheerimisel võib aga kaasa tuua selle seedumisvõime 

vähenemise, lüsinolalaniini tootmise suurenemise, aminohapete optiliselt inaktiivseks 

muutumise ning funktsionaalsete omaduste kvaliteedi languse. Oluline on, et valitakse pH 

väärtused, millel on minimaalne negatiivne mõju, saavutades sellega suure proteiinisaagise 

(Gilani et al., 2012).  

1.6.2.2. Ensümaatiline ekstraktsioon 

Ensüümipõhised protsessid säilitavad valgu kvaliteeti ning tõstavad ekstraheerimisel valgu 

saagist (Sari et al., 2013). Ensümaatiline valgu eraldamine põhineb rakuseina purustamisel. 

Viimane on põhjustatud spetsiifiliste ensüümide poolt, mis lagundavad rakuseina ja -kiudude 

peamisi komponente – tselluloosi, hemitselluloosi, pektiini. Lisatakse ensüüme, näiteks 

proteaase, et hüdrolüüsida osa valku ning tänu sellele suurendada nende lahustuvust. 

Rakuseinte nõrgenemine võimaldab valguosakestel rakkudest vabaneda (Pojić et al., 2018). 

Ensümaatilisel proteiini ekstraktsioonil on pikk töötlemise aeg, kõrged tegevuskulud, suur 

energiakulu. Negatiivseks tagajärjeks on pöördumatu valgu-süsivesikute maatriksi katkemine 

ning samuti on vaja väga hoolikalt valida protsessiparameetreid – pH, temperatuur (Pojić et 

al., 2018). 

Meetodis kasutatav pH peab vastama pH-le, mille puhul ensüümi aktiivsus on kõige kõrgem. 

Ent oluline on jälgida, et ensüümi maksimaalse aktiivsuse pH ei langeks valkude isoelektrilise 

punkti lähedale, see võib pärssida ekstraheerimise toimumist (Candido, Maziero, 2017). 

Ensümaatilist ekstraheerimismeetodit peetakse siiski kergemaks ning paremaks kui aluselist-

happelist ekstraheerimist, sest sellel on väiksem mõju keskkonnale (Sari et al., 2013). 

Ensümaatiline ekstraheerimine algab tooraine eeltöötlusega. Saadud eeltöödeldud tooraine 

lahustatakse deioniseeritud vees (Sari et al., 2013) ning saadakse puhverlahused. Segusid 

soojendatakse temperatuurini, kus inaktiveeruvad soovimatud ensüümid ning seejärel 

jahutatakse temperatuurini, mida eelistab töötlemiseks kasutatav ensüüm. Lisatakse ensüüm, 

selle kontsentratsioon oleneb toorainest. Seejärel lisatakse NaOH, et tekiks pH muutus, et 
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suurendada proteiini lahustuvust ja ekstraktsiooni saagist. Segust separeeritakse tahke ja vedel 

osa, millest viimane, proteiini sisaldav vedel ekstrakt kuivatatakse (Hanmoungjai et al., 2002).  

1.6.3. Raku mõjutamine proteiini eraldamiseks 

Taimerakkudest valgu kättesaamiseks on vaja neid mõjutada. Klassikaliselt tehakse seda 

mehaaniliste töötlustega või keemilise ja termilise töötlusega. Uudsemateks lahendusteks on 

leitud töötlemistehnoloogiad, mis on kohandatud vastavalt valkude tundlikkusele kuumuse 

või lahustite suhtes. Samuti võimaldavad need tehnoloogiad saada suuremat saagist, 

lühendada ekstraheerimise aega, vähendada kulusid ning ka mõju keskkonnale. Nendeks  

valkude eraldamise tehnoloogiateks on  ultraheli abil ekstraheerimine, mikrolainetega 

ekstraheerimine, subkriitilise vedelikuga ekstraktsioon, survestatud vedelikuga 

ekstraheerimine ning impulss elektriväljaga ekstraheerimine (Pojić  et al., 2018).  

1.6.3.1. Mikrolainetega proteiini ekstraheerimine 

Mikrolaine tehnoloogia kasutab elektromagnetlaineid sageduste vahemikus 300 MHz kuni 

300 GHz. Selline tugev kiirgus häirib vesiniksidemeid ning võimaldab lahustunud ioonide 

ümber paiknemist, suurendab bioloogilise maatriksi poorsust, mille tulemusena suureneb 

lahusti maatriks ja paraneb soovitud ühendi ekstraheerimine (Pojić et al., 2018). 

Mikrolainekiirgus ei ole ioniseeritud, mistõttu toimub materjalide vaheline toime läbi nende 

kuumutamise. Kuumutada on võimalik mikrolaineenergiat absorbeerivaid materjale, millest 

sõltub ka mikrolainete soojendamise efektiivsus ning kuumuse hajumine, mida saab määrata 

dielektriliste omadustega. Dielektrilised omadused sõltuvad nii  elektromagnetlaine 

sagedustest kui ka materjali temperatuurist (Vinatoru et al., 2017). 

Mikrolainete kasutamine ei mõjuta primaarset valgustruktuuri, aga parandab teatud 

funktsionaalseid omadusi sekundaarses struktuuris, näiteks vee imendumise indeksit, vee 

imendumise indeksit, vahu aktiivsust ja emulgeerivat aktiivsust (Pojić et al., 2018). 

1.6.3.2. Ultraheli abil proteiini ekstraheerimine 

Ultraheli tehnoloogia kasutab helilaineid sagedusega 20 kHz, mis kutsuvad esile kavitatsiooni 

nähtuse ehk tahke objekti tühja ruumi või tühjade kanalite  moodustumise. Tühja ruumi 

tekkimine parandab lahusti imendumist maatriksisse (Pojić et al., 2018). 

Ultraheli tehnoloogiat kasutatakse ekstraheerimise hõlbustamiseks. Tehnoloogia eelisteks on 

efektiivne segamine, kiire energiaülekanne, selektiivsus ekstraheerimisel, madalam 
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ekstraheerimise temperatuur, väiksemate seadmete olemasolu, reaktsiooni hea juhitavus, kiire 

protsessi käivitumine ja suurem tootlikkus. Ekstraheerimisel esinevad puudused kajastuvad 

proteiini struktuuris, valgu denatureerumises, funktsionaalsete omaduste võimalikus 

muutumises ning pikaajalise töötlusaja vajalikkuses (Pojić et al., 2018).  

Uuringud on näidanud, et mittetermiline töötlus ehk siis ultraheliga töötlemine vähendab 

proteiinide allergeensust, näiteks soja valgul 18,9% võrra (Pojić et al., 2018).  

1.6.3.3. Impulss elektriväljaga ekstraheerimine  

Impulss elektrienergiaga tehnoloogiad on välja töötatud selleks, et muuta separeerimist, 

ekstraheerimist, pressimist, külmutamist, difusiooni ja kuivatamist intensiivsemaks. 

Tehnoloogias kasutatakse suureamplituudilisi impulsse, mida rakendatakse lühikest aega 

(mõnest nanosekundist mõne millisekundini), et kutsuda esile soovitud maatriksi 

struktuurseid muutusi (Pojić et al., 2018). 
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

2.1. Materjal ja metoodika 

Proteiini määramise katsed viidi läbi Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) Jõgeva laboris. 

Katsed teostati märtsis 2019.  

Katse eesmärk: määrata eelnevalt jahvatatud põldoa ja põldherneherne jahudest kuivaine- ja 

niiskusesisaldus ning kuivaine proteiinisisaldus jahus, kasutades selleks Kjeldahli meetodit. 

Võrdluseks võeti kolm erinevat oa sorti ja kolm herne sorti, mis olid kasvanud 2018. aastal 

Eesti Taimekasvatuse Instituudi põldudel Jõgevamaal. Sordid valiti juhuslikkuse alusel Eesti 

Taimekasvatuse Instituudi sordivõrdluskatse sortide seast. Põldherne sortideks valiti ’Abarth’, 

’Alvesta’ ja ’Astronaute’. Põldoa sortideks olid ’Julia’, ’Jõgeva’ ja ’Kontu’. 

2.1.1. Põldherne sordid (Pisum sativum L.) 

2.1.1.1. ’Abarth’ 

’Abarth’ on kollane põldherne sort, mis on haiguste kindel ning suure saagikusega (Fleury, 

Barker, 2015). ’Abarth’ taimed on madalakasvulised, seetõttu stabiilsed, hästi koristatavad. 

’Abarth’ sordil on suured seemned, mis annavad töötlemisel eeliseid (FB Genetics ’Abarth’). 

FB Genetics (’Abarth’) andmetel sisaldab ’Abarth’ keskmiselt 22,4 % proteiini. Graham et 

al., (2015) erinevate piirkonna katsetes saadi põldherne sordi ’Abarth’ proteiini sisalduseks 

27,1%, 24,1 %, 25,4%, 26,3% ning 23,6%. Witten et al., (2015) uuringute tulemusel on leitud, 

et keskmine proteiinisisaldus sordil ’Abarth’ on 20,77%.  

2.1.1.2. ’Alvesta’ 

’Alvest’a on kollase põldherne sort, millel on hea seisukindlus (Kaaristo, 2017). Sort on 

varajane, poollehetu ning suure saagipotentsiaaliga. 2015. ja 2016. aasta ScandAgra katsete 

tulemusel, mis toimusid Viljandis ja Võrus, oli sordi ’Alvesta’ keskmine proteiinisisaldus 

kuivaines mõlemal aastal 23% (Scandagra Põldhernes ’Alvesta’). Kuid Soorm et al., (2017) 

Viljandis läbi viidud katsete andmete kohaselt sisaldab ’Alvesta’ keskmiselt  22,9% proteiini 

(kuivaines). 2017. aastal korraldatud katsetes leidsid Soorm et al., (2018) ’Alvesta’ kuivaines 

sisalduvaks proteiiniks 24,0% (Viljandis tehtud katsete keskmine) ning 25,1% (Võrus tehtud 

katsete keskmine). Soorm et al., (2019) poolt läbi viidud kõige hilisemas uuringus määrati 

põldherne sordi ’Alvesta’ kuivaines sisalduva proteiini sisalduseks 22,4%. 
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2.1.1.3. ’Astroaute’ 

’Astronaute’ on Saksamaa (NPZ- Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG) ja 

Prantsusmaa (RAGT- Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnai) koostööl valminud kollane 

põldherne sort, mis on väga hea saagikusega (2016. aastal sai ’Astronaute’ Baltic Agro 

viljelusvõistlusel esimese koha saagikuselt (6,6 t/ha)) , keskmise kõrgusega, keskvalmiv (75 –

107 päeva), väga hea seisukindlusega ja fusarioosi suhtes resistentne. ’Astronaute’ proteiini 

sisaldust peetakse kõrgeks kuni väga kõrgeks sh ka proteiinisaaki (Baltic Agro Astronaute). 

Tilasiemen, (2019) uuringute kohaselt on ’Astronaute’ proteiini sisaldus 23,7%. Soorm et al., 

(2017) katsetes Viljandis ja Võrus saadi keskmisteks kuivaines sisalduvateks 

proteiinisisaldusteks vastavalt 22,7% ja 21,5%. Aasta hiljem korraldatud uuringus saadi 

selleks aga 25,5% (Viljandis) ja  24,9% (Võrus) (Soorm et al., 2018). 2019. aastal Soorm et 

al., poolt korraldatud katsetes leiti, et sordi Astronaute kuivaines sisalduv keskmine proteiini 

sisaldus on 22,8%. 

2.1.2. Põldoa sordid (Vicia faba L.) 

2.1.2.1. ’Julia’ 

Põlduba ’Julia’ on 2007. aastal Austrias, Saatzucht Gleisdorfis, aretatud sort. Sordi aretuse 

eesmärkideks olid haiguskindluse tõstmine, kõrge proteiinisisalduse saavutamine seemnes, 

parem seemnete seedimine (madal tanniinide tase seemne nahas) (Saatzucht Gleisdorf  

History of the Gleisdorf…). ’Julia’ on tumerohelise põldoa sort (Bundesamt für 

Ernährungssicherheit Julia), millel on hea seisukindlus ning keskmine saagikus 2015. aasta 

andmetel. 2015. aasta Eesti katseandmetel on sordil Julia 31,2% proteiini kuivaines 

(Scandagra Põlduba Laura). Soorm et al., (2017) majanduskatsete tulemusel saadi sordi Julia 

kuivaines sisalduvaks proteiiniks 33,5 %. 2018. aasta uuringutes oli selleks 33,1% (Viljandis 

läbi viidud katsed) ja 32,8% (Võrus läbi viidud katsed) (Soorm et al., 2018). Witten et al., 

(2015) andmetel on kuivaines 30,04% proteiini. 

2.1.2.2. ’Jõgeva’ 

Põldoa sort ’Jõgeva’ on Eestis Julius Aamisepa poolt välja aretatud hilisema kasvuajaga sort. 

Sordil ’Jõgeva’ on keskmise suurusega kaun (6-8 cm), milles on 3 kuni 5 seemet. Seemned on 

keskmise suurusega, silinderjad kuni lapik-silinderjad ning valkjaskollased (Narits ’Jõgeva’). 

Sort sobib nii söödaks kui söögiks, samuti sobib see haljasmassi kasvatamiseks ning 

haljasväetiseks (Narits Põlduba Jõgeva). ETKI (Narits Põlduba ’Jõgeva’) andmetel sisaldab 
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sort ’Jõgeva’ keskmiselt 30,8% toorproteiini kuivaines. 2016. aasta katsete põhjal (Soorm et 

al., 2017) saadi sordi ’Jõgeva’ keskmiseks kuivaines sisalduvaks proteiiniks 31,9%. Soorm et 

al., (2018) põldoa sortide uuringus saadi keskmiseks kuivaines sisalduvaks proteiiniks 32,0% 

ning 2019. aastal Soorm et al., (2019) uuringus selgus, et katsepõldudel kasvatatud põldoa 

’Jõgeva’ seemnete proteiini sisaldus (kuivaines) oli 29,4%. 

2.1.2.3. ’Kontu’ 

’Kontu’ on Soomest pärit (Narits, 2018) varajane põldoa sort, millel on keskmine saagikus, 

hea seisukindlus, ning kõrge proteiini sisaldus (27 – 32%) (Oilseeds Trade AS 2015). 

Tilasiemen, (2019) uuringute kohaselt on ’Kontu’ proteiini sisaldus 31,0% ning üldjoones 

keskmine ’Kontu’ proteiini sisaldus jääb vahemikku 27 – 30%. 

2.1.3. Proteiini määramine 

Proteiin põldoas ja põldhernes määrati Kjeldahl meetodiga, mis oli jagatud kolme etappi: 

proovi põletamine, proovide destilleerimine ja tiitrimine. Katsetes ning ettevalmistuses 

kasutati järgmiseid vahendeid ja seadmeid: jahu jahvatamise veski Laboratory Mill 3100, 

analüütiline kaal Kern & Sons võimsusega 0,12 kg, täpsusega 0,0001 g, BRAND® 

Dispensett, põletusahi FOSS Tecator Digestor 2006, destilleerimisseade KJLDEC System 

1002 Destilling Unit, digitaalne bürett Contiburette μ10- C. 

Kuivaine määramiseks kasutati järgmiseid seadmeid: kaalunõud, kuivatuskapp BINDER, 

eksikaator, täppiskaal Radwag PS 360/C/2 täpsusega 0,01 g, analüütiline kaal Kern & Sons 

täpsusega 0,0001 g. 

Arvutused teostati arvutiprogrammis Excel. 

2.1.4. Põldoa ja –herne ettevalmistus  

Põldoa ja -herne ettevalmistuses jahvatati igast sordist 50 g proov (eelnevalt lauakaalul valmis 

kaalutud). Jahu jahvatati täisterast ehk koos kestaga, seemneid ei kooritud. Seadme sõela 

avade läbimõõduks oli 0,5 mm ning igat proovi jahvatati 20 sekundit. 

2.1.4.1. Proovide põletamine 

Põletuskolbi kaaluti igast jahust 0,500 g jahu. Seejärel lisati mõõtelusikaga 2 g katalüsaatorit, 

mis oli eelnevalt valmistatud ning koosnes 300g K2SO4, 30g CuSO4, 6g Se, loksutati 

segunemiseks. Lisati 10 ml kontsentreeritud väävelhapet (H2SO4). Loksutati jahu ja H2SO4 

segamini ning asetati põletusahju raamidele. Valmistatud proovid olid põletusahjus ühe tunni 
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420 °C juures. Pärast ühte tundi põletust tõsteti põletuskolvid proovidega 15 minutiks jahtuma 

(Joonis 4). 15 minuti möödudes lisati 70 ml destilleeritud vett. 

 

Joonis 4. Põletusahjust jahtuma tõstetud proovid 

2.1.4.2. Proovide destilleerimine 

Seejärel valmistati ette indikaatoriga kolvid (vastuvõtukolvid). Indikaatoriks oli 4% boorhape 

(H3BO3), mis oli eelnevalt valmistatud piirituse lahusest, metüülpunasest ning broomkresool 

rohelisest, valmistatud vastavalt ISO standardile EVS-EN ISO 20483:2006. 250 ml kolbi 

mõõdeti 25ml indikaatorit ning see asetati KJLDEC SYSTEM 1002 DESTILLING UNIT 

seadmes vastavale alusele, nii et vooliku ots ulataks vedeliku sisse (Joonis 5), et midagi 

kolvist välja ei pritsiks. Seadme teisele alusele asetati jahtunud põletuskolb koos prooviga 

(Joonis 5), põletuskolb suleti tugevalt kummist korgiga, et surve ja aur ei pressiks midagi 

välja vaid läheks vastuvõtu kolbi. Suleti seadme kaitseekraan.   
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Joonis 5. KJLDEC SYSTEM 1002 DESTILLING UNIT seadmesse asetatud indikaator lahus (parem) ja 

põletuskolb koos prooviga (vasak), millesse on lisatud 40% NaOH lahust.  

Esimesena lisati põletuskolbi vastavale kangile vajutades 50 ml 40% NaOH lahust (seebikivi). 

Seejärel avati auruklapp ja destilleeriti põletuskolvis olevat proovi 4 minutit. Kui 

destilleerimisajast oli 90% möödas (umbes 3,5 minutit), siis tuli vastuvõtukolb koos 

platvormiga alla lasta, nii et NaOH voldik jääks lahuse kohale. Destilleerimise käigus eraldati 

proovlahusest ammoniaak ning suunati see vastuvõtu kolbi. Destilleerimise lõpus sulgeda 

auruklapp, eemaldada ettevaatlikult kuumakaitset kasutades põletuskolb ning vastuvõtukolb 

koos uue lahusega.  

2.1.4.3. Tiitrimine 

Tiitrimist teostati 0,1 molaarse H2SO4 lahusega, mis oli eelnevalt valmistatud fiksanaalist ja 

sellele lisatud destilleeritud veest, et saada soovitud kontsentratsioon. Indikaator H3BO3 oli 

lisatud eelmises etapis. Destilleerimisel saadud lahus värvus roheliseks. Tiitrimisel H2SO4 

lahusega pidi saama rohelisest värvusest õrnalt punane värvus, et teada saada, kui palju hapet 

kulub lahuse neutraliseerimiseks. Saadud tulemused kanti arvutusprogrammi Excel tabelisse, 

et arvutada kuivaines sisalduva proteiini sisaldus.  
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2.1.4.4. Kuivainesisalduse määramine 

Oa ja herne jahud kaaluti 0,0001 g täpsusega eelnevalt kaalutud, märgistatud ja kirja pandud 

kaalunõudesse (tops). Esmalt kaaluti täppiskaaluga 5 g ± 0,01 ning seejärel analüütilise 

kaaluga 0,0001 täpsusega proov, et saada võimalikult täpne tulemus. Kaalunõud asetati 

lahtiste kaantega kuivatuskappi Binder 130 °C juurde kaheks tunniks ja 14 minutiks.  

 

Joonis 6. Kaantega suletud kaalunõud enne eksikaatorisse jahtuma panekut 

Pärast kuivatuskapis kuivamist pandi kuumadele kaalunõudele peale kaaned (Joonis 6) ning 

asetati eksikaatorisse umbes tunniks ajaks, kuni kuivaine proovid olid jahtunud 

toatemperatuurini. Proovid kaaluti analüütilise kaaluga ning tulemused lisati arvutiprogrammi 

Excel tabelisse. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

Töös olevate katsete eesmärk oli määrata eelnevalt jahvatatud põldoa ja põldherneherne 

jahudest kuivaine- ja niiskusesisaldus ning kuivaine proteiinisisaldus jahus, kasutades selleks 

Kjeldahli meetodit. 

Kuivaine proteiinisisalduse arvutamiseks oli vajalik leida jahus sisalduva kuivaine (KA) 

protsent ning tiitrimisele kulunud H2SO4 kogus milliliitrites, selleks kasutati järgnevalt 

väljatoodud valemeid: 

Toorkaalu arvutamise valem ETKI labori juhendi alusel: 

 𝑇𝑜𝑜𝑟𝑘𝑎𝑎𝑙 = (𝑇 + 𝑡𝑜𝑜𝑟𝑘𝑎𝑎𝑙) − 𝑇       (3.1) 

 kus toorkaal on jahvatatud ubadest või hernestest jahu kaal g; 

  T – kaalunõu ehk topsi kaal g; 

Kuivaine arvutamise valem ETKI labori juhendi alusel: 

KA (%) =
(T+kuivkaal)−T

Toorkaal ∗ 100%
        (3.2) 

kus KA (%) on jahus sisalduv kuivaine hulk protsentuaalselt 

  T- kaalunõu ehk topsi kaal g; 

Niiskusesisalduse arvutamise valem: 

  Niiskus = 100% − KA (%)       (3.3) 

kus KA (%) on jahus sisalduv kuivaine hulk protsentuaalselt 

 

Arvutuste tulemustest oli võimalik välja arvutada (valemeid 3.1, 3.2 ja 3.3 kasutades) jahude 

toorkaal, kuivaine sisaldus ning niiskuses sisaldus. Niiskuse- ja kuivainesisaldused on välja 

toodud tabelis 2, jahude toorkaal on esitatud lisa 2 koondtabelis 5.  

Tabel 2. Uuritud põldherne ja põldoa sortide niiskuse- ja kuivaine sisaldused ning nende keskmised liigiti 

Põldhernes Põlduba 

Sort Niiskus (%) Kuivaine (%) Sort Niiskus (%) Kuivaine (%) 

’Abarth’ 10,93 89,07 ’Julia’ 9,96 90,04 

’Alvesta’ 10,75 89,25 ’Jõgeva’ 9,62 90,38 

’Astronaute’ 10,71 89,29 ’Kontu’ 9,60 90,40 

Keskmine: 10,80 89,20 Keskmine: 9,73 90,37 
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ETKI-s läbi viidud katsetes leiti, et põldhernest valmistatud jahud sisaldasid keskmiselt 

10,80% proteiini kuivaines. Sorte eraldi vaadatuna olid niiskusesisaldused järgnevad: 

’Albarth’ 10,93%, ’Alvesta’ 10,75% ning ’Astronaute’ 10,71%. Katsetes selgus, et põldoast 

valmistatud jahud sisaldasid vähem niiskust, keskmiselt 9,73%, seega keskmine kuivaine 

sisaldus oli põldubadel 90,37%, mis on 1,17% suurem kui uuritud põldherne sortidel 

(89,20%). Katsetes kasutatud põldoa sortide niiskusesisaldused olid järgnevad: ’Julia’ 9,96%, 

’Jõgeva’ 9,62%, ’Kontu’ 9,60%.  

Liigiti on näha, et kuivaine sisaldused ei kõigu väga palju, põldherne sortide kuivainesisaldus 

kõigil kolmel uuritud sordil oli keskmiselt 89% ning põldoa sortidel 90%.  

Saadud kuivainesisalduse ning tiitrimise tulemuste põhjal oli võimalik välja arvutada põldoa 

ja põldherne sortide kuivainesisaldus kasutades valemit 3.4. Saadud tiitrimistulemused ning 

muud saadud tulemused on välja toodud lisa 2 tabelis 5. 

Kuivaines sisalduva proteiini arvutamise valem ETKI labori juhendi alusel: 

 𝑃𝐾𝐴(%) =  
(𝑚𝑙−0,12) ∗ 6,25 ∗ 14,008

0,5 ∗ 𝐾𝐴 (%)
        (3.4) 

 kus PKA (%) on kuivaines sisalduv proteiin (%) 

  ml- tiitrimise tulemus ehk mitu ml kulus 0,1n H2SO4, et neutraliseerida lahus; 

 
Joonis 7. ETKI-s läbiviidud katsete tulemused, põldherne ja põldoa sortide proteiinisisaldus kuivaines; H = 

põld-herne sort, U = põldoa sort 

Arvutuste tulemusel leiti, et põldherne KA proteiinisisaldused jahus jäävad Kjeldahli meetodit 

kasutades valitud sortidel 18,16% ja 19,18% vahemikku. Põldoa sortidel saadi KA 
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proteiinisisalduseks keskmiselt 29,8%. Joonisel 8 on katsete ja arvutuste tulemusel saadud 

proteiinisisaldused KA-s. Tulemustest on näha, et põldoa sordid sisaldavad umbes 10% 

rohkem proteiini kuivaines kui põldherne sordid. Tulemustest selgus, et kõige rohkem 

proteiini KA-s sisaldab põldoa sort ’Julia’. 

ETKI-s läbiviidud katsetes saadud tulemusi erinevate kirjanduse allikatega võrreldes tuleb 

välja, et kõikide põldherne sortide KA proteiinisisaldus on väiksem kui varasemates 

uuringutes saadud tulemused. Põldherne sort ’Albarth’ sisaldab allikate põhjal keskmiselt 

24,24% KA proteiini, kuid ETKI katses saadi tulemuseks vaid 18,54%. Sarnased KA 

proteiinisisalduse erinevusi esines ka sortide ’Alvesta’ ja ’Astronaute’ juures, kui varasemate 

uuringute keskmised olid vastavalt 23,48% ja 23,52%, siis katsetes saadi KA 

proteiinisisaldusteks 18,16% ja 19,18%. Põldherne sortide ’Albarth’, ’Alvesta’ ja 

’Astronaute’ kuivaines proteiinisisaldused katsetes ja varasemates uuringutes on välja toodud 

tabelis 3. 

Tabel 3. Põldherne sortide ’Albarth’, ’Alvesta’ ja ’Astronaute’ kuivaines sisalduv proteiin läbiviidud katses ja 

varasemates uuringutes 

Sort Proteiini sisaldus kuivaines (%) Allikas 

’Albarth’ 

18,54 Katse ETKI-s 

22,40 FB Genetics Abarth 

27,10 Graham et al., 2015 

24,10 Graham et al., 2015 

25,40 Graham et al., 2015 

26,30 Graham et al., 2015 

23,60 Graham et al., 2015 

20,77 Witten et al., 2015 

Varasemate 

uuringute keskmine: 

24,24 

 
 

’Alvesta’ 

18,16 Katse ETKI-s 

23 Scandagra Põldhernes Alvesta 

22,9 Soorm et al., 2017 

24,0 Soorm et al., 2018 

25,1 Soorm et al., 2018 

22,4 Soorm et al., 2019 

Varasemate 

uuringute keskmine: 

23,48 

 
 

’Astronaute’ 

19,18 Katse ETKI-s 

23,7 Tilasiemen 2019 

22,7 Soorm et al., 2017 

21,5 Soorm et al., 2017 

25,5 Soorm et al., 2018 

24,9 Soorm et al., 2018 

22,8 Soorm et al., 2019 

Varasemate 

uuringute keskmine: 

23,52 
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Erinevused kirjanduse ja ETKI- s sooritatud katsetest võivad tuleneda sellest, et kirjandusest 

leitud info sordi ’Albarth’ kohta pärines enamjaolt 2015. aastal kirjutatud uuringutest, seega 

aastati võib tulemus kõikuda. Teiste põldherne sortide puhul oli info hilisem. Tulemuste 

erinevus võib teisalt sõltuda ka kasvutingimustest ja mullastikust (kasvukohast). 

Põldoa sorte ’Julia’, ’Jõgeva’ ja ’Kontu’ uurides ning kirjandusest leitud andmetega võrreldes, 

võib näha (Tabel 4), et Kjeldahli meetodil saadud tulemused ei erine suurelt. Kõige väiksem 

erinevus esines põldoa sordil ’Julia’, mis sisaldas varasemate uuringute keskmise põhjal 

31,95% proteiini kuivaines ning ETKI-s läbiviidud katses  saadi 31,87% (erinevus 

mitteoluline  0,08%). Põldoa ’Kontu’ puhul oli samuti erinevus väike, katses saadud tulemus 

erines vaid 1,24% võrra varasemate uuringute tulemustest (31,15%). Kuid sordi ’Jõgeva’ 

katsetes saadi KA proteiinisisalduseks 25,77%, varasemate uuringute keskmine oli sellest 

4,38% võrra suurem (30,15%). Põldoa proteiini KA sisaldused olid seega vahemikus 25,77 – 

31,87%. Erinevused põldoa puhul võivad tuleneda sordist ning selle kasvutingimustest ja -

ajast. 

Tabel 4. Põldoa sortide ’Julia’, ’Jõgeva’ ja ’Kontu’ kuivaines sisalduv proteiin katse ja kirjandusliku allika võrdlus 

Sort Proteiini sisaldus kuivaines (%) Allikas 

’Julia’ 

31,87 Katse ETKI-s 

31,2 Scandagra Põlduba Laura 

33,5 Soorm et al., 2017 

33,1 Soorm et al., 2018 

30,04 Witten et al., 2015 

32,0 Narits, 2018 
Varasemate uuringute 

keskmine: 
31,95 

 

’Jõgeva’ 

25,77 Katse ETKI-s 

30,8 Narits Põlduba Jõgeva (ETKI) 

31,9 Soorm et al., 2017 

32,0 Soorm et al., 2018 

29,4 Soorm et al., 2019 

31,0 Narits, 2018 
Varasemate uuringute 

keskmine: 
30,15 

 

’Kontu’ 

29,91 Katse ETKI-s 

31,0 Tilasiemen, 2019 

27-32 Oilseeds Trade AS, 2015 

31,0 Tilasiemen, 2019 

27-30 Tilasiemen, 2019 

32,7 Narits, 2018 
Varasemate uuringute 

keskmine: 
31,15 
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Kui vaadelda üldiselt herne ja põldoa sorte, siis kõrvalekaldeid keskmisest on näha põldherne 

katsete tulemustest. Herne proteiine uurides selgus, et keskmine proteiinisisaldus kuivaines on 

keskmiselt 20 – 30%, kuid ETKI-s läbiviidud katsetes jäi see 18,16 – 19,18% vahele. Põldoa 

proteiinisisaldusi uurides olulist erinevust ei tekkinud, jäädes vahemikku 22 – 36%. 

Kuna läbiviidud katseid antud töö raames oli vähe, siis statistilist analüüsi polnud võimalik 

(sh statistiline erinevus ja olulisus katsetes saadud tulemuste vahel). Kuna saadud tulemused 

olid paljutõotavad (eriti põldoa tulemused), siis edasistes uuringutes on võimalik läbi viia 

korduskatseid. Samuti on võimalik ka määrata proteiinisisaldust teiste uuritud meetoditega 

ning kontrollida, kas ja kui suurel määral erinevad tulemused erinevaid meetodeid kasutades. 

Lisaks on võimalik uuritud meetodeid kasutades ka uuritud sortidest proteiini ekstraheerida 

ning võrrelda seda, kui palju erineb ekstraheerimisel saadud proteiini kogus proovi kuivaines 

arvutuslikult sisalduvast proteiinist. 
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KOKKUVÕTE 

Taimsed proteiinid on inimese jaoks olulised aminohapete allikad. Eriti oluliseks peetake 

asendamatute aminohapete sisaldust (isoleutsiin, leutsiin, lüsiin, metioniin, fenüülalaniin, 

treoniin, trüptofaan ja valiin). Uurimuse tulemusel selgus, et kaunviljad sisaldavad rohkelt 

lüsiini, kuid vähe metioniini, tsüsteiini ja trüptofaani, kuid teraviljad vastupidiselt 

kaunviljadele sisaldavad vähe lüsiini. Seega parim lahendus aminohappelise koostise 

probleemidele on kasutada kaunvilja ja teravilja proteiinide segusid. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida erinevaid taimseid proteiiniallikaid, samuti uurida Eestis 

üha enam kasvatama hakatud kultuure, põldhernest ja põlduba ning nende kuivaines 

sisalduvat proteiini.  

Taimsete toorainete proteiinisisalduse leidmiseks kasutatakse otseseid ja kaudseid meetodeid. 

Kõige rohkem leidus infot kaudsete meetodite Kjeldahl, Bradford ja Lowry meetodi kohta. 

Töö eksperimentaalses osas kasutati Kjeldahli meetodit, et võrrelda põldherne ja põldoa 

kuivaines sisalduvat proteiini. Katsete tulemusel leiti, et põldherne proteiinisisaldus kuivaines 

oli keskmiselt 18,16 – 19,18%. Kõigerohkem proteiini kuivaines sisaldas sort ’Julia’. 

Kirjanduse uurimisel ja Eesti Taimekasvatusinstituudis läbiviidud katsete tulemusel leiti, et 

põldoa sortide proteiinisisaldused ei erine suurelt võrreldes kirjanduse allikatega, jäädes 

vahemikku 22 – 36%. Kuid põldherne proteiinisisaldus jäi alla kirjanduses leitud keskmisele 

proteiinisisalduse vahemikule (20 – 30%).  

Kuna läbiviidud katseid antud töö raames oli vähe, siis statistilist analüüsi (sh statistiline 

erinevus ja olulisus katsetes saadud tulemuste vahel) polnud võimalik sooritada. Kuna saadud 

tulemused olid paljutõotavad (eriti põldoa tulemused), siis edasistes uuringutes on võimalik 

läbi viia korduskatseid. Samuti on võimalik määrata proteiinisisaldust teiste uuritud 

meetoditega ning kontrollida, kas ja kui suurel määral erinevad tulemused erinevaid 

meetodeid kasutades. Lisaks on võimalik uuritud meetodeid kasutades ka vaatlusalustest 

sortidest proteiini ekstraheerida ning võrrelda seda, kui palju erineb ekstraheerimisel saadud 

proteiini kogus proovi kuivaines arvutuslikult sisalduvast proteiinist.  
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LISAD 

Lisa 1. Aluseline ekstraktsioon- isoelektriline sadestumine skemaatiliselt 
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Lisa 2. Kuivainesisalduse määramise andmete ja tulemuste koondtabel 

Tabel 5. Kuivainesisalduse määramiseks vajalikud andmed ning arvutuste tulemused; H = põld-herne 

sort, U = põldoa sort 

Topsi 

nr. 
Proov 

Tops 

(g) 

Tops + 

toorkaal 

(g) 

Toorkaal 

(g) 

Tops    + 

Kuivkaal (g) 

Niiskus 

(%) 

Kuivaine 

(%) 

Tiiter 

(ml) 

Proteiin 

KA (%) 

7 ’Abarth ’(H) 30,7421 35,7721 5,0300 35,2223 10,93 89,07 9,55 18,54 

8 ’Alvesta’ (H) 31,8465 36,9047 5,0582 36,3611 10,75 89,25 9,36 18,16 

9 ’Astronaute’ 

(H) 

31,1381 36,1785 5,0404 35,6385 10,71 89,29 9,90 19,18 

10 ’Julia’ (U) 31,8271 36,8398 5,0127 36,3404 9,96 90,04 16,51 31,87 

11 ’Jõgeva’ (U) 31,5865 36,6123 5,0258 36,1287 9,62 90,38 13,42 25,77 

12 ’Kontu’ (U) 31,9173 36,9696 5,0523 36,4848 9,6 90,4 15,56 29,91 
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