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1.  peatükk 

Sissejuhatus. Mõisted ja definitsioonid. 

 

Arvestades toidu olulisust toiteväärtuse ja organismi talitluse seisukohalt, samuti 

jääkainete töötlemise mõju keskkonnale ja majandusele, on ringmajanduse 

kontekstis oluline määratleda ja teada toiduvarude säästva majandamise 

mõisteid ja definitsioone. Toidujäätmete olulisus ulatub 

keskkonnaprobleemidest majandusliku ja sotsiaalse mõjuni. Hinnanguliselt 

toodetakse EL-28-s aastas 88 miljonit tonni toidujäätmeid (FUSIONS 2015, Food 

waste data set). Toidujäätmete 2011. a globaalse soojenemise potentsiaal 

Euroopa Liidus (EL) oli hinnanguliselt 227 miljonit tonni CO2 ekvivalenti. 

Globaalses mastaabis tõi FAO uurimus „Food Wastage Footprint: Impacts on 

Natural Resources“ välja fakti, et toodetud, kuid mitte söödud toidu süsiniku 

jalajälg on ligikaudu 3,3 gigatonni CO2 ekvivalenti. Järelikult on toidujäätmed USA 

ja Hiina järel emiteerijana kolmandal kohal.  

EL ja selle liikmesriigid on kohustunud täitma kestliku arengu eesmärki 12.3, mis 

näeb ette vähendada kogu maailmas aastaks 2030 toidu raiskamist poole võrra 

inimese kohta jaemüügitasandil ja tarbijate poolt ning vähendada toidukadu 

tootmis- ja tarneahelates.  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_council_food-

losses-food-waste_2016.pdf 

Kõiki töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aineid või tooteid, 

mis on mõeldud inimestele tarvitamiseks või mille puhul põhjendatult 

eeldatakse, et seda tarvitavad inimesed, nimetatakse toiduks. Toiduks loetakse 

sh jooki, närimiskummi ja vett, mis on tahtlikult toidu koostisesse segatud selle 

tootmise, valmistamise või töötlemise ajal ((EÜ) nr 178/2002). Mõiste „toit“ alla 

ei kuulu sööt, elusloomad (v.a juhul, kui need on ette valmistatud turule 

viimiseks inimtoiduna), taimed enne saagikoristust, ravimid, kosmeetikatooted, 

tubakas ja tubakatooted, narkootilised ja psühhotroopsed ained ning 

kõrvalsaadused ja saasteained. 
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Omavahel seotud tegevused, mis on suunatud toidu tootmisele, 

töötlemisele, turustamisele ja lõpptarbimisele, nimetatakse toidutarneahelaks. 

Toidutarneahela alguseks loetakse momenti, kui toidu tooraine siseneb toidu 

tootmise ja tarbimise majanduslikku ja tehnilisse süsteemi. Toidutarneahel 

hõlmab üldjuhul järgmisi etappe: esmatootmine, toiduainete töötlemine ja 

tootmine (toiduainetööstus), toidu jaemüük ja muu tarne (kaubandus), toitlustus 

ja kodumajapidamised. https://www.sei.org/publications/toidujaatmete-ja-

toidukao-teke-eesti-toidutarneahelas/ 

Toidujäätmed on igasugune toit ja toidu mittesöödavad osad, mis on 

toidutarneahelast eemaldatud ja sinna tagasi suunatud või lõplikult kõrvaldatud 

(sh kompostitud, sisseküntud või koristamata jäetud põllukultuurid, 

anaeroobselt lagunenud, bioenergia tootmisesse suunatud, põletatud, 

kanalisatsiooni, prügilasse või merre heidetud). https://www.eu-

fusions.org/index.php/about-food-waste/280-food-waste-definition 

Toidujäätmete hulka ei kuulu kaod toiduainete tarneahela selles etapis, 

kus teatavad tooted ei ole veel saanud määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 2 

määratluse kohaseks toiduks, näiteks söödavad taimed, mida ei ole koristatud, 

või elusloomad. Lisaks ei hõlma toidujäätmed toidutootmise kõrvalsaadusi, mis 

vastavad jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud 

kriteeriumidele, sest need kõrvalsaadused ei ole jäätmed. 

 

Toidujäätmeteks võib pidada toitu, mis on muutunud jäätmeteks järgmistel 

tingimustel:  

• on sisenenud toidutarneahelasse;  

• on eraldatud või ära visatud toidutarneahela erinevates etappides;  

• on suunatud jäätmekäitlusprotsessi. 

https://www.sei.org/publications/toidujaatmete-ja-toidukao-teke-eesti-

toidutarneahelas/ 

Komisjoni delegeeritud otsuse (EL) 2019/1597 kohaselt toidujäätmed ei hõlma:  

 toidutootmise kõrvalsaadusi (sõnnik, õled, pealsed vms ning loomsed 

kõrvalsaadused, mis on ette nähtud põletamiseks, ladestamiseks või 

kasutamiseks biogaasi- või kompostimisettevõtetes);  
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 aineid, mis on ette nähtud kasutamiseks söödana.   

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1975L0442:20

031120:EN:PDF 

 

Toidujäätmeid tekib erineval moel: 

• Sorteerimise käigus eemaldatakse toidutarneahelast tooted, mis ei vasta 

nõuetele või erinevad keskmisest kuju (ebastandardse kujuga puu- ja 

köögiviljad), suuruse (liiga suur või liiga väike) või värvuse poolest. 

• Jaemüüjad ja tarbijad viskavad sageli ära toiduained, mille „parim enne” või 

„kõlblik kuni” on lähedal, käes või juba möödas. 

• Toitlustusasutustes ja kodumajapidamistes jääb suure suures koguses üle 

kõlblikku ja toitaineterikast toitu, mis visatakse ära. 

• Tõhusam maakasutus ja veevarude majandamine tooks kaasa toidukao ja 

raiskamise vähenemise, mis omakorda avaldaks positiivset mõju 

kliimamuutustele ja toimetulekule. 

Toidujäätmed lakkavad olemast jäätmed, kui sellel on pärast ringlussevõttu või 

taaskasutamist uus otstarve. 

Joonisel 1.1 on esitletud tootmisprotsess, mille tulemiks on sh jäätmed ja 

kõrvalsaadused.  

 

Joonis 1.1. Jäätmed ja kõrvalsaadused 

Allikas: https://envir.ee/ringmajandus/jaatmed/korvalsaadused 

 

Toidukadu on igasugune algselt inimtoiduks mõeldud toit või toiduaine, mis 

mingil põhjusel (riknenud või aegunud toit, toidujäägid vms) jääb tarbimata ja 

Jäätmed või Kõrvalsaadus

Tootmis-

protsess

Toode

tahtlikult/teadlikult kavatsetud toota

Tootmisjäägid

kaasnevad tootmisprotsessiga
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visatakse ära toidujäätmetena. Seega on toidukadu osa toidujäätmetest, mis ei 

sisalda toidu mittesöödavaid osi. 

Empiiriliselt viitab see mis tahes toidule, mis visatakse ära, põletatakse 

või muul viisil kõrvaldatakse kogu toidutarneahelas alates 

saagikoristusest/tapmisest/püüdmisest ja mida ei kasutata muul otstarbel 

näiteks sööda või seemnena. 

Toidutarneahelast eemaldatud puuviljade ja pähklite koored, nahad, 

luud jne  klassifitseeritakse mittesöödavateks komponentideks ning on 

toidujäätmed.  

Kõrvalsaaduseks (mitte jäätmeteks) võib pidada materjali, mis on saadud sellise 

tootmisprotsessi tulemusena, mille esmane eesmärk ei olnud selle materjali 

tootmine (jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artikkel 5).  

 

Rumeenia õigusaktides (15. novembri 2011. a jäätmeseadus nr 211/2011), Eesti 

õigusaktides (Eesti jäätmeseadus, §2 lg 2) ja EL jäätmedirektiivi kohaselt saab 

materjali nimetada kõrvalsaaduseks juhul, kui see vastab kõigile neljale 

kriteeriumile: 

a) materjali edasine kasutamine on kindel; 

b) materjali saab kasutada vahetult ilma täiendava töötlemiseta, välja arvatud 

selline töötlemine mis on asjaomasele tööstusele üldiselt omane; 

c) materjal on tekkinud tootmisprotsessi lahutamatu osana; 

d) materjal vastab selle konkreetsel kasutamisel toote-, keskkonna- ja 

tervisekaitsenõuetele ning materjali kasutamine ei avalda negatiivset mõju 

keskkonnale ega inimese tervisele.  

Toiduainetööstuse kõrvalsaadused sisaldavad rikkalikult funktsionaalseid 

koostisosi nagu näiteks mineraale ja fütokemikaale. Suurt huvi pakub nendele 

kõrvalsaadustele alternatiivsete kasutusviiside leidmine. Samas toidutööstuse 

kõrvalsaaduste koostis on sageli bioloogiliselt ebastabiilne, kõrge veesisaldusega 

ja ensüümidel on kõrge aktiivsus. Seega tuleb potentsiaalsed funktsionaalsed 

koostisosad eraldada või puhastada enne nende kasutamist näiteks 

pagaritoodetes. Toiduainetööstuse kõrvalsaadused erinevad oma päritolu 

poolest ja sisaldavad suurt hulka mttesöödavaid komponente nagu koori, varsi, 
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lehti, seemneid, kesti, kliisid jne. Erinevatest kõrvalsaadustest saadud 

funktsionaalsete koostisosade lisamisel näiteks pagaritoodetesse on positiivne 

mõju tehnoloogilistele, toiteväärtuslikele ja tervist edendavatele omadustele 

(Martins et al., 2017).     

Õlletööstuses tekkivate tahkete õllejäätmete hulka kuuluvad õlleborhot, 

linnasejäägid ja õllepärm. Sarnaselt enamusele toiduainetööstuse 

kõrvalsaadustele on ka õlletööstuse kõrvalsaadused rikkad kiudainete, 

süsivesikute, valkude, vitamiinide ja bioaktiivsete ühendite poolest.  

Esmatootmises pole võimalik alati üheselt toidutootmise käigus tekkinud 

toidujäätmeid liigitada, kuna nende tekkepõhjus võib olla erinev ning ka nende 

võimalik edasine kasutamine ja käitlemine võib toimuda väga erineval viisil. 

Seega on toidujäätmete definitsioon väga küsitav ning esmatootmise ja 

toiduainetööstuse tootmisjääkide liigitamine toidujäätmeteks, kõrvalsaadusteks 

või tootmiskadudeks pole piisavalt selge. 

Jäätmekäitluses rakendatakse jäätmehierarhia põhimõtet. 

Jäätmekäitluse hierarhia kujutab skemaatiliselt jäätmete vähendamise ja 

käitlemise meetmete eelistusjärjestust. Tavaliselt kujutatakse seda püramiidi 

kujul (joonis 1.2.). Jäätmehierarhia eesmärk on saada materjalist võimalikult 

praktiline väärtus, tekitades samal ajal võimalikult vähe prügilajäätmeid. 

 

 

Joonis 1.2. Toidu ülejäägi, toidujäätmete ja kõrvalsaaduste käitlemise hierarhia 

Allikas: Brief on food waste in the European Union, European Commission Joint Research 

Centre, 2020 



 
 
 

 

 

C
h

a
p

te
r 

2
  

  
  
 

6 

2. peatükk 
Toidutööstuse kõrvalsaaduste väärindamine rahvusvahelises 

kontekstis. Jäätmete ja kõrvalsaaduste väärindamise aspektid 

Euroopa tasandil ja partnerriikides. 

 

Toidujäätmete teke, nende tekke vältimine ja toidujäätmete (taas)kasutamine 

pälvivad maailmas üha enam tähelepanu. Maailma rahvastiku kasv ning süvenev 

maa- ja (mage)veeressursside piiratus sunnib riike otsima ühest küljest võimalusi 

(toidu)raiskamise minimeerimiseks ja teisest küljest toidutootmise efektiivsuse 

tõstmiseks. Surve toidutarneahelale loob võimaluse innovatsiooniks 

toidutootmises ning avab arenguvõimalusi teisteski ringbiomajanduse 

valdkondades. Selliste ressursside kasutuselevõtt võib olla suhteliselt lihtne, kui 

nad on käsitletavad kõrvalsaadustena, või keerulisem, kui tegu on jäätmete või 

toidukadudega. Seni tarneahelast väljuvate ressursside sinna tagasi suunamine 

on üks kestliku toidutootmise olulisi verstaposte. https://taltech.ee/biomajandus  

Toiduainetööstuses tooraine töötlemisel saadakse lisaks põhitoodetele rida 

kõrvalsaadusi ja jäätmeid, mille kvantitatiivne kaal varieerub sõltuvalt toorainest, 

valmistoodetest, tehnoloogiast ja kasutatavast seadmest 10% kuni 90% tooraine 

mahust. 

Seega on tähelepanuta jäetud tuhandetes tonnides tekkivaid jäätmeid ja 

taimseid kõrvalsaadusi aastas, kuna nende töötlemine näib tunnetuslikult 

ebaökonoomne. 
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Joonis 2.1. Hinnanguline toidujäätmete teke inimese kohta aastas, kg  

*2010. a andmed, allikas: 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20170505STO73528/risipa-

alimentara-in-ue-milioane-de-tone-de-alimente-la-gunoi 

**2020. a andmed, allikas: https://www.sei.org/publications/toidujaatmete-ja-toidukao-

teke-eesti-toidutarneahelas/ 

 

Rumeenias tekib umbes 6000 tonni toidujäätmeid päevas. Jaekaubanduses tekib 

7% toidujäätmetest, kodumajapidamistes aga 49%. 37% läheb kaduma 

toidutööstuses, 5% avalikus toitlustuses ja vaid 2% põllumajandussektoris (joonis 

2.2). 

 

Joonis 2.2. Toidujäätmete teke Rumeenia toidutarneahelas, 2019 

 

Rumeenia          
76 kg/in 
aastas* 

Itaalia  

179 kg/in 
aastas* 

Eesti 

127 kg/in 
aastas** 

EL 

173 kg/in 
aastas* 

Kodu-
majapidamis

ed 
[PROTSENT] 

Toidutööstus 
[PROTSENT] 

Toitlustus-
asutused 

[PROTSENT] 

Põllumajand
us-sektor 

[PROTSENT] 

Kaubandus 
[PROTSENT] 
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Itaalias on 47% tekkivate jäätmete koguhulgast seotud jaemüügiga, sellele 

järgnevad toitlustusteenused (19%), kodumajapidamised (16%) ja toidutööstus 

(12%). Ainult 3% jäätmetest tekib põllumajandussektoris (joonis 2.3).  

 

Joonis 2.3. Toidujäätmete teke Itaalia toidutarneahelas, 2019 

 

Eestis tekib ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Peaaegu pool 

toidujäätmetest tekib kodumajapidamistes, 19% toiduainetööstuses, 14% 

esmatootmises, 12% kaubanduses ja 7% toitlustussektoris (joonis 2.4).  

 

 

Joonis 2.4. Toidujäätmete teke Eesti toidutarneahelas, 2021 

Allikas: https://www.sei.org/publications/toidujaatmete-ja-toidukao-teke-eesti-

toidutarneahelas/ 

Kodu-
majapidamised 

[PROTSENT] 

Toitlustus-
asutused 

[PROTSENT] 

Põllumajandus-
sektor 

[PROTSENT] Toidutööstus 
[PROTSENT] 

Logistika 
[PROTSENT] 

Kaubandus 
[PROTSENT] 

Kodu-
majapidamise

d 
[PROTSENT] 

Toitlustusasut
used 

[PROTSENT] 

Kaubandus 
[PROTSENT] 

Toidutööstus 
[PROTSENT] 

Esmatootmin
e 

[PROTSENT] 
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Jäätmearuandluse infosüsteemi JATS andmete kohaselt koguti Eestis 2019. aastal 

toidutööstusettevõtetes ja suunati jäätmekäitlusesse hinnanguliselt 31 622 tonni 

toidujäätmeid (biojäätmed ehk köögi- ja sööklajäätmed, loomsete kudede 

jäätmed, toiduõli ja -rasv), millest üle poole (52%) tekkis puu- ja 

köögiviljatööstuses, 13% lihatööstuses ja 9% teraviljatööstuses (joonis 2.5). 

 

Joonis 2.5. Toidujäätmete teke Eesti toidutööstuses, 2019 

Allikas: https://www.sei.org/publications/toidujaatmete-ja-toidukao-teke-eesti-

toidutarneahelas/ 

 

Peaaegu kõik Eesti toidutööstused toodavad märkimisväärses koguses ka 

kõrvalsaadusi. 

Puu- ja köögiviljade töötlemisel tekivad toidujäätmed peamiselt viljade 

töötlemisprotsessis (nt viljade puhastamisel). Vähemal määral tekib 

toidujäätmeid ka sisseostetud ebakvaliteetsete puu- ja köögiviljade ning ka 

valede hoiustamistingimuste tõttu. Suurem osa tekkivatest jäätmetest antakse 

jäätmekäitlejale. Puu- ja köögiviljade töötlemisel jääb vähesel määral jäätmetena 

üle ka toiduõli ja -rasva ning tekib tarbimis- või töötlemiskõlbmatuid materjale.  

Teraviljatööstuses (jahutoodete, tangainete ja taimse õli tootmises) tekkis JATSi 

andmetel 2019. aastal kokku 2821 tonni toidujäätmeid. Suurem osa sellest 

moodustasid taimsete kudede jäätmed (90%). Suurt osa tootmisjääke 

käsitletakse siiski ka kõrvalsaadustena. Näiteks jahu- ja tangainete tootmisel 

Lihatööstus 
[PROTSENT] Kalatööstus 

[PROTSENT] 
Piimatööstus 
[PROTSENT] 

Teravilja-
tööstus 

[PROTSENT] 
Puu- ja 

köögiviljatöös
tus 

[PROTSENT] 

Pagaritööstus 
[PROTSENT] 

Joogitootmine 
[PROTSENT] 

Muu 
toidutööstus 
[PROTSENT] 
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tekivad kõrvalsaadustena kliid, mida osaliselt kasutatakse inimtoidu lisana, kuid 

peamiselt loomasöödana. Teravilja töötlemise alla kuulub ka toiduõli tootmine. 

Õli tootmisel tekib kõrvalsaadusena õlikook. Kuumpressimisel saadud õlikook on 

oma kõrge proteiinisisalduse tõttu väärtuslik söödalisand loomadele ja lindudele. 

Õlitootmisel tekib umbes 38% toorõli ja kõrvalsaadusena umbes 62% rapsikooki, 

mida kasutatakse loomasöödana. Rapsikooki tavaliselt granuleeritakse 

täiendavalt, kuna mõned söödamasinad on automatiseeritud ja võimaldavad 

õlikooki loomadele sööta vaid graanulitena. Õlitootmise jääke jäätmekäitlusesse 

ei suunata.  

JATSi andmetel tekkis 2019. aastal joogitootmises hinnanguliselt 1195 

tonni toidujäätmeid. Õlletootmisel tekib kõrvalsaadusena õlleraba, mis 

varasematel aastatel anti suures osas loomapidajatele loomasöödaks. Õlleraba ei 

peeta üldjuhul toidujäätmeteks, kuna see ei ole käsitletav toiduna toidu 

definitsiooni mõttes (vt 1. peatükki). Siiski on viimastel aastatel hakatud õlleraba 

suunama ka biogaasi tootmisesse, mistõttu see väikestena kogustena kajastub 

jäätmearvestuses. https://www.sei.org/publications/toidujaatmete-ja-toidukao-

teke-eesti-toidutarneahelas/ (lk 24, 27‒28, 30) 

Ilmselgelt tuleb teravik suunata tehnoloogiliste protsesside juhtimisele 

sellise tooraine kapitaliseerimisele, mille töötlemisjäätmete hulk oleks 

minimaalne, kuna jäätmed tekitavad ettevõtetele paljudel juhtudel olulisi 

majanduslikke vms probleeme. Samuti võib jäätmete ebaratsionaalne 

taaskasutamine viia toodete saamiseni, mille väärtus võib mõnikord ületada isegi 

põhitoote väärtust.  

Tavaliselt annavad suured toidutööstuse ettevõtted tekkinud 

kõrvalsaadused loomakasvatajatele loomasöödaks, kuid oma väärtusliku 

koostise poolest võivad kõrvalsaadused olla muude toodete oluliseks sisendiks. 

Seni on suurem huvi olnud peamiselt piimatööstuse, õlletootmise (peamiselt 

õlleraba) ja taimsete jäätmete väärindamiseks. (Buschke jt., 2013; El Mekawy jt, 

2013; Kosseva 2013, Aggelopoa jt, 2014). 

Vastavalt 19 riigi esitatud andmetele tekib toidutööstuse sektoris (sh 

joogitootmises) 5–46 kg toidujäätmeid ühe tonni toodetud toidu kohta.  
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Sarnaselt esmatootmise sektorile on ka toidutöötlemise sektor väga 

heterogeenne toodetava toidu ja tekkivate toidujäätmete liigi ja koguse poolest. 

Umbes 38% toidujäätmetest tekib toidu töötlemisel. Toidujäätmeid või 

kõrvalsaadusi on võimalik taaskasutada või väärindada, kuid sageli jäätmed 

eemaldatakse toiduatarneahelast. Jäätmeid tekib mitmetes toidutööstuse 

sektoris (joonis 2.6), kus jäätmeid või kõrvalsaadusi võiks väärindada ja leida 

koha funktsionaalse toidu koostisosana (Helkar jt, 2016).   

 

 

Joonis 2.6. Toidutööstuse sektorid, kus tekivad toidujäätmed ja kõrvalsaadused 

 

Toidujäätmed ja kõrvalsaadused on suurepärased toitainete ja bioaktiivsete 

ühendite allikad, millel on inimeste tervisele reaalne kasu. Viimasel ajal on palju 

aruteltud toidujäätmete ja kõrvalsaaduste taaskasutamisest toidutööstuses 

funktsionaalse toidu koostisosana. Seetõttu on tehtud suuri jõupingutusi, et 

toidutööstuse kõrvalsaadustele lisandväärtust anda. Sellega väheneb 

kõrvalsaaduste hulk ja keskkonnasaaste ning suureneb kõrvalsaaduste 

jätkusuutlikkus.  

Toidutööstuses tekib 
jäätmeid ja 

kõrvalsaadusi 

Teravilja-
tööstus 

Puuvilja- ja 
köögivilja- 

tööstus 

Lihatööstus 

Piima-
tööstus 

Kalatööstus 

Joogi-
tootmine 
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Funktsionaalset toitu määratletakse kirjanduses mitmeti. Funktsionaalne toit 

peab olema inimese tervisele kasulik, seotud nii terviseseisundi paranemise kui 

ka haigusriski vähendamisega, samas on toidus kasutatavateks 

funktsionaalseteks koostisosadeks standardiseeritud preparaadid, mis sisaldavad 

bioaktiivseid elemente. Bioaktiivsete ühendite lisamine funktsionaalsesse toidu 

koostisesse on kasvav trend, suurendades tarbijate tähelepanu heaolu elustiilile 

(Eksi, Kurbanoglu, & Ozkan, 2019).  

Puu- ja köögiviljatööstuses tekib 10–60% jäätmetest ja kõrvalsaadustest 

nii tahkel kui vedelal kujul. Puu- ja köögiviljajäätmeid võib kasutada töötlemata 

või töödeldud kujul. Need on toitaineterikkad ning nad on tervisele kasulikud. 

Lisaks loomasöödale saab puu- ja köögiviljajäätmeid väärindada sellisteks 

lisandväärtusega toodeteks nagu eeterlikud õlid, toiduõlid, polüfenoolid, 

ensüümid, pigmendid, üherakulised valgud, biolagunevad kiled jne olenevalt 

toormest. Suur kogus jäätmeid ja kõrvalsaadusi tekivad õunamahla tootmisel 

(viljaliha pressjäägid, mis jäävad järele pärast mahla eraldamisest), 

banaanitööstuses, tsitrusviljade kasvatamisel ja töötlemises, õlle- ja 

veinitööstuses vms. 

Teraviljatööstuse kõrvalsaadused tekivad nisu, maisi vms 

kuivjahvatamisel (jahutootmises) ja märgjahvatamisel (tärklise ja glükoosi 

tootmises).  

Toidutööstuse jäätmete keskkonda viimine avaldab negatiivset mõju 

keskkonnale, kuna jäätmed on bioloogiliselt ja oksüdatiivselt ebastabiilsed, neis 

on kõrge orgaaniliste ühendite kontsentratsioon, kõrge vee- ja optimaalne 

ensümaatiline aktiivsus. Toidujäätmete suur hulk ja nende mikroobne 

lagunemine võib avaldada negatiivset mõju keskkonnale, inimeste tervisele ning 

toidutootjate ja -töötlejate sissetulekutele  (Helkar jt, 2016). 

Seega on suur vajadus ja nõudlus toidutöötlemisel tekkivate jäätmete ja 

kõrvalsaaduste taaskasutamise ja väärindamise järele. See aitab säästa ressursse, 

annab põllumajandustootjatele ja toidutöötlejatele lisatulu ning tarbijatele 

tervisliku toidu.  
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3. peatükk 
Riiklikud ja Euroopa tasandi õigusaktid, mis käsitlevad 

toidutöötlemise kõrvalsaaduste väärindamist. 
 

Toidujäätmed on suur probleem, millega tuleb kiiresti tegeleda, et tagada 

ülemaailmne toiduga kindlustatus ja hea keskkonnajuhtimine. 

Toidujäätmeid käsitlevad õigusaktid ja poliitikad on korraldatud mitmel 

tasandil ja sektorite lõikes ning arvesse tuleb võtta mitmeid poliitilisi mõjusid. 

Jäätmete ja toiduohutuse vahel on ka mitmeid poliitilisi kompromisse (Vittuari jt, 

2015). 

Euroopas tekib hinnanguliselt 70% toidujäätmetest kodumajapidamistes, 

toitlustusasutustes ja jaekaubanduses ning 30% tootmises ja töötlemises. EL ja 

partnerriigid on säästva arengu tegevuskavas (Suistainable Development Goals) 

seadnud endale eesmärgiks vähendada toidukadusid toidutootmises ja 

tarneahelas. Tuvastatud on 53 toidu raiskamist ja toidujäätmeid käitlevat EL 

õigusakti ja poliitikat (joonis 3.1). Need on rühmitatud omakorda viide 

kategooriasse, mis on kokku võetud joonisel 3.2.  

 
Joonis 3.1. ELi õigusaktid ja poliitikad, mis mõjutavad toidujäätmeid ning nende 

vähendamist ja vältimist 

29 määrust 10 
direktiivi 3 otsust 10 teadet 1 parlamendi 

resolutsioon 
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Toidu raiskamise lähenemisviisiks on koostöö kõigi avaliku ja erasektori oluliste 

osalistega, et tuvastada, mõõta, mõista ja luua tõhusaid lahendusi toidujäätmete 

vähendamiseks ja vältimiseks. Kuna toidutarneahel on keeruline ja dünaamiline 

süsteem, on põhjuseid ja lahendusi palju. Alates põllumajandustootjatest, 

toidutöötlejatest ja jaemüüjatest kuni tarbijateni peavad kõik toidutarneahelas 

osalejad toidujäätmete vähendamisel ja vältimisel tegema koostööd. Samuti 

avaliku sektori esindajad, teadlased, toidupangad ja muud mittetulundusühingud 

etendavad selles olulist rolli. https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-

actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste_en 

 

 
Joonis 3.2. Toidujäätmete tsükkel 

 

ELi liikmesriigid on võtnud kohustuse 2030. aastaks vähendada toidukadu 

toidutootmises ja tarnevõrgustikes ning toidujäätmeid poole võrra kaubanduses 

ja tarbimises. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_council_food-

losses- food-waste_2016.pdf 

Kõik liikmesriigid on loonud erinevaid meetmeid, mille rakendamise 

eesmärk on  vähendada toidukadu, toidu raiskamist ja toidujäätmeid, ning 

toimub pidev toiduka ja -jäätmete vähendamise temaatika integreerimine 

riiklikesse strateegiatesse või õigusraamistikku.  

Toidujäätmete teke 

Toidujäätmete administreerimine 

Toidujäätmete vähendamine 

Toidujäätmete kasutamise oprimeerimine 

Toidujäätmete kasutamise tulemused  

https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_council_food-losses-%20food-waste_2016.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_council_food-losses-%20food-waste_2016.pdf
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37Thttps://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_council_food-

losses-food-waste_2016.pdf 37T 

 

Euroopa Komisjon jätkab toidukao ja raiskamise vältimise temaatika 

integreerimist teistesse ELi poliitikavaldkondadesse. 2016. aastal loodi 37TELi 

toidukao ja toidujäätmete platvorm37T. Platvormi eesmärk on tuua kokku ELi 

institutsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid, ELi riikide eksperdid ning toidu 

tootmise ja tarbimisega seotud sidusrühmad, sealhulgas tarbija- ja muud 

valitsusvälised organisatsioonid. Platvormi raames uuritakse ühiselt tõhusamaid 

viise toidu raiskamise vältimiseks, jagatakse parimaid tavasid ja hinnatakse 

tehtud edusamme.  

37Thttps://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-

actions_action_platform_key-recs_en.pdf 

 

Selleks on rakendatud vähemalt 3 järgmistest kriteeriumidest (joonis 3.3). 

Toidukadude ja raiskamise vähendamine toidu ja jookide tootmisprotsessis võib 

aidata kaasa ringmajanduse eesmärgi saavutamisele, samas on toidutarneahelal 

märkimisväärne surve ressurssidele ja keskkonnale. Hinnanguliselt läheb ELis 

kaotsi või läheb raisku 20% kogu toodetud toidust (CEAP 2020), millest umbes 

viiendik tekib toidutöötlemise etapis. 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_council_food-losses-food-waste_2016.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_council_food-losses-food-waste_2016.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-actions_action_platform_key-recs_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-actions_action_platform_key-recs_en.pdf
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Joonis 3.3.  Meetmed toidukadude ja raiskamise vältimiseks kooskõlas 

ringmajanduse esimeses tegevuskavas kavandatud meetmetega 

 

Toidu raiskamise vältimine on toidu- ja joogitootjate peamine prioriteet ning see 

on paljudes ettevõtetes osa ettevõtte sisesest keskkonnajuhtimissüsteemist ja 

kestlikust strateegiast. Toidutööstuse jaoks tähendab see lähenemine tihedat 

koostööd toidutarneahela erinevate osapooltega. Toidutootjate peamine 

eesmärk on ennetada toidu raiskamist. Ülejääkide tekkimisel tuleks vastavalt 

jäätmetekke vältimise hierarhiale esikohale seada toidu annetamine inimestele. 

•1 
Toidukadude ja -jäätmete monitoorimine, mõõtmine 
ja tulemuste esitamine keskkonnajuhtimissüsteemi 

kaudu, et tuvastada probleemkohad ja võtta 
kasutusele meetmeid. 

•2 Toidukadude ja jäätmete tekkimise vältimise 
eesmärkide integreerimine toidutarneahelasse, sh 

tootmismahtude kavandamisse. 

•3 Kõrvalsaaduste väärindamine ja väärindamise 
edendamine, kasutades neid teiste toodete  
koostisosana, toidus, söödas, väetistes vms. 

•4 Tarbijate teadlikkuse tõstmine märgistuste "parim 
enne" ja "kõlblik kuni" osas. 

•5 Tarbijate teadlikkuse tõstmine toidukadude ja -
jäätmete tekke ennetamisel ja vältmisel. 

•6 Toidu ülejääkide annetamine inimestele. 
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Direktiiv (EL) 2018/851 muudab jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ (raamdirektiiv 

ringmajanduse põhimõtete edendamise ja taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia kasutamise suurendamise kohta), millega luuakse õiguslik 

raamistik jäätmete kogumiseks ja transpordiks, jäätmete taaskasutamiseks ja 

kõrvaldamiseks.  

Jäätmedirektiivi eesmärk on edendada ELis säästvat jäätmekäitlust, et 

kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist ning 

tagada loodusvarade heaperemehelik, tõhus ja ratsionaalne kasutamine, 

edendada ringmajandust ja taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu, 

suurendada energiatõhusust, vähendada EL sõltuvust importressurssidest, luua 

uusi majandusvõimalusi ning tagada loodusvarade heaperemehelik, tõhus ja 

ratsionaalne kasutamine.  

Ringmajanduse toimimiseks tuleb rohkem luua ja rakendada kestliku 

tootmise ja tarbimise meetmeid. Näiteks tuleks keskenduda elutsüklil põhinevale 

toodete tootmisele, mille rakendamine säästab ressursse ja sulgeb ahela. Kõikide 

ressursside tõhusam kasutamine tooks kaasa ka märkimisväärse säästu 

ettevõtetele, ametiasutustele ja tarbijatele, vähendades samas 

kasvuhoonegaaside aastaseid heitkoguseid. Ressursitõhususe suurendamine ja 

jäätmete kui ressursi taaskasutamine võib vähendada tooraine importi ning 

hõlbustada üleminekut säästlikumale materjalimajandusele ja ringmajanduse 

mudelile. 

EK esitles 2015. aasta detsembris tegevuskava ringmajanduse suunas 

liikumiseks, mille üheks osaks oli jäätmetega seotud direktiivides muudatuste 

tegemine. Täpsustati kohustusi, mis puudutavad jäätmete liigiti kogumist ja 

ringlussevõttu. Näiteks peaksid puu- ja köögiviljatootjad välja selgitama müügiks 

kõlbmatutele ja ebastandardsetele toodetele ja tootmisjääkidele alternatiivsed 

kasutusviisid. Neid võib kasutada sisendina mahlade, mooside, suppide vms 

tootmisel, millega omakorda laieneb ettevõtte toodete nomenklatuur ja 

kliendibaasi.  

37Thttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018L0851 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018L0851
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Samuti on kodumajapidamistele suunatud sekkumised hädavajalikud, et tagada 

toidukadude ja -jäätmete ambitsioonikas vähendamine, millel on oluline 

keskkonnaalane, majanduslik ja sotsiaalne mõju. Kuid nagu hiljutistes 

analüüsides on rõhutatud, on selliste meetmete tõhusust ja tulemuslikkust raske 

hinnata (JRC Report, 2019, Reynolds jt, 2019). 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) 

nr 178/2002 loodi Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), kes on on teadusliku 

riskihindamise asutus ELis toidu- ja söödaohutuse, toitumise, loomatervise ja 

loomakaitse ning taimetervise ja taimekaitse valdkonnas. EFSA annab teadus- ja 

tehnoabi, sõltumatut teavet ning teaduslikke arvamusi, millele tuginedes võtab 

EL vastu meetmed ameti tegevusvaldkondades. EFSA kogub ja analüüsib 

andmeid, mis võimaldavad mh toiduohutust otse või kaudselt mõjutavaid riske 

kirjeldada ja hinnata ning tellib oma eesmärkide saavutamiseks vajalikke 

teadusuuringuid.  

Ühtlasi kehtestati see määrus selleks, et luua alus inimeste tervise ja 

toidutarbija ohutuse tagamiseks. Sellega kehtestati ühised põhimõtted ja 

kohustused, samuti meetodid kindla teadusliku aluse loomiseks, tõhusad 

organisatsioonilised korraldused ja protseduurid, mis aitavad kaasa 

toiduohutusega seotud otsuste langetamisele. Määrus hõlmab kõiki toidu- ja 

söödatootmise, töötlemise ja turustamise etappe.  

37TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178 U37T 

 

Euroopa Parlamendi ja komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 

on osa Euroopa toiduainete hügieeni käsitlevate õigusaktide paketist, mille 

eesmärk on tagada toiduhügieen toidutarneahelas alates tootmisest kuni 

tarbimiseni. See määrus ei ole otseselt suunatud toidu raiskamist põhjustavate 

meetmete rakendamisele, kuid üldiselt hügieenieeskirjad ennetavad toidu 

raiskamist. Toidukäitlejad, kes on toiduga seotud selliste tegevustega nagu 

tootmine, transport, käitlemine, ladustamine jms, peavad järgima üldisi 

hügieenieeskirju. Lisaks seavad need õigusaktid toidukäitlejatele kohustuslikuks 

järgida ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpuntkide (HACCP) põhimõtteid.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178
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Kui nõutakse väga kõrgeid ohutusmeetmeid ja kehtestatakse ranged piirangud, 

on oht toidu raiskamise tekkeks. Näiteks teatud toiduainete (nt leiva) 

loomasöödaks kasutamise keeld või teatud toodete müügi ajastus (nt munade). 

37TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32004R0852 U37T 

Jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 kirjeldatakse, mida tuleb järgida 

jäätmetekke vältimise, seadusandluse, käitlemise ja poliitika vallas. Jäätmete 

tekke vältimine on jäätmekäitluses esmatähtis. Kui toidukadu ja raiskamist ei ole 

võimalik vältida, tuleb need siiski korduskasutada, uuesti ringlusse võtta või 

taaskasutada muus valdkonnas (nt energiakasutus). 

Ühtlasi on jäätmedirektiivis sätestud loa andmise kord ja nõuded 

põllumajandus- ja tööstussektoris jäätmete tekke vältimiseks või 

minimeerimiseks, eesmärgiga saavutada keskkonna- ja tervisekaitse kõrgtase.  

Jäätmedirektiivis sätestatud jäätmehierarhiat kohaldatakse jäätmetekke 

vältimise ja käitlemise õigusaktides ja poliitikas prioriteetsuse järjekorras (joonis 

3.4). 

 
 

Joonis 3.4. Jäätmehierarhia prioriteetide järjestuses 

 

Ülaltoodud jäätmehierarhiat arvestades peavad EL liikmesriigid rakendama 

meetmeid, et julgustada selliste valikuvõimaluste kasutamist, millel on parim 

üldine keskkonnaalane tulemus.  

(a) jäätmetekke 
vältimine 

(b) kordus-
kasutamiseks ette-

valmistamine 

(c) ringlussevõtt 
(d) muu taas-

kasutamine, nt 
energiakasutus  

(e) kõrvaldamine 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32004R0852
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Rumeenias on jäätmekäitlus ja kodeerimine reguleeritud 16. augusti 2002. a 

määrusega nr 856, mis käsitleb jäätmekäitlust, sh jäätmenimistut. Selle määruse 

kohaselt on majandusüksustel, kelle tegevuse tulemusel tekivad jäätmed, 

kohustus pidada iga jäätmeliigi käitlemise kohta selget arvestust. Igal aastal 

jäätmete andmed tsentraliseeritakse ja edastatakse territoriaalsetele 

keskkonnakaitseasutustele.  

Nimetatud määruse alusel tegutsevad volitatud jäätmekäitlusettevõtted, 

kes tegelevad jäätmete kogumise, veo, ajutise ladustamise, taaskasutamise ja 

kõrvaldamisega. Nad on kohustatud pidama arvestust jäätmekäitluse üle ainult 

nende enda tegevuses tekkinud jäätmete kohta. Kogutud, veetud, ajutiselt 

ladustatud, taaskasutatud ja kõrvaldatud jäätmete käitlemise kohta esitavad 

volitatud jäätmekäitlusettevõtted territoriaalsetele keskkonnakaitseasutuste või 

nõudmisel muudele ametiasutuste nõudmisel.  

Nimetatud määrus sisaldab igale jäätmeliigile määratud koode. ELis, sh 

Eestis, Itaalias ja Rumeenias, kasutatakse jäätmete klassifitseerimisel järgmisi 

koode (välja on toodud vaid nimetatud õppekava puudutavate valdkonnad):   

• 02 01 Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja 

kalapüügil tekkinud jäätmed 

• 02 03 Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel 

ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikontsentraadi tootmisel 

ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed 

• 02 06 Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed 

37Thttps://www.solutiidemediu.ro/wp-content/downloads/Hotararea-nr-856-din-

16-august-2002-actualizata.pdf 37T, 37TUhttps://www.riigiteataja.ee/akt/134165U37T 

 

Vastavalt jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artiklile 5 loetakse kõrvalsaaduseks (mitte 

jäätmeteks) materjali, mis on saadud sellise tootmisprotsessi tulemusena, mille 

esmane eesmärk ei olnud selle materjali tootmine.  

Otsus, kas konkreetse materjali puhul on tegemist kõrvalsaadusega või 

mitte, peab saadud materjal vastama neljale kriteeriumile: 

a) asja edasine kasutamine on kindel; 

https://www.solutiidemediu.ro/wp-content/downloads/Hotararea-nr-856-din-16-august-2002-actualizata.pdf
https://www.solutiidemediu.ro/wp-content/downloads/Hotararea-nr-856-din-16-august-2002-actualizata.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/134165
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b) asja saab kasutada vahetult ilma täiendava töötlemiseta, välja arvatud 

selline töötlemine, mis on asjaomasele tööstusele üldiselt omane; 

c) asi tekkinud tootmisprotsessi lahutamatu osana;  

d) asi vastab selle konkreetsel kasutamisel toote-, keskkonna- ja 

tervisekaitsenõuetele ning asja kasutamine ei avalda negatiivset mõju 

keskkonnale ega inimese tervisele. 

 

Toidukao ja raiskamisega seotud tegevused võivad anda olulise panuse 

ringmajanduse eesmärgi saavutamisse, st kasutada ressursse, sh säästvatest 

allikatest pärit toorainet ja muid tooraineid tõhusamas tootmises, sh: 

• esmase toorme kasutamise vähendamine või kõrvalsaaduste ja teisese 

tooraine kasutamise suurendamine; või 

• ressursi- ja energiatõhususe meetmed.  

37Thttps://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-

actions_action_platform_key-recs_en.pdf 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-actions_action_platform_key-recs_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-actions_action_platform_key-recs_en.pdf


 
 
 

 

 

22 

C
h

a
p

te
r 

4
  

  
  
 

4. peatükk  
Veinitootmisel tekkivad kõrvalsaadused ja nende tüübid. 

Peamised bioaktiivsed ühendid, mida leidub veinitootmise 

kõrvalsaadustes. Bioaktiivsete ühendite ekstraheerimine ja 

nende kasutamine toidumaatriksites toiduainetööstuse 

erinevates harudes. 

 

Viinapuud on maailmas üks intensiivsemalt kasvatatavaid kultuure. Viinamarju 

toodetakse maailmas peaaegu 63 miljonit tonni, millest valdav osa (75%) 

kasutatakse veini tootmiseks (Nerantzis and Tataridis, 2006). Veinitööstus 

toodab igal aastal muljetavaldava koguse kõrvalsaaduseid, 18 kg jääke iga 100 

liitri veini kohta (Rockenbach jt. 2011). Olemasolevatel andmetel eralduvad 10 

tuhande tonni viinamarjade töötlemisega koos reovesi, orgaanilised ained (19,9 

tonni), lahustumata ained (15,6 tonni), mineraalained (7,4 tonni) ja 

fosforiühendid (0,2 tonni). Ülemaailmselt toodab veinitööstus aastas 7-9 miljonit 

tonni jääke (Ky ja Teissedre, 2015; Nerantzis ja Tataridis, 2006). 

Viinapuude lehed, võrsed ja oksad (joonis 4.1) on viinamarjakasvatuse 

peamised orgaanilised jäätmed, mis tekivad istandikes seoses hooldustöödega 

kõigis viinamarjakasvatuspiirkondades. Viinamarjaistanduses tekkivate lehe-, 

võrse- ja oksajäägid sisaldavad polüfenoole, eriti flavonoide (katehiin, 

epikatehiin, protsüanidiin B, kvertsetiin, apigeniin jt, samuti stilbeenid – 

resveratrool, viniferiin).  

Veinivalmistamise kõrvalsaadused  liigitatakse nelja kategooriasse: 

reovesi, orgaanilised jäätmed (seemned, viljaliha ja kestad, viinamarjavarred ja 

viinamarjalehed), kasvuhoonegaaside emissioon (CO2, lenduvad orgaanilised 

ühendid jne) ja anorgaanilised jäätmed (diatomiit, bentoniitsavi ja perliit) 

(Teixeira jt. 2014) (joonis 4.2).  
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Joonis 4.1. Peamine viinamarjakasvatuse jäägid  

 

Peamised veinivalmistamise kõrvalsaadused on viinamarja pressjääk (koosneb 

marjakestadest ja seemnetest) ja viljavarred. Veinivalmistamise tehnoloogiate 

eripära – punaste, valgete, roosade ja oranžide veinide (kestadel kääritatud 

heledad viinamarjad) – määrab ära bioaktiivsete ühendite sisalduse, sõltudes 

käärimise ajast ja kasutatavatest viinapuu sortidest. Veinitegemisel tekkivate 

jääkide töötlemine tähendab eeskätt materjali kuivatamist või kääritamist 

väärtuse lisamise eesmärgil.  

 

 

Viinamarja-
kasvatuse 

kõrvalsaadused 
ja jäägid 

orgaanilised 
kõrvalsaadused 

• viinapuu lehed 

• võrsed 

• oksad  

viinamarja 
pressjääk 

• viinamarja
kestad 

• seemned 

viljavarred 



 
 
 

 

 

24 

C
h

a
p

te
r 

4
  

  
  
 

 

Joonis 4.2. Veini valmistamise kõrvalsaadused (Teixeira jt. 2014) 

 

Veinivalmistamise peamised kõrvalsaadused eraldatakse viinamarjade 

purustamise ja nendest mahla pressimise etapis (joonis 4.3.).  

 

Veinivalmistamise 
kõrvalsaadused 
liigitatakse nelja 

kategooriasse 

orgaanilised jäägid 

pressjääk 

seemned 

viljaliha, kestad 

viljavarred 

lehed 

reovesi 

kasvuhoonegaaside 
eraldumine 

CO2 

lenduvad orgaanilised 
ühendid 

anorgaanilised jäägid 

diatomiit 

bentoniitsavi 

perliit 
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Transport 

Reception

Discharge 

Sulfiting 
(only for white grapes)

Harvest 

Crushing - unbunching 

Drain must ravak

Must Must 

Must ravak Must ravak 

Grapes

Bunchs 

SO2

Marc 

Pressing

Press mustPress must

Pomace

 

Joonis 4.3. Tehnoloogiline protsess viinamarjajääkide saamiseks 

 

 

 

 

Viinamarjad 

Saagikoristus 

Transport 

Saagi vastuvõtt 

Laadimine 

Sulfitite lisamine (ainult 

heledatele viinamarjadele) 

Purustamine – viljavarte 

eemaldamine 

Sademe eemaldamine 

Pressimine 

Viljavarred 

Pressjääk 

Veinivirre 

Veinivirre 

Sade 

Pressjääk 
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Viinamarjajääkide väärindamine ei ole uus teema. Juba alates 1970. aastatest on 

nende kasutamise osas pakutud erinevaid alternative, keskendudes 

kõrvalsaaduses sisalduvate bioaktiivsete ühendite kasutamisele erinevates 

suundades järgmiselt: 

- toidulisandite ja toiduainete lisandite valmistamiseks; 

- farmaatsia- ja kosmeetikatoodetesse lisamiseks; 

- antibakteriaalse ja antioksüdantse toimega ainetena; 

- muude lisandväärtusega toodete, näiteks bioaktiivsete ühendite, peamiselt 

polüfenoolide rikaste ekstraktide saamiseks. 

 

Veinitööstuse kõrvalsaadused tekitavad mitmeid keskkonna- ja majanduslikke 

probleeme seoses nii nende kuivatamise, ladustamise, töötlemise kui ka 

kasutusest kõrvaldamisega (Bhise jt. 2014). Viinamarjade töötlemise jäägid 

sisaldavad mitmesuguseid bioloogiliselt aktiivseid ühendeid, eriti polüfenoole, 

mida kasutatakse mitmel viisil farmaatsia-, kosmeetika- ja toiduainetööstuses 

(Lizarraga jt. 2011; Saura-Calixto, 1998). 

Viinamarja pressjääki peetakse veinitootmise peamiseks 

kõrvalsaaduseks, mis moodustab 25–45% viinamarjasaagist ja koosneb peamiselt 

pärast pressimist saadud kestadest, seemnetest ja viljalihast (Nerantzis ja 

Tataridis, 2006). Viinamarjakest ja seemned moodustavad umbes 13% töödeldud 

viinamarjadest ning on eriti rikas polüfenoolide allikas, millel on mitmeid 

tervisega seotud eeliseid (Teixeira jt. 2014). 

Üldiselt moodustab viinamarja pressjääk 15-45% marjade massist, 

punase veini puhul on jäägi mass väiksem kui valge puhul (Botelho jt. 2018). 

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1493/1999 on pressjääk see, mis tekib pärast 

värskete viinamarjade pressimist, olgu need siis kääritatud või mitte. Valgete 

viinamarjade töötlemisel eemaldatakse seemned ja kestad enne kääritamist, 

punaste viinamarjade puhul aga pärast matseratsiooni (kestadega käärimine). 

Viimasel juhul toimub matseratsiooni protsess hoides kestad ja seemned 

kontaktis kääriva virdega, mille tulemusel valmib suurema polüfenoolsete 
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ühendite sisaldusega punane vein. Mõlemal juhul, valgete või punaste veinide 

puhul, jääb pressjääki siiski suhteliselt kõrge bioaktiivsete ühendite sisaldus.  

Polüsahhariide peetakse üheks peamiseks ühendite rühmaks kogu 

pressjäägis. Polüsahhariidide rühm pärineb marjakesta rakkudest ja sisaldab 

hemitselluloosi, tselluloosi, pektiini, ligniini jne. Sel põhjusel peetakse kogu 

viinamarja pressjääki rikkalikuks kiudainete allikaks, mis on vähemalt 10 

monomeerset ühikut sisaldavad polümeerid ja millel on oluline kasu tervisele 

(Iuga ja Mironeasa, 2020).  

Teine oluline ühendite rühm on polüfenoolid, millel on antioksüdantsed 

omadused. On teada, et umbes 70% polüfenoolide rikkast fraktsioonist jääb 

pärast veinivalmistamist viinamarjajääkidesse alles. Peamised viinamarjajääkides 

leiduvad polüfenoolsed ühendid on tanniinid, fenoolhapped, antotsüaniinid ja 

resveratrool (Iuga ja Mironeasa, 2020). 

 

  

BM PN  

  
FA RI 

Joonis 4.4. Viinapuu sortide ’Burgund Mare’ (BM), ’Pinot Noir’ (PN), ’Fetească 

albă’ (FA) ja ’Riesling Italian’ (RI) kuivatatud töödeldud pressjääk (Gaiță, 2018) 
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Viinamarjakestadest valmistatkse kuuma vee ekstraktsiooni abil pullulaani. 

Pullulaan on eksotsellulaarne homopolüsahhariid, mida toodavad tavaliselt 

pärmseened nagu Aureobasidium pullulans. Keemilisest vaatenurgast koosneb 

see maltotriosüülühikutest, mis on seotud a1-6 glükosiidsidemetega ja on tuntud 

kui madala kalorsusega toidu koostisosa, viskoossuse andja ning sideaine ja 

pakkeaine (Arvanitoyannis jt. 2006). Samuti kasutatakse seda kilede ja liimide 

jaoks ning mikrokapseldavate ainetena maitse ja vürtside jaoks. On viidud läbi 

mitmeid uuringuid, et optimeerida pullulaani tootmist viinamarjakestade 

ekstraktide tahkes olekus kääritamise teel A. pullulans’i poolt. Jõuti järeldusele, 

et viinamarjakesti saab taaskasutada ehk kasutada substraadina kõrge 

lisandväärtusega pullulaani tootmiseks (Arvanitoyannis jt. 2006). Jahedamas 

kliimas nagu Eestis, soodustab ilmastik piiratud valguse ja varieeruvate 

temperatuuride tõttu bioaktiivsete ühendite akumuleerumist viinamarjakestas 

(Maante-Kuljus jt. 2020). 

Viinamarjade seemned moodustavad 20–25% viinamarjajääkidest. Üle 

maailma koguneb igal aastal 3 miljonit tonni viinamarjaseemnejääki. 

Viinamarjaseemned sisaldavad õlisid, kiudaineid, valke, polüfenoolseid 

ühendeid, mineraalaineid, vitamiine, orgaanilisi happeid ja suhkruid. 

Viinamarjaseemneid kasutatakse peamiselt toiduõli tootmiseks ja neid peetakse 

väärtuslikuks funktsionaalsete komponentide allikaks. Rasvhapped, mineraalid ja 

valgud on peamise tähtsusega viinamarjaseemnete bioaktiivsed ühendid. 

Köögiviljadega üsna sarnase keemilise koostise tõttu peetakse 

viinamarjaseemnete valke kaunvilja-valkude rühma kuuluvaks (Mironeasa jt. 

2012). Viinamarjaseemnete proteiinisisaldus varieerub 8-14% vahel (Al Juhaimi 

jt. 2017). Fenoolsete ühendite rühmast peetakse viinamarjaseemneid heaks 

fenoolsete hapete, flavonoidide, protsüanidiinide ja resveratrooli allikaks. 

Flavonoidide puhul on teada, et selle sisaldus võib jääda vahemikku 263-706 mg 

katehhiini ekvivalenti/ g, samas kui viinamarjaseemnete polüfenoolide 

üldsisaldus oli vahemikus 6711-8818 mg gallusgappe ekvivalenti/ g ekstrakti 

kohta. Samuti oli suure varieeruvusega seemnete antotsüaanide üldsisaldus 

0,31-2,55 μmol/g kuivmassis (Al Juhaimi jt. 2017). On selgunud, et 
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viinamarjaseemne ekstrakti polüfenoolsete ühendite ja flavonoidide üldsisaldus 

oli suurem kui kestadest ja pressimisjääkidest saadud ekstraktides 

(Arvanitoyannis jt. 2006). Paljud uuringud on näidanud viinamarjaseemnete 

bioaktiivsete ühendite sisaldusest tulenevat kõrget tervistavate omaduste 

potentsiaali. Põhiline osa bioaktiivsetest omadustest tuleb antioksüdantidest, 

millel on viinamarjaseemneekstraktide näitel vähivastane ja ennetav toime 

erinevat tüüpi vähitekitajate vastu (Lucarini jt. 2018). 

Alates 1998. aastast on bioaktiivsete ühendite tervisele kasulike mõjude 

kontekstis kasutusele võetud antioksüdantsete kiudainete (ADF) rühm. Saura-

Calixto (1998) määras kindlaks, et 1 g ADF-i on võimeline siduma vabu radikaale 

võrdeliselt 50 mg E-vitamiiniga ja sisaldama rohkem kui 50% kiudaineid 

kuivaines. Seetõttu loetakse selle määratluse valguses nii viinamarjajääk kui ka 

seemned antioksüdantide ja kiudainete suure sisalduse tõttu ADF-iks (Iuga ja 

Mironeasa, 2020). Nendest keerukatest maatriksitest imenduvad polüfenoolid ja 

toidukiud seedimise käigus läbi peensoole seinte ning seejärel bakterite poolt 

loodud soodsa antioksüdantse keskkonna tõttu jämesoolde (Kawabata jt. 2019; 

Saura-Calixto, 2011).  

Dieetkiudained soodustavad seedimisprotsesside paranemist, lipiidide 

imendumiset, glükoosi- ja kolesteroolitaseme alandamist ning sellest tulenevalt 

ka kaalu kontrolli. Antioksüdantsete ühendite puhul on teada, et need aitavad 

ära hoida erinevaid vähitüüpe, südame-veresoonkonna haigusi ja 

neurodegeneratiivseid haigusi (Iuga ja Mironeasa, 2020).  

Viinamarjaseemnete õlifraktsioon sisaldab monoküllastumata ja 

küllastumata rasvhappeid. Õlisisaldus jääb vahemikku 11,6–19,6%, olenevalt 

viinamarjasortidest, kasvupinnasest, ilmastikutingimustest, viinamarjade 

valmimisajast jne. (Al Juhaimi jt. 2017). Viinamarjaseemneõlid on rikkad linool-, 

oleiin-, palmitiin- ja steariinhapete poolest. Peamine rasvhape seemnete s 

õlifraktsioonis on linoolhape, mille sisaldus jääb vahemikku 47–78%. Samuti võib 

palmitiin- ja oleiinhappe sisaldus ulatuda vastavalt 10% ja 20%ni. Steariinhapet 

on üldiselt väiksemates kogustes. Mineraalidest on suurem fosfori-, kaaliumi-, 

kaltsiumi-, magneesiumi-, raua- ja mikroelementide ning ka tsingi- ja 
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mangaanisisaldus. Mitmete autorite esitatud erinevused mineraalide sisalduse 

osas on mõjutatud agronoomilistest tingimustest (Al Juhaimi jt. 2017).  

Viinamarjaseemneõli sisaldab E-vitamiini (80–120 mg 100 g kohta), C-vitamiini, 

beetakaroteeni 0,8–1,5%, tokoferoolirikkaid seebistumatuid aineid, steroide 

(kampesterool, beeta-sitosterool ja stigmasterool) ja rasvhappeid (linool-, 

oleiinhape, palmitiin-, steariin-, α-linoolhape).  

Viinamarjakestade osakaal jäägist on umbes 50%. Mõnikord varieerub 

kestade ja seemnete suhe viinamarjasortide ja kasvatustingimuste tõttu. Nagu 

teisedki jäägi fraktsioonid, on viinamarjakestad väärtuslikud bioloogiliselt 

aktiivsete ühendite allikad. Viinamarjakestad on väärtuslikud oma 

dieetkiudainete (tselluloos, hemitselluloos ja pektiin), suhkrute, valkude, 

polüfenoolsete ühendite, vitamiinide ja mineraalainete sisalduse tõttu 

(Mironeasa and Mironeasa, 2019). Dieetkiudained moodustavad sellest enamuse 

(umbes 60% kuivainest) ja on leitud, et lahustumatute kiudainete sisaldus on 

kuni 98,5%. Valgusisaldus võib varieeruda 5%–12%, tuhasisaldus aga 2%–8% 

vahel. Lahustuvate suhkrute sisaldus varieeruvub vahemikus 1–70%, olenevalt 

töötlemistingimustest, olenevalt sellest, kas kestad eemaldatakse enne või 

pärast käärimisprotsessi. Peamised viinamarjakestades leiduvad antioksüdantsed 

ühendid on antotsüaniinid, hüdroksükaneelhapped, katehhiinid ja flavonoolid 

(Deng jt. 2011). Valgete ja punaste viinamarjadekestade antioksüdantsete 

omaduste ja kiudainete sisalduse võrdlemiseks on tehtud mitmeid uuringuid. On 

teada, et punased viinamarjakestad sisaldavad suuremas koguses antotsüaane, 

samas kui Mironeasa jt. (2017) leidsid, et punaste viinamarjade kõrvalsaadustes 

oli kõrgem kiudainete sisaldus ja madalam polüfenoolide üldsisaldus. 

Viinamarja viljavarred ja vilikonnarootsud eemaldatakse 

veinivalmistamise protsessi alguses ja need moodustavad kuni 25% kogu 

veinisektori jääkidest. See materjal on väärtuslike bioaktiivsete ühendite 

sisalduse seisukohalt vähem uuritud materjal (Barros jt. 2015). Viinamarja 

viljavarred ja -rootsud moodustavad umbes 5% vilikonna massist. Seda 

kasutatakse peamiselt loomasöödaks või mullaväetiseks. Kuna need võivad 

negatiivselt mõjutada veini organoleptilisi omadusi, eemaldatakse need 

kõrvalsaadused enne tehnoloogilist protsessi (Teixeira jt. 2014). Isegi kui nende 
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majanduslik rakendus on madal, saab neid mõne autori arvates siiski kasutada 

polüfenoolsete ja flavonoidühendite ning stilbeeni derivaatide (Apostolou jt. 

2013) ja dieetkiudainete eraldamiseks (Barros jt. 2015). Viinamarjavarte 

niiskusesisaldus jääb olenevalt sortidest vahemikku 55–80%. Dieetkiudainete 

sisaldus jääb vahemikku 60–90% kuivainest ja koosneb peamiselt tselluloosist 

(40–49% kogu rakuseina polümeerist) ja ligniinist (22,5%). Samuti sisaldab see 

väiksemas koguses valke (7%) ja suhkruid (1,7%). 

Vartest pärit dieetkiudainete analüüs näitas, et lahustumatute ja 

lahustuvate kiudude suhe varieerub vahemikus 1,7–2,7, mis asetab need hästi 

tasakaalustatud kiudainete allika kategooriasse. Tervisele kasulike mõjude tõttu 

peetakse neid seedumatuid süsivesikuid väärtuslikeks lisanditeks suurenenud 

kiudainetesisaldusega toitude väljatöötamisel. Samuti on leitud, et 90% 

viinamarja viljavartes sisalduvatest valkudest on resistentsed valgud, mida 

iseloomustab vähene seeduvus tänu nende võimele moodustada ligniiniga 

komplekse (Llobera ja Cañellas, 2007). Katehhiin, protsüanidiini dimmerid B, 

kvertsetiin-3-O-glükuroniid, kvertsetiin-3-O-rutinosiid, kaftarhape, feruulhape, 

gallushape ja süringiinhape on peamised viinamarja viljavartes leiduvad 

polüfenoolsed ühendid. Flavanoolid on vartes kõige rikkalikum polüfenoolide 

klass ja üldise trendina on nende sisaldus kuni 30 korda kõrgem kui flavonoolidel, 

fenoolsetel hapetel ja stilbeenidel (Barros jt. 2014). Polüfenoolsete hapete rühm 

koosneb gallushappest, süringiinhappest ja kaftarhappest. Mitmed uuringud on 

näidanud, et viljavarte fenoolse koostise bioloogiline aktiivsus on seotud vabade 

radikaalide sidumise võimega, toimides oksüdatiivse stressi inhibiitoritena. On 

teada, et viljavarte flavanoolide sisalduse ja nende vee ja metanoolisegu 

ekstraktide radikaali sidumise võime vahel on korrelatsioon (Barros jt. 2014). 

Lisaks oli viljavarte polüfenoolsete ekstraktide sidumisvõime korrelatsioonis 

nende võimega vähendada madala tihedusega polüküllastumata rasvhapete 

oksüdatsiooni ja alandada põletikke. Veel üks viinamarja viljavartest pärit 

fenoolsete ühendite terapeutiline rakendusala on diabeedivastane toime ja 

insulinotroopne toime, mida demonstreeriti in vivo ja in vitro uuringutega. 

Viinamarja viljavarte vee ja metanoolisegu ekstraktid on oma polüfenoolide 

sisalduse tõttu avaldanud ka antimikroobset toimet mitmete seedetrakti 
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patogeenide vastu, näiteks Pseudomonas auriginosa, Klebsiela pneumonia ja 

Lysteria monocytogenes.  

Viinapuu lehed on viinamarjakasvatuse ja veinitööstuse vähem uuritud ja 

alakasutatud kõrvalsaadus. Peamised koostisosad lehtedes on orgaanilised 

happed, fenoolsed happed, flavonoolid, tanniinid, protsüanidiinid, 

antotsüaniinid, lipiidid, ensüümid, vitamiinid, karotenoidid, terpeenid ja 

redutseerivad või mitteredutseerivad suhkrud. Keemilise koostise tõttu võivad 

viinapuu lehed olla bioloogiliselt aktiivsete ühendite allikad toidu ja 

toidulisandite tootmisel (Teixeira jt. 2014). Eestis on viinamarjalehti uuritud 

polüfenoolsete ühendite, eriti stilbeenide osas (Rätsep jt. 2020). Bioaktiivsete 

ühendite sisaldus erineb vastavalt lehtede kasvu- ja arengufaasile, lehtede 

koostise muutusi saab visuaalselt jälgida, nagu on näidatud joonisel 4.5. 

 

  

Joonis 4.5. Viinapuu lehed kevadel ja sügisel (originaalfoto) 

 

Kõigis istandikes igas piirkonnas moodustavad viinapuu võrsed ja -oksad 

märkimisväärsel hulgal biomassi, mis tekib pärast viinapuude hoolduslõikuseid 

erinevatel aastaaegadel. Rätsepa jt, (2021) tulemused näitasid, et viinapuu 

võrsetes sisaldus enim flavonoole (kvertsetiin-3-glükuroniid, kvertsetiin-3-

glükosiid + kvertsetiin-3-galaktosiid) ja stilbenoide (enamasti ɛ-viniferiin). 

Flavonoidide ja stilbenoidide sisaldus erines olenevalt viinamarjasordi 

omadustest ja kärbitud okste puhkefaasist (sügav- või sundpuhkefaas). 
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Veinisete kogutakse jääkidena veinikääritusnõu põhjast mitme 

tehnoloogilise etapi käigus, näiteks pärast kääritamist, ladustamist, pärast 

töötlemist või pärast veini filtreerimist/tsentrifuugimist. Suurema osa settest 

moodustavad mikroorganismid (peamiselt pärmid), viinhape, anorgaanilised 

jäätmed ja polüfenoolsed ühendid. Sete on võimeline absorbeerima 

polüfenoolseid ühendeid ning oma vabanevate ensüümide toimel võivad 

polüfenoolid hüdrolüüsuda ja muutuda gallus- või ellaghappeks, mida peetakse 

bioaktiivseteks ühenditeks (Teixeira jt. 2014).  

Rumeenias kasvatatakse viinapuid umbes 189 000 hektaril. Need on 

grupeeritud 37 viinamarjaistandusse, mis hõlmavad 171 veinikeskust. Hetkel on 

registreeritud üle 230 tootja ja viinamarjatoodang on 783 700 tonni keskmise 

veinitoodanguga ca 5,5-6,0 milj. hektoliitrit. Ligikaudu 20% veiniteoks suunatud 

viinamarjadest (massi järgi) toodavad viinamarja- või veinijääke. 

Rumeenias läbi viidud uuringud on keskendunud viinamarjajääkide ja 

nende peamiste fraktsioonide, seemnete ja kestade antioksüdantsete omaduste 

ja polüfenoolsete ühendite uurimisele erinevat sorti viinamarjades, võttes 

arvesse, et antioksüdantsete ühendite tase on väga oluline viinamarjajääkide 

edasiseks kasutamiseks toidulistel eesmärkidel (Gaita jt. 2017; Gaita jt. 2020). 

Tulemustest selgus, et viinamarjajääk on oluline antioksüdantsete omadustega 

ühendite allikas, mille keemiline koostis sõltub viinamarjasordist. Seetõttu saab 

viinamarjade seemneid ja kesti veelgi kasutada tõestatud antioksüdantsete 

omadustega bioaktiivsete ühendite tootmiseks. Samuti uuriti viinamarjajääkide 

kuivatamist, võttes arvesse, et kuivatamine on vajalik töötlemismeetod 

säilivusaja pikendamiseks ja edasiseks kasutamiseks uuendusliku toidu 

koostisosana, et suurendata toidu tervislikkust (Gaita jt. 2017). Antud uuring 

rõhutas, et viinamarjajääkide antioksüdantsed omadused säilisid ka pärast 

kuivatamist 24 tunni jooksul temperatuuril 60 °C. 

Viinamarjakasvatuse geograafilised piirkonnad levivad jahedama 

kliimaga piirkondade suunas. Viinamarjakasvatus hakkas Eestis laienema umbes 

6-10 aastat tagasi ja sellest ajast alates on veinitootmine hoogsalt kasvanud. 

Hetkel on registreeritud ja Eesti Veiniteega ühinenud 7 tootjat. Põhjamaade 

viinamarjakasvatuse eeliseks on jahedam kliima, mis suurendab väärtuslike 
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bioaktiivsete ühendite (peamiselt polüfenoolide, antotsüaanide) sisaldust 

taimedes. (Rätsep, Karp, jt. 2020). Eestis levinumad viinamarjasordid veini 

valmistamiseks on ‘Regent’, ‘Solaris’, ‘Hasanski Sladki’, ‘Rondo’ ja ‘Zilga’. Enamik 

neist on liikidevahelised hübriidsordid (Vitis sp.), mis on erinevad Euroopa 

viinamarjadest (Vitis vinifera L.). Hübriididel on kõrge bioaktiivsete ühendite 

akumulatsioonipotentsiaal, mistõttu on ka veinitootmise kõrvalsaadused 

väärtuslik ressurss. Viinamarjade ja veini värvuse intensiivsus sõltub 

antotsüaanide kontsentratsioonist ja tüübist tooraines (Ananga jt. 2013).  

 

 

Joonis 4.6. Taimedes enim levinud antotsüaanide värvuste skaala 

(Ananga jt. 2013). 

 

Teadmised viinamarjajääkide antioksüdantsete omaduste kohta aitavad välja 

töötada tehnoloogia veinitööstuse kõrvalsaaduste tõhusaks ja 

keskkonnasõbralikuks kasutamiseks. Senised uuringud toovad esile võimaluse 

kasutada viinamarjajääkidest pärinevaid biokeemilisi aineid erinevate 

toiduainete retseptide funktsionaalsete koostisosadena, vähendamata toote 

kvaliteeti, kui seda sobivates kogustes lisada. 

 

Meetodid veinitootmise kõrvalsaadustes leiduvate bioloogilise aktiivsusega 

orgaaniliste ühendite ekstraheerimiseks ja säilitamiseks. 

Polüfenoolid on viinamarjade töötlemise jäätmetest ja kõrvalsaadustest 

kõige olulisemad bioloogiliselt aktiivsed ühendid, eriti nende väärtuslike 

antioksüdantsete omaduste tõttu, millel on kasulikud tervisemõjud, nagu vabade 

Pelargonidiin Tsüanidiin Peonidiin Delfinidiin Petunidiin Malvidiin 
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radikaalide sidumise võime, antimikroobne, põletikuvastane, vähivastane ja 

südame-veresoonkonda kaitsev toime. 

Polüfenoolsete ühendite ekstraheerimiseks võib kasutada värskeid, külmutatud 

või kuivatatud jääke. Viinamarjade kõrvalsaadused on kiiresti riknev materjal, 

kuid kuna bioaktiivsed ühendid on kuumatundlikud, kasutatakse nende 

säilitamiseks ja ekstraheerimiseks temperatuuri kuni 60 ˚C. Polüfenoolsete 

ühendite, sealhulgas antotsüaanide termiline lagunemine võib toimuda väga 

kiiresti kõrgel temperatuuril, nt. viinamarjade pressimisjääkides 1 minutiga 150 

°C juures (Sólyom jt. 2014). 

Molekulide eraldamiseks on alkoholiga sadestamine lihtsaim kasutatav meetod, 

kuid tänapäeval peetakse efektiivsemaks membraantehnoloogiaid 

(ultrafiltratsioon, nanofiltratsioon) (joonis 4.7.). Seejärel on järgmised etapid 

saadud ekstrakti puhastamine, fraktsioneerimine ja kontsentreerimine. 

Polüfenoolide rikaste fraktsioonide saamiseks on peamised meetodid 

kaskaadekstraktsioon või vedelik-vedelik ja/või tahkefaasiline ekstraheerimine 

(Hogervorst jt. 2017).  
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Polyphenol-rich fractionsPolyphenol-rich fractions
 

 

Joonis 4.7. Tehnoloogiline protsess polüfenoolide rikaste fraktsioonide 

saamiseks 

 

Viimasel kümnendil on bioaktiivsete ühendite taaskasutamiseks veinitööstuse 

jääkidest välja töötatud erinevaid ekstraheerimistehnikaid nagu ultraheli-, 

mikrolaine-, ülekriitilise vedeliku ja kiirendatud lahustiga ekstraheerimine (joonis 

4.8.). 

Polüfenoolide ekstraheerimine viinamarjajääkidest on enim kasutatav 

meetod. Metanool, etanool, atsetoon ja vesi on olnud enim kasutatud lahustid 

polüfenoolide eraldamiseks. On teada, et metanool on parim lahusti 

katehhiinide, epikatehhiinide ja epigallokatehhiinide ekstraheerimiseks 

Viinamarjajäägid 
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sadestamine 

Ultrafiltratsioon Nanofiltratsioon 

Puhastamine 
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viinamarjaseemnetest. Polüfenoolide üldsisalduse osas näitasid etanooli/vee 

segud paremaid tulemusi kui atsetooni või metanooli/vee segud.   

          

Joonis 4.8. Uued ekstraheerimismeetodid bioaktiivsete ühendite 

taaskasutamiseks veinitööstuse jäätmetest/kõrvalsaadustest 

 

Sazdanić jt. (2021) kirjeldasid uut ja odavat lähenemisviisi polüfenoolide 

ekstraheerimiseks, nagu seda on mitteioonsed pindaktiivsed ained: Brij, 

poloksameer, Tween ja Triton X-100. Ülalnimetatud pindaktiivsetest ainetest 

näitasid Brij S20 ja poloksameer 407 suurimat potentsiaali polüfenoolide 

ekstraheerimisel. 

Machado jt. (2021), mainisid ensüümide abil ekstraheerimist, mis 

põhineb peamiselt ensüümide võimel lõhkuda spetsiifilisi polüfenoolide 

sidemeid. Seda meetodit peetakse “roheliseks”, sest seda kasutatakse ilma 

toksiliste reaktiivideta ja ilma negatiivse keskkonnamõjuta. Enim kasutatavad 

ensüümid on pektinaasid, tsellulaasid, proteaasid ja tannaasid. Machado jt. 

(2021) näitasid, et pektinaase või pektinaasi ja tsellulaasi segu saab edukalt 

kasutada viinamarjakestadest antotsüaanide ekstraheerimiseks. 

Viinamarjade töötlemise kõrvalsaadustest bioaktiivsete ühendite 

ekstraheerimiseks on kasutatud ka uut meetodit, nagu mikrolaine 

Uudsed 
tehnoloogiad 
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hüdrodifusioon ja gravitatsioon (Sciortino jt. 2021), mida peetakse lihtsaks ja 

ökonoomseks ning mis põhineb joonisel 4.9. kirjeldatud etappidel. Lisaks 

kirjeldasid autorid üksikute polüfenoolide ekstraheerimise iga etappi, mida on 

illustreeritud joonisel 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                  

 

 

 

 

Joonis 4.9. Mikrolaine töötlus hüdrodifusiooniga – tööetapid 

 

Myrtsi jt. (2021) töötasid välja meetodi antioksüdantsete polüfenoolsete 

ühendite tuvastamiseks ja kvantifitseerimiseks veinist, viinamarjadest ja 

kõrvalsaadustest, mis põhineb kolmekordsel kvadrupoolil LC-MS/MS 

(vedelikkromatograafia – massispektromeetria), millega saab samaaegselt 

Punane-violetne 
vesiekstrakt 

Vesiekstraktsi 
külmkuivatamine 

Saadud pulbreid kasutatakse 
polüfenoolide ekstraheerimiseks ja 

identifitseerimiseks 

Veinitootmise kõrvalsaadused 
(kestad, viljaliha, seemed, viljavarred) 

Mikrolaine töötlus 
hüdrodiffusiooni teel 

Vees leotamine ja segamine 

Mikrolaine reaktorisse 
ülekandmine 1. etapp: 5 min, 

500 W 

2. etapp: 50 min, 
200 W 
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identifitseerida 12 fenoolset hapet, 19 polüfenooli ja ühe aldehüüdi (joonis 

4.11.). 

 

Joonis 4.10. Polüfenoolseid ühendieid sisaldavate proovide ettevalmistus HPLC-

MS analüüsi jaok 

 

Joonis 4.11. Proovi ettevalmistamine polüfenoolsete ühendite ekstraheerimiseks 

1 
•Pulbri lahustamine metanoolis 

2 
•Ultraheli-ekstraktsioon (15 min, sagedusel 35 kHz) 

3 
•Tsentrifuugimine (kiirusel 5000 rpm, 5 min) 

4 
•Vastavad lahjendused metnoolis 

5 

•Proovi filtreerimine 

•HPLC-MS analüüsid 

50 g proovi lahustamine  
200 mL segus 

MeOH/H2O/1.0 N HCl 

Ultrahelitöötlus  

(10 min, 35 kHz) 

Filtreerimine (tahke 
jäägi ekstraktsioon, 

korrati 2x) 

Evaporatsioon vähendatud surve 
all (järgnes lahustamine 

metanoolis ja tsentrifuugimine -  
7500 rpm, 10 min) 

Petrooleetris ekstraktsioon 
(vaakumi all 

kontsentreerimine, 
ekstraktsioon etüülatsetaadiga 
ja orgaaniliste kihtide segamine 

Saadud orgaaniliste 
kihtide kuivatamine 

Proovide 
kontsentreerimine 1 
mg/mL ja edasised 

analüüsid (LC-MS/MS) 
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5. peatükk 
Õlletootmisel tekkivad kõrvalsaadused ja nende tüübid. 

Peamised bioaktiivsed ühendid, mida leidub õlletootmise 

kõrvalsaadustes. Bioaktiivsete ühendite ekstraheerimine ja 

nende kasutamine toidumaatriksites toiduainetööstuse 

erinevates harudes. 

 

Ülemaailmselt on õlu üks enim tarbitavaid alkohoolseid jooke, kusjuures 

odralinnased on enam kui 90% toodetud õllede põhikoostisosa ja sageli ka ainus 

käärimispprotsessis kasutatavate pärmide jaoks süsivesikute allikas (Waters jt. 

2013). Linnased on pehmendatud, idandatud ja seejärel kuivatatud odraterad. 

Saadud idandatud toodet nimetatakse roheliseks linnaseks ja pärast kuivatamist 

spetsiaalsetes kuivatites linnasteks. 

Õlletööstus on üks laiaulatuslik kõrvalsaaduste ja tahkete jäätmete 

tootjaid, mille jäägid võivad avaldada negatiivset mõju keskkonnale. Lisaks võib 

kõrvalsaaduste haldamine ja kõrvaldamine hõlmata suuri tegevuskulusid 

(Radosavljević jt. 2019). Isegi kui õlletööstuse kõrvalsaaduste vähendamiseks on 

tehtud mitmeid ülemaailmseid jõupingutusi, on olulisi tehnoloogilisi samme, mis 

võivad viia kõrvalsaaduste tekkeni. Tegelikult on mikroobse aktiivsuse vajadus 

käärimisprotsessi ajal, keemiline koostis, termiline töötlemine, toorained ja 

teravilja töötlemine mitmed peamised etapid, mis tekitavad omaseid jäätmeid 

(Thiago jt. 2014).  

Vastavalt Amoriello jt. (2020) tekib igast 1000 tonnist õllest kokku 137-

173 tonni tahkeid jäätmeid. Nende kõrvalsaaduste väärtustamine on äratanud 

laialdast teaduslikku tähelepanu nende rikkaliku keemilise koostise tõttu 

kiudainete, valkude, polüsahhariidide, lenduvate ühendite ja fütokemikaalide 

poolest (Fărcaş jt. 2017). Õlletootmise jääke saab osta madala hinnaga ja neid on 

võimalik ära kasutada toorainena uuenduslike toodete valmistamisel sellistes 

tööstusharudes nagu toiduainetööstus, farmaatsia ja kosmeetika, bioenergia ja 

isegi põllumajanduses mullaparandajana (Amoriello jt. 2020). 
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Õlle valmistamise protsessis tekib mitmeid kõrvalsaadusi, nagu õlleraba, 

kasutatud humal, proteiinirikas vedelik ja kasutatud pärm (joonis 5.1.) (Fărcaş jt. 

2017). 

 

  

Joonis 5.1. Õlle valmistamise kõrvalsaadused 

 

 

Õlle valmistamise peamised tehnoloogilised etapid põhinevad keemilistel ja 

biokeemilistel reaktsioonidel, mis on esile tõstetud meskimise, keetmise ja 

kääritamise protsessides (joonis 5.2.). 

õlle 
valmistamise 

kõrval-
saadused 

õlleraba 

kasutatud 
humal 

kasutatud 
pärm 
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Wet 
grinding

Reception

Grinding

Reception

Grinding

Multiplication 
in the pure 

culture station

Reception

Unmalted 
cereals

Unmalted 
cereals

Treatment

Lautering-saccharification

Multiplication 
in the 

laboratory

Boiling with hops

Separation of cones

Filtration

Pure culture 
yeast

Pure culture 
yeastMaltMalt

Washing 

Spent maltSpent malt

Hops Hops Water Water 

Primitive wortPrimitive wort

Washing waterWashing water

Spent 
exhausted

Spent 
exhausted

Spent 
hops

Spent 
hops

Hot rinsing

Cooling 

Hot 
trub
Hot 
trub

Cold cleaning Cold 
trub
Cold 
trub

Beer wortBeer wort

Inoculation 

Primary 
fermentation

Green beerGreen beer

Secondary 
fermentation

CO2CO2

Yeast harvestedYeast harvested

Drying 

Dry 
yeast
Dry 

yeast

Treatment 

Reusable 
yeast

Reusable 
yeast

Filtration 

Filling 

Beer Beer  

 

Joonis 5.2. Õlle valmistamise tehnoloogiline protsess 

Humal Vesi Linnased 
Puhas 

kultuurpärm 

Idandamata 

terad 

Vastuvõtt Vastuvõtt Vastuvõtt Töötlus Laboratoorne 

paljundamine 

Puhaskultuuris 

paljundamine 

Jahvatus Jahvatus 

Meskimine-suhkrustamine 

Filtreerimine 

Märg-

purustus 

Pesemine 

Kasutatud linnased 

Algvirre 

Pesuvesi 

Humalaga keetmine 

Käbide eemaldamine 

Kuumloputus 

Jahutamine 

Külm-puhastamine 

Inokuleerimine 

Esmane kääritamine 

Õllevirre 

nn. Roheline õlu 

Õlu 
Kuivatatud 

pärm 

Taas-

kasutatav 

pärm 

Teisene kääritamine 

Filtreerimine 

Villimine 

Saadud pärm 

Töötlus Kuivatus 

Külm 

jääk 

Kuum 

jääk 

Kasu-

tatud 

humal 

Õlleraba 
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Meskimise etapp põhineb valkude, kääritatavate ja mittekääritatavate suhkrute 

ensümaatilisel muundamisel, mille tulemusel saadakse lõpptoode virre ja tahke 

jääk, mida nimetatakse õllerabaks (Fărcaş jt. 2017). Tahke jääk, mille nimi on 

õlleraba (Brewer Spent Grain) koosneb kolmest kihist järgmiselt: alumine kiht on 

valmistatud rasketest osakestest ja võib sisaldada tärklise jääke, keskmine kiht 

on paksem kui alumine kiht ja koosneb peamiselt kasutatud odrateradest ning 

ülemine koosneb väikestest kestaosakestest ja virdevalkudest. Õlleraba saadakse 

filtreerimise teel, mida nimetatakse lautereerimiseks, millele järgneb kuuma 

veega pesemine (sparging), mille eesmärk on taastada viimane ekstrakti kogus, 

mis võib jääda õlleraba jäägi sisse (Skendi, Harasym, & Galanakis, 2018). Lisaks 

moodustub virde keetmisel aromaatsete humalataimedega proteiinirikas 

pooltahke kõrvalsaadus (trub). 

Kääritamine toimub pärmiga, mis etapi lõpus kogutakse kokku kasutatud 

pärmina (Fărcaş jt. 2017). Pärm mõjutab oluliselt õlle kvaliteeti, kuna see suudab 

muuta suhkrud etanooliks, süsinikdioksiidiks ning toota orgaanilisi happeid ja 

aroomiühendeid, nagu aldehüüdid, ketoonid, estrid, mis osalevad õlle 

sensoorses profiilis (Ferreira jt. 2010).  

Õllepärmi jääki nimetatakse üldiselt GRAS-iks, mis on odav kõrvalsaadus, 

mida kasutatakse peamiselt loomasöödas olulise valguallikana. Sellel võib olla ka 

muid rakendusi, nagu näiteks inimestele toitainete allikas, kui agrotööstuslik 

kõrvalsaadus toidutootmises, näiteks lihatooted, supid, krõpsud, kreekerid ja 

kastmed. ß-glükaan on oluline bioaktiivne ühend, mida võib saada õllepärmist ja 

mida on võimalik edaspidi kasutada toiduainete tootmisel vett kinnihoidva, õli 

siduva ainena või emulgeeriva stabilisaatorina (Ferreira jt. 2010). 

Õlleraba, õllepärmi jäägid ja valgurikas pooltahke kõrvalsaadus (trub) 

on üldiselt tuntud kui märjad õlletootmise jäägid ja neid võib pidada 

kõrvalsaadusteks, mida kasutatakse mitmeti toiduks kasvatatavate loomade 

söötmiseks, toiduainetööstuses ja biotehnoloogias (Thiago jt. 2014). Lisaks on 

õlleraba kasutatud toidulisandina tänu selle kõrgele valgu- (20–25%) ja 

kiudainesisaldusele (65–70%), peamiselt arenenud ja vähearenenud riikides, kus 

esineb valgu-energia alatoitumust (Odeseye jt. 2020). 

 



 
 
 

 

 

44 

C
h

a
p

te
r 

5
  

  
  
 

Kuivatamisetapis visatakse idandatud “rohelised” linnaseterad kõrvale ja neid 

kasutatakse peamiselt loomasöödaks (Waters jt. 2013). Idandatud odralinnased 

võivad sisaldada ka linnaste kestasid ja muid linnaseosi. Linnaste globaalne 

toodang on ligikaudu 12 MT, millest 420 KT moodustavad idandatud 

odralinnased (Budaraju jt. 2018).  

Idandatud odralinnased on rikkalikud bioaktiivsete ühendite allikad, 

sisaldades valku (35,5%), süsivesikuid (46,70%), tuhka (7,7%), lipiide (1,9%) ja 

rasvhapete metüülestreid. Kokku on tuvastatud 19 rasvhappe metüülestrit, 

millest enim sisaldub neis palmitiinhapet (14,81% rasva üldsisaldusest), 

linoolhapet (34,63% rasva kogusisaldusest), linoleenhapet (32,6% rasva 

üldsisaldusest) ja oleiinhapet (4,95% rasva kogusisaldusest) (Waters jt. 2013). 

Idandatud odralinnased on asendamatute aminohapete (leutsiin, isoleutsiin, 

fenüülalaniin, trüptofaan, metioniin ja thereoniin) ja mitteasendamatute 

aminohapete (histidiin, γ-aminovõihape, asparagiinhape, asparagiin, 

glutamiinhape, valiin, türosiin) allikas ning sisaldavad ka mineraale, nagu 

kaaliumi, magneesiumi, kaltsiumi ja fosfor. 

Vastavalt Thiago jt. (2014) andmetele on õlleraba esimene kõrge toiteväärtusega 

meskimise käigus tekkiv kõrvalsaadus, mis moodustab umbes 85% 

pruulimisprotsessi jääkidest. On teada, et igal aastal toodetakse maailmas üle 30 

miljoni tonni õlleraba (Niemi jt. 2013).  

Toiteväärtuse seisukohast sisaldab kuivatatud õlleraba vastavalt proteiini 

28%, tselluloosi17,5%, rasva 8,2%, lämmastikuvaba ekstrakti 4,1% ja 

anorgaanilist materjali 5,1% (Skendi jt. 2018). Kirjanduses on öeldud, et õlleraba 

valgusisaldus võib olla vahemikus 14%-31%, millest hordeiinid (odra 

säilitusproteiinid) moodustavad umbes 43% koguvalgust. Hordeiinid lagunevad 

meskimisprotsessi käigus ja õllerabas suudeti tuvastada peamiselt ainult B- ja D-

hordeiine. Lisaks hordeiinidele on tuvastatud ka albumiine ja globuliine, kuid 

väiksemates kogustes. Robertson jt. (2010) leidsid, et õlleraba on väärtuslik 

tooraine, mis on rikas selliste aminohapete poolest nagu 

glutamiinhape/glutamiin, asparagiinhape/asparagiin, proliin, arginiin, leutsiin, 

isoleutsiin, seriin, fenüülalaniin, lüsiin, türosiin, alaniin ja polüsahhariid 

(peamiselt arabinoos, ksüloos ja glükoos). Autorid leidsid, et õlleraba 
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toiteaineline koostis võib varieeruda olenevalt linnaste keemilisest koostisest või 

isegi kasutatud meskimistehnoloogiast (Robertson jt. 2010).  

Thiago jt. (2014) uurimuse tulemustest selgus, et õlleraba sisaldas valke 

vahemikus 15%-26,2%, kiudaineid (70%; nagu tselluloos, hemitselluloos ja 

ligniini), vitamiine, polüfenoolseid ühendieid ja mineraalaineid (peamiselt seleen, 

kaltsium ja fosfor). Lisaks sisaldas õlleraba mittetärkliselisi polüsahhariide, mis 

koosnesid peamiselt kiudainetest, nagu tselluloos (15,1–25%), hemitselluloos 

(24,8–40%) ja ligniin (7–28%). Amoriello jt. (2020) tõid esile õlleraba rikkaliku β-

glükaani ja arabinoksülaani ning dieetkiudainete sisalduse, mis võivad olla seotud 

diabeedi, kolesterooli ja seedetrakti häirete ennetamisega.  Samas valguses 

näitasid Odeseye jt. (2020), et uuringus kasutatud õlleraba valgusisaldus oli 

23,27%, kiudaineid 18,97%, rasva 3,22%, tuhka 2,4% ja süsivesikuid 42,32%. 

Peale nende väärtuslike bioaktiivsete ühendite tuvastati kuivatatud õllerabas 

lahustuvaid suhkruid ja tärklist vastavalt 3,5% ja 2% (Skendi jt. 2018). Õlleraba 

rasvasisalduse osas tuvastati kokku 26 rasvhapet, millest peamiselt olid 

esindatud linoolhape (küllastumata oomega-6), palmitiinhape ja oleiinhape. 

Linoolhapet peetakse inimkeha ja toitumise jaoks hädavajalikuks, kuna seda ei 

saa toidust sünteesida (Skendi jt. 2018). 

Õlleraba kasutatakse peamiselt loomasöödaks, kuid huvi selle väärtusliku 

kõrvalsaaduse kasutamise vastu on elavnenud. Õlleraba valgusisaldust saab 

edukalt kasutada valgu allikana inimeste toitumises, kui ekstraheerimine toimub 

ilma selle tehnoloogilisi ja funktsionaalseid omadusi mõjutamata. 

Õllepärm (Brewer’s yeast) on rikas valkude (64,1 mg / 100 g kuivmassi), 

süsivesikute (12,9 g / 100 g kuivmassi), tuha (14,0 mg / 100 g kuivmassi), 

ribonukleiinhappe (4,0 mg / 100 g kuivmassi kohta), mineraalide nagu kaalium 

(9148 mg/100g kuivkaal), naatrium (1228 mg/100g kuivkaal), magneesium (273 

mg/100g kuivkaal), kaltsium (27 mg/100g kuivkaal) ja tsink (11,9 mg/100g) 

kuivkaal) ning vitamiinide nagu nikotiinhape (77,2 mg/100 g kuivmassi kohta), 

püridoksiin (55,1 mg/100 g kuivmassi kohta) ja foolhape (3,01 mg 100 g 

kuivmassi kohta) poolest (Puligundla jt. 2020). 

Väärib märkimist kasutatud õllepärmi peptiidide antihüpertensiivne 

toime, mis on ekstraheeritud ja eraldatud õllepärmist. Lühidalt öeldes hõlmas 
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metoodika eelnevalt autolüüsile ja ensümaatilisele hüdrolüüsile allutatud 

õllepärmi ultrafiltreerimist, millele järgnes hüdrolüüs ja nanofiltreerimine. In 

vitro ja in vivo analüüs näitas, et õllepärmi peptiididel võivad olla 

antihüpertensiivsed ja antioksüdantsed omadused (Amorim jt. 2018). 

 

 

Joonis 5.3. Õlletootmisjääkide ja kõrvalsaaduste võimalik kasutamine 

biotehnoloogilistes protsessides (Bekatorou jt. 2016) 

 

Õlleraba, 
idandatud 
odralinnased, 
jääkpärm  

•kõrge proteiini 
ja kiudaine 
sisaldusega 
toidud; 

•loomasööt. 

  Õlletootmisel 
tekkivad segud 
ja jäägid 

•orgaaniliste 
hapete tootmine 
(sidrun-, piim-, 
merevaik-, 
rasvhapped) 
fermenteerimise 
teel kasutades 
mikroorganisme; 

Õlleraba, 
idandatud 
odralinnased, 
linnasekestad ja 
hüdrolüsaadid 
•rasvhapete ja 
rasvaühendite 
tootmine 
kasutades 
fermenteerimist 
valitud  mikro-
organismide 
kaasabil 

Õlleraba, idandatud 
odralinnased 

•toitainerikaste jookide 
või funktsionaalsete 
koostisosade tootmine 
fermenteerimise teel, 
kasutades valitud 
mikroorganisme;  

•radionukleotiidide, 
raskemetallide jt 
saasteainete 
bioabsorbendina 
kasutamine; 

•immobiliseeritud 
rakkude bio-
katalüsaatorid, 
sobilikud alkoholi, 
piimhappe 
fermentatsiooni-
protsessides jne. 
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Dipping 

Germination

Drying 

Cooling

Cleaning and sorting

Cleaning the malt from the 
roots

Grinding

Malt rootsMalt roots

Malt root flourMalt root flour

Barley

Impurities

Malt

 

Joonis 5.4. Idandatud odralinnasejahu saamise tehnoloogiline protsess 

 

Toimeaine ekstraheerimine ja formuleerimine õlle kõrvalsaadustest, et 

kasutada seda funktsionaalse maatriksina teistes toiduainetööstuse harudes. 

Bioaktiivsete ühendite ekstraheerimiseks välja töötatud tehnikate eesmärk on 

maksimeerida saagist, eraldada lisandid või mürgised ühendid ja vältida nende 

funktsionaalsuse halvenemist (Hogervorst jt. 2017). 

Galanakis (2012) raporteeris, et nende ühendite eraldamine toidu 

kõrvalsaadustest tuleb teostada mitmes etapis (joonis 5.5.) 

Oder 

Lisandid 

Linnased 

Idandatud linnased 

Jahu idandatud linnastest 

Puhastamine ja 
sorteerimine 

Niisutamine 

Idandamine 

Kuivatamine 

Jahutamine 

Linnaste puhastamine 
idanditest 

Jahvatamine 
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Joonis 5.5. Bioloogilise aktiivsusega orgaaniliste ühendite eraldamine 

õlletootmise kõrvalsaadustest 

 

Lamoolphak jt. (2006) on uurinud valgu, aminohapete ja kogu orgaanilise 

süsiniku (TOC) taastumist (joonis 5.6.) kasutades hüdrotermilise töötlusega sub- 

või ülekriitilist vett ilma oksüdeerijateta. Hüdrotermiline töötlus viidi läbi 

reaktoris ning analüüsiti temperatuuri ja hüdrolüüsiprotsessi aja, valgu, 

aminohapete sisalduse ja orgaanilise süsiniku üldkoguse mõju. Tööreaktori 

parameetrid vee subkriitilisel hüdrolüüsil olid järgmised: temperatuur vahemikus 

100-250°C ja rõhk vahemikus 101,35 kPa kuni 3,97 MPa. 

Seejärel jahutati reaktor maha ja proov pesti veega välja, filtriti ja 

kuivatati 50°C juures. Autolüüs oli järgmine samm valkude ja aminohapete 

taastamisel. See toimus 19 tunni jooksul temperatuuril 50 °C ja kuivatatud proovi 

pH reguleeriti 0,5 N vesinikkloriidhappe lahustega näiduni 5,2. Seejärel 

kuumutati proovi autolüsaati 20 minutit temperatuuril 85 °C, eesmärgiga 

ensüümid inaktiveerida. Valke analüüsiti Lowry meetodil, kasutades standardse 

veise seerumi albumiini ja aminohappeid ninhüdriini reagendi kaudu. 

Lahustuvate reaktsioonisaaduste nagu orgaanilise süsiniku (TOC – total organic 

carbon) sisalduse mõõtmiseks kasutati TOC analüsaatorit.  

. 
•(1) makro-tasemel materjali töötlemine 

. 
•(2) molekulide lahutamine 

. 
•(3) molekulide ekstraheerimine 

•(4) puhastamine 

•(5) toote valmistamine 
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Effect of 
temperature

Hydrolysis  
time

Protein 
content

Washing with filtered water 
and drying at 50 ° C

Autolysis during 19 hours, at 
50°C

pH adjustment

Protein, amino acid and total 
organic carbon analysis

Inactivation of enzymes by 
heating at 85 ° C for 20 

minutes

Beer by-productsBeer by-products

Hydrothermal  treatment in reactor at temperature of 100-250°C, 
pressure between 101.35 kPa and 3.97MPa

Dryed sample Dryed sample 

Analysis regarding:

Amino-acids 
contents

Total organic 
carbon amount 

0.5 N hydrochloric 
acid solutions

 

Joonis 5.6. Toimeaine ekstraheerimine ja formuleerimine õlletootmise 

kõrvalsaadustest  

 

Tulemused näitasid, et temperatuur on kriitiline kontrollpunkt, mis võib 

negatiivselt mõjutada lahustuva toote värvust. Jääkpärmi massi mõjutas ka 

temperatuur 250 °C, mis põhjustas 78% massikao. Orgaanilise süsiniku saagis 

lahuses oli 42%. Teisest küljest näitasid Lamoolphak jt. (2006), et suurim 

valgukogus (0,16 mg/mg kuivpärmi kohta) saadi pärast 20-minutilist 

veereaktsiooni temperatuuril 250 °C. Seevastu aminohapete koguse puhul oli 

temperatuur 100 °C ja 15-minutiline ajaline reaktsioon olid parim viis suurema 

väärtuse saamiseks (0,063 mg/mg kuivpärmi). Eeltoodud uuringu lõppjäreldus 

Õlletootmise kõrvalsaadused 

Kuivatatud proov 

0,5 N 
soolhappe 

lahus 

Kuumavee töötlus reaktoris temperatuuridel 100-250 °C,   
rõhk 101,35 kPa ja 3,97 MPa 

 
Analüüsid: 

Temperatuuri 
mõju 

Hüdrolüüsi 
aeg 

Proteiini 
sisaldus 

Aminohapete 
sisaldus 

Orgaanilise 
süsiniku üldsisaldus 

Filtreeritud veega pesemine ja 
kuivatamine 50 °C juures 

Autolüüs 19 tundi 50 °C juures 

pH korrigeerimine 

Ensüümide inaktiveerimine 
temperatuuril 85 °C 20 minuti 

jooksul 

Analüüsid: proteiini, aminohapete ja 
orgaanilise süsiniku üldsisaldus 
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oli, et jääkidest valkude eraldamise tõhustamiseks saab kasutada subkriitilise 

kuumavee meetodit. 

Samamoodi näitasid Faria jt. (2019), et ultraheli abil saab ekstraheerimist 

edukalt kasutada valgu saagise suurendamiseks isegi 86,16% tasemele, võrreldes 

traditsioonilise ilma ultrahelita ekstraheerimisega, mis parandas nende saagist 

vaid 45,71%. Optimaalsed parameetrid ekstraktsiooniks olid 110 mM 

naatriumhüdroksiidi lahuse lisamine ja tööparameetrid 250 W, 20 min 60% 

töötsükli juures, mis tagasid parema valgu ekstraheerimise. Autorid rõhutasid, et 

ultraheli abil ekstraheerimine on paljutõotav meetod õlleraba valkude 

eraldamiseks ja selle edasiseks kasutamiseks toiduainetööstuses. Ideed toetasid 

ka Fernandes jt. (2021), kes mainisid, et õlleraba ultraheli eeltöötluse 

rakendamine parandas valkude eraldamist 69,8% tasemele. Veelgi enam, 

ensümaatilist hüdrolüüsi koos ultraheli eeltöötlusega võib pidada vahendiks 

õllerabast valgu eraldamise parandamisel. 

Lisaks avaldasid hiljuti González-García jt. (2021), et uus survestatud 

vedelikel põhinev roheline metoodika oli õllerabast valgu ekstraheerimisel 

tõhusam, isegi rohkem kui ultraheli abil leeliselistes tingimustes. 4,7% etanooli 

kasutamine temperatuuril 155 °C 10 minuti jooksul suurendas valgu 

ekstraheerimist 36% võrreldes tavapärase meetodiga. Veelgi enam, 

hüdrofoobsete peptiidide arv oli survestatud vedelike meetodi abil suurem kui 

ultraheli abil ekstraheerimisel, parandades nende funktsionaalsust. 

Kokkuvõtteks on joonisel 5.7. illustreeritud peamised õlletootmise 

kõrvalsaadustest valgu eraldamise meetodid. 
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Joonis 5.7. Peamised eeltöötlused, mida kasutatakse õlletootmise 

kõrvalsaadustest valgu eraldamiseks 

 

Polüfenoolide ja kiudainete eraldamisest mitme erineva meetodi abil on 

kirjutanud Skendi jt. (2018), nimetades seda kui "5-etapiline universaalne 

eraldusprotsess", mis koosnes peamiselt järgmistest etappidest: 

makroskoopiline eeltöötlus, madalmolekulaarsete ainete eraldamine 

kõrgmolekulaarsetest, ekstraheerimine, puhastamine ja eraldamine, mis lõpeb 

toote kapseldamisega (joonis 5.8). 

Samas kirjeldasid Ikram jt. (2017) peamiste polüfenoolsete hapete 

eraldamise tehnoloogiaid ja töötlusi, nagu mikrolaine-ekstraktsioon, 

saponifikatsioon, happeline hüdrolüüs, vedelik-vedelik või tahke-vedelik 

ekstraktsioonitehnoloogiad (joonis 5.9.). 

Happelist hüdrolüüsi ja saponifikatsiooni kasutatakse peamiselt valkude, 

süsivesikute ja polüfenoolsete hapete eraldamiseks, tuvastamiseks ja 

ekstraheerimiseks looduslikest taimedest, samas kui tahke-vedeliku 

ekstraktsiooni kasutatakse peamiselt õlleraba polüfenoolsete hapete jaoks selle 

kõrge efektiivsuse, rakendatavuse ja kasutuslihtsuse tõttu. 

 

Hüdrotermilise töötlusega ülekriitiline vesi (temperatuur vahemikus 
100-250 °C, rõhk vahemikus 101,35 kPa kuni 3,97 MPa) 

Subkriitilise vee meetod 

Ultraheli abil ekstraheerimine (110 mM naatriumhüdroksiidi 
lahus, 250 W, 20 min, töötsükkel 60%) 

Survestatud vedelikud (4,7% etanool, temperatuur 155°C, 10 min). 
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Extraction process

Purification  and isolation

Beer by-productsBeer by-products

Macroscopic pre-treatment

Polyphenols and dietary fibre Polyphenols and dietary fibre 

Separation of low molecular 
compounds from high molecular ones

Encapsulation of product 
formation

 

Joonis 5.8. Tehnoloogiline protsess polüfenoolide ja kiudainete eraldamiseks 

õlletootmise kõrvalsaadustest 

 

Acid hydrolysis

Liquid-liquid 
extraction 

Beer by-productsBeer by-products

Microwave-assisted extraction

Proteins, carbohydrates and 
phenolic acids

Proteins, carbohydrates and 
phenolic acids

Saponification 

Solid-liquid 
extraction 

Phenolic acidsPhenolic acids
 

Joonis 5.9. Tehnoloogiline protsess valkude, süsivesikute ja polüfenoolsete 

hapete eraldamiseks õlletootmise kõrvalsaadustest 

Õlletootmise korvalsaadused 

Mikroskoopiline eeltöötlus 

Madala molaarsusega ühendite 
eraldamine kõrge molaarsusega 

ühenditest 

Ekstraktsioon 

Puhastamine ja eraldamine 

Kapsuleerimine 

Polüfenoolid ja dieetkiud 

Õlletootmise kõrvalsaadused 

Mikrolaine-ekstraktsioon 

Saponifikatsioon 

Happeline hüdrolüüs 

Vedelik-vedelik 
ekstraktsioon 

Tahke-vedelik 
ekstraktsioon 

Valgud, süsivesikud ja 
polüfenoolsed happed 

 
Polüfenoolsed happed 
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Mussatto jt. (2007) kirjeldasid õlleraba leeliselist hüdrolüüsi, mis viidi läbi 

perioodilistes silindrilistes reaktorites, kasutades NaOH lahust tahke: vedeliku 

suhtega 1:20 (massi järgi). Märkimisväärse koguse feruul- ja p-kumaarhapetega 

rikastatud vedelike saamiseks kasutati erinevaid temperatuure (80, 100 ja 120 

°C), aegu (30, 60 ja 90 minutit) ja NaOH kontsentratsiooni (1,0, 1,5 ja 2%, 

mass/maht). Autorid jõudsid järeldusele, et optimaalsed parameetrid, mis viivad 

suurema koguse feruul- ja p-kumaarhappe ekstraheerimiseni (145,3 mg/l 

feruulhapet ja 138,8 mg/l p-kumaarhapet), on 2% NaOH kontsentratsioon, 

temperatuuril 120 °C, 90 minuti jooksul. 

Herbst jt. (2021) näitasid, et mikrolaine ekstraktsioon eutektilise lahusti 

koliinkloriid: glütserooli abil oli õllerabas sisalduvate polüfenoolsete ühendite 

jaoks isegi tõhusam kui tavalise metanooli lahustiga ekstraheerimine. Sügavad 

eutektilised lahustid on looduslikult moodustunud erinevate rakkude ja 

organismide poolt, on toatemperatuuril vedelad ja neil on võrreldes tavaliste 

lahustitega järgmised eelised: madalam toksilisus ja hind, biolagunevad, 

mittesüttivad või -lenduvad. Autorid mainisid, et mikrolaine ekstraktsioon 

koliinkloriid: glütserool abil saavutas polüfenoolsete ühendite suurima saagise 

järgmistel tingimustel: temperatuur 100 °C, aeg 13,10 minutit ja 37,46% 

(maht/maht) vett sügavates eutektilistes lahustites. Feruul- ja kumaarhape 

saavutasid uue ekstraheerimismeetodiga suurima saagise. 

Ibarruri jt. (2019) kasutasid erinevate lahustitega survestatud vedeliku 

meetodit õllerabast polüfenoolsete ja flavonoidühendite, antioksüdantide ja 

redutseerivate suhkrute ekstraheerimiseks. Tulemused näitasid, et lahustite (vesi 

ja etanool) kasutamine erinevatel temperatuuridel ja rõhu all parandas õlleraba 

bioaktiivsete ühendit väljatulekut. Lühidalt, kõrgeim antioksüdantse aktiivsuse 

tulemus saadi veega järgmiste tööparameetrite juures: temperatuur 120 °C ja 

voolukiirus 4 ml/min. Samas kui etanooli ja vee suhe 0,50 temperatuuril 90 °C ja 

voolukiiruse 4 ml/min juures viis kõrgeima polüfenoolide üldsisalduseni. Autorid 

jõudsid järeldusele, et survevee ja etanooli/vee segude kasutamine sobib 

erinevate õlleraba bioaktiivsete ühendite ekstraheerimiseks.  

González-García jt. (2021) kasutasid survestatud vedelikel põhinevat 

metoodikat õllerabast polüfenoolide ekstraheerimiseks ja kõrge antioksüdantse 
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toime saavutamiseks. Autorid jõudsid järeldusele, et 35% etanooli lahus 17 

minuti jooksul ekstraheerib paremini kumaar-, transferuliin- ja p-

hüdroksübensoehapet. 

Kirjanduses on välja toodud ka väärtuslike bioaktiivsete ühendite 

ekstraheerimise võimalused ensümaatiliste protsesside kaudu (Mussatto, 2014; 

Ikram jt. 2017), mida peetakse keskkonnasõbralikumaks, ilma toksiinide 

tootmiseta. Selle idee järgi võiks kasutada mitmeid ensüüme, näiteks proteaase, 

mis pärast 24-tunnist hüdrolüüsi on võimelised vabastama üle 50% õllerabas 

sisalduvatest valkudest, mittetselluloosi sisaldavat glükoosi ja feruloüülitud 

arabinoksülaani. Õlleraba ensümaatilise hüdrolüüsi efektiivsust võib mõjutada 

ligniin oma jäiga struktuuri tõttu, kuid eeltöötlusega (lahjendatud happelise 

hüdrolüüsi ja leeliselise hüdrolüüsi järjestikused protsessid) saaks selle 

probleemi lahendada. Ensüümid võivad ekstraheerida õlleraba polüsahhariide, 

aga ka hüdroksükaneelhappeid (feruul- ja p-kumaarhapet). Näiteks suutis 

Aspergillus nigeri esteraas kombineerituna Trichoderma viride'i ksülanaasiga 

ekstraheerida feruulhapet 30% ulatuses.  

Skendi jt. (2020) tõstsid esile hiljutisi edusamme õlleraba polüfenoolsete 

ühendite ekstraktsiooni osas, kasutades superkriitilist süsinikdioksiidi 

ekstraheerimismeetodit. Ekstraheerimise parameetrite tingimused olid 

järgmised: rõhk oli vahemikus 15-35 MPa, temperatuur vahemikus 40-60 °C ja 

CO2 kombineeritud metanooliga (0-60% etanooli kontsentratsioon). 

Teisest küljest määratletakse tahkiskääritamist kui keskkonnasõbralikku 

biotehnoloogilist protsessi, mille käigus kasutatakse mikroorganisme, et saada 

süsivesikuid erinevate substraatide hüdrolüüsi teel. 

Näiteks Wanying jt. (2020) näitasid, et õlleraba on oma lignotselluloosse 

struktuuri ja vabade suhkrute sisalduse tõttu väärtuslik substraat valitud 

mikroorganismide kasvuks ja arenguks. Õlleraba fermentatsioonil kasutati 

Aspergillus ibericus’t ja autorid said süsivesikuterikka ekstrakti, mida kasutati 

edasi Euroopa meriahvena toitmisel, parandades peptoosi realiseerimist 45% 

ning tärklise, tselluloosi ja glükaanide seeduvust. Eelnimetatud uuring tõi taas 

esile, et õlleraba on sobiv kõrge süsivesikute sisaldusega tooraine ja tahkes 

olekus fermentatsioon valitud mikroorganismidega võib olla uus vahend kõrge 
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süsivesikute aktiivsusega lisaväärtusega funktsionaalse toidulisandi 

väljatöötamiseks (Wanying jt. 2020).  

Samuti rõhutasid López-Linares jt. (2021), et õlleraba bioaktiivseid 

ühendeid saab väärindada erinevate seente, nagu Penicillium, Aspergillus, 

Rhyzopus ja Trichoderma perekondadega kääritamise teel, mis viib väga 

väärtuslike ensüümide tootmiseni. Marcus jt. (2021) näitasid, et õlleraba 

kääritamine Rhizopus sp. tüvedega viis õlleraba valgusisalduse paranemiseni, 

kusjuures lahustuva valgu üldsisaldus ja polüfenoolide üldsisaldus olid 

paljutõotavad. Lisaks võiks ksülanolüütiliste ensüümide tootmiseks kasutada 

anamorfseid basidiomütseedseid pärme. Näiteks Yu jt. (2020) näitasid, et 

õllerabal kasvatatud Moeziomyces aphidis PYCC 5535T suutis toota ksülanaasi. 

Kokkuvõtteks on joonisel 5.10. illustreeritud peamised eeltöötlused, 

mille eesmärk oli õlletootmise kõrvalsaaduste polüfenoolsete ühendite täielik 

ekstraheerimine. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5.10. Peamised eeltöötlused, mida kasutatakse 
õlletootmise kõrvalsaadustest polüfenoolsete ühendite 

eraldamiseks 

kõrgsurve 
vedelik-

ekstraktsioon 

Mikrolaine 
ekstraktsioon kaoliin 
kloriid:glütserooliga; 

superkriitiline CO2 
ekstraktsioon 

Ensümaatilised 
protsessid; tahke 

faasi fermentatsioon 
mikroorganismidega 
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6. peatükk 
Marjade töötlemisel tekkivad kõrvalsaadused ja nende tüübid. 

Peamised bioaktiivsed ühendid, mida leidub marjade töötlemise 

kõrvalsaadustes. Bioaktiivsete ühendite ekstraheerimine ja 

nende kasutamine toidumaatriksites toiduainetööstuse 

erinevates harudes. 

 

Marjad esindavad väga mitmekesist kultuuride rühma, sealhulgas erinevaid punase, 

sinise või lilla värvusega väikeseid ja kiiresti riknevaid vilju, mida nimetatakse ka nn 

pehmeteks viljadeks (inglise k. soft fruits). Rühma kuuluvad sõstrad – must sõstar 

(Ribes nigrum L.), punane ja valge sõstar (Ribes rubrum L.), India karusmari ehk amla 

(Emblica officinalis Gaertn.), aedmurakas ehk pampel (Rubus fruticosus L.), harilik 

vaarikas (Rubus idaeus L.) (punane või kollane), kännasmustikas (Vaccinium 

corymbosum L.), ahtalehine mustikas (V. angustifolium Aiton), suureviljaline jõhvikas 

(Vaccinium macrocarpon (Aiton) Pursh), harilik astelpaju (Hippophae rhamnoides L.) 

ja muud majanduslikult vähem tähtsad marjad (s.o. pohl, harilik mustikas, murakas, 

pohl jne.)(Manganaris jt. 2014).  

Marjadel võib olla meditsiiniline väärtus neis sisalduvate biokeemiliste 

ühendite näol, mida saab kasutada toidulisandite/funktsionaalsete toitude 

valmistamisel (tabel 6.1.). Selles kontekstis saab marjade kõrvalsaadustes leiduvaid 

peamisi bioloogilise aktiivsusega orgaanilisi ühendeid kasutada funktsionaalsete 

koostisosadena teistes toiduainetööstuse harudes. Arvukas hulk sellealaseid 

teadusuuringuid näitavad praeguseid suundumusi, kus  suured marjade 

töötlemisjääkide kogused võivad põhjustada keskkonnaprobleeme (Rohm jt. 2015; 

Socaci jt. 2017;  Venskutonis jt. 2020).  

Puuviljade ja marjade töötlemise kõrvalsaadused tekivad peamiselt mahla 

tootmisel ja töötlemisel, mille tulemusel tekib märkimisväärses koguses 

pressimisjääke (enamasti kestad ja seemned, kuid mõnikord ka viljavarred või -

lehed) (joonis 6.1.). Puuvilja- ja marjamahla pressimisel saadakse üldjuhul ligikaudu 

70–80% põhisaadust ja 20–30% kõrvalsaadust (Struck jt. 2016). Puuvilja- ja 
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marjamahla tootmise jäägid, mida tavaliselt nimetatakse jääkmassiks või 

presskoogiks, sisaldavad suures koguses kiudaineid ja bioaktiivseid ühendeid. 

Puuvilja- ja marjajääki kasutatakse näiteks loomasöödana, kompostitakse, 

kasutatakse biogaasi tootmiseks või visatakse lihtsalt ära (Rohm jt. 2015). Viimastel 

aastatel on levinuim viis puuviljajääkide raiskamise vähendamiseks valmistada 

nendest kuivatatud jahusid ja pulbreid erinevateks kasutusotstarveteks. 

 

Tabel 6.1. Puuviljades ja marjades sisalduvad bioaktiivsed ühendid, nende tähtsus ja 

omadused 

Kultuur Bioaktiivsed 

ühendid 

Omadused Fotod 

Must sõstar (Ribes 

nigrum L.) 

 (Tian jt. 2019) 

Orgaanilised happed 

(õunhape, 

sidrunhape, 

kiniinhape, 

askorbiinhape), 

suhkrud (fruktoos, 

glükoos, sahharoos). 

Polüfenoolide 

allikas, 

(antotsüaniinid, 

flavonoolid, flavan-

3-oolid) ja 

hüdroksükaneel-

happe derivaadid 

(kohvhape, 

kumarhape, 

feruulhape). 

tugevad 

põletikuvastased, 

antioksüdantsed ja 

antimikroobsed 

omadused. 

  

 (originaalfoto) 
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Harilik mustikas 

(Vaccinium 

myrtillus L.) 

(Ogawa jt. 2014) 

(Klavins jt. 2018). 

erinevad 

antotsüaanid 

(delfinidiin, 

tsüanidiin, malvidiin, 

petunidin, 

peonidiin),  

suhkrud (glükoos, 

galaktoos, 

arabinoos) 

erinevate krooniliste 

haiguste, nagu 

ateroskleroosi, vähi ja 

südamevere-

soonkonna haiguste 

ennetamine; 

Silmade tervise 

kaitsmine. 

 

   (originaalfoto) 

 

Suureviljaline 

jõhvikas 

(Vaccinium 

macrocarpon L.) 

(Abreu jt. 2014). 

polüfenoolide ja 

karotenoidide 

allikas, 

fenoolsed happed 

(klorogeenhape, 

kofeiinhape, 

feruulhape,  

p-kumaarhape). 

diabeedi, rasvumise, 

vähi, kuseteede 

infektsioonide ja 

vananemise vastane 

toime.  

(originaalfoto) 

 

Amalaki õislehik 

ehk India 

karusmari ehk 

Amla (Emblica 

officinalis Gaertn.)  

(Baliga ja Dsouza, 

2011). 

rikkalik 

askorbiinhappe, 

tanniinide, pektiini, 

gallushappe ja 

kiudainete allikas 

(Kohli jt. 2019). 

Flavonoidide 

(kvertsetiini, 

kaempferooli) 

allikas. 

diureetikum, 

lahtistav, maksa 

toniseeriv, jahutava 

toimega, 

kõhupuhitust 

leevendav, palavikku 

alandav, 

põletikuvastane 

 

 

(Foto allikas: 

https://www.see

ds-

gallery.com/ro/h

ome/phyllanthus-

emblica-indian-

gooseberry-amla-

seeds.html) 
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Aedmurakas ehk 

pampel (Rubus 

fruticosus L.) 

Eeterlike õlide, 

rasvhapete, 

tokoferooli ja 

steroolide, 

mineraalide, 

aminohapete, 

vitamiinide, valkude 

ja süsivesikute 

allikas 

antimikroobne,  

vähi-, düsenteeria-, 

diabeedi- ja 

kõhulahtisuse 

vastane, aga ka hea 

antioksüdant. 

 

(originaalfoto) 

 

Tume aroonia 

(Aronia 

melanocarpa 

(Michx.) Elliott) 

(Sójka jt. 2013; 

Petko jt. 2019; 

Pieszka jt. 2015) 

Polüfenoolsete 

ühend, antioksü-

dandid (antotsüaa-

nid – tsüanidiin ja 

selle glükosiidid, 

karotenoidid). 

Arooniaseemnetes 

on rasvhapetest 

kõige enam 

linoolhapet. 

diabeedivastane, 

kardio- ja 

hepatoprotektiivne, 

vähivastane toime; 

sisaldab 10,77% 

koguvalgust, 21,79% 

toorkiudaineid ja 5% 

toorrasva; 

 

 

Arooniasort  

‘Viking’.  

(Foto: L. Arus, 

Eesti) 

(originaalfoto) 

 

 

Harilik vaarikas 

(Rubus idaeus L.) 

polüfenoolsed 

ühendid (flavoonid, 

antotsüanid, 

fisetiin), orgaanilised 

happed, mineraalid. 

antimikroobsed ja 

antioksüdantsed 

omadused 

 

(originaalfoto) 

 

Aed-maasikas 

(Fragaria ×  

Ananassa Duch.) 

(Basu jt. 2009) 

Vitamiinid, 

mineraalid, 

kiudained, madal 

kalorsus, kõrge 

antioksüdantsed ja 

põletikuvastased 

omadused, 

ennetavad II tüüpi  

    (originaalfoto) 
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polüfenoolide 

sisaldusega; 

vitamiini C-ja E, 

foolhape, mangaan. 

diabeeti, kaitsevad 

südamehaiguste, 

insuldi, vähi, kõrge 

vererõhu ja kõhu-

kinnisuse eest 

 

Harilik pihlakas 

(Sorbus aucuparia 

L.) 

vitamiinide allikas, 

karotenoidid (β-

karoteen), 

rasvlahustuvad 

vitamiinid 

(tokoferool). 

Traditsioonilised 

kasutusalad: 

diureetikum, põletiku- 

ja kõhu-

lahtisusevastane 

(kuivatatud 

puuviljad), 

veresoonkonda ja 

söögiisu parandav 

toime 

 

(originaalfoto) 

Harilik astelpaju 

(Hippophae 

rhamnoides L.) 

 

Viljakestad 

sisaldavad 

karotenoide, 

tokoferoole, 

flavonoide, lipiide ja 

tanniine. 

Antioksüdantsed 

omadused, 

immunomodu-

laatorid, 

stressivastane toime, 

hepatoprotektiivne, 

kiirgusevastane ja 

kudesid kaitsev toime. 

 

(originaalfoto) 
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Joonis 6.1. Marjade ja puuviljade töötlemise kõrvalsaadused 

 

A. Musta sõstra töötlemise kõrvalsaadused 

Mustasõstra (Ribes nigrum L.) viljad on väikesed ja tumedad marjad, mida 

kasvatatakse Euroopas laialdaselt peamiselt mahla tootmiseks (Bonarska-Kujawa jt. 

2014). Puuviljade töötlemisel mahlaks (olenemata liigist) tekib ligikaudu 20–30% 

kõrvalsaaduseid, seega jääb tööstusprotsesside lõpus üle suurtes kogustes 

mustasõstra pressjääki, millega aiandus- ja toidutööstus peab hakkama saama 

(Plainfossé jt. 2020). 

Mustasõstrakontsentraadi valmistamise kõrvalsaadus, mida nimetatakse ka 

presskoogiks, koosneb allesjäänud kestadest, viljalihast ja seemnetest (~55% 

kuivatatud mustasõstra jääkidest ja viljavartest) (Sójka jt. 2009). Mustasõstra 

pressjääk on rikas polüfenoolide ja kiudainete (sh ligniini, hemitselluloosi, tselluloosi 

ja pektiini) poolest. Mustasõstra pressjääki kasutatakse juba praegu erinevates 

toidutoodetes (lisatud teraviljatoodetesse, leiva sisse, küpsistesse jne.) oma toite- ja 

majandusliku väärtuse tõttu. 

Saksamaal Dresdenis läbiviidud uuringus optimeeriti mustasõstra kõrvalsaaduste 

töötlemise tehnilised tingimused (kuivatamine, jahvatamine, puhastamine ja 

fraktsioneerimine), mille tulemusena saadi kiudaine- ja fütokemikaaliderikas 

materjal. Selles uuringus saadi mustasõstrajääkide eduka lisamisega funktsionaalsete 

Mahla tootmise ja 
töötlemise kõrvalsaadused 

Pressjääk 

kestad  seemned viljavarred lehed 
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omadustega (polüfenoolide ja/või kiudainete rikas) pagaritooted (leib, koogid, 

küpsised ja ekstrudeeritud tooted), et osaliselt asendada teraviljapõhistes toitudes 

nisujahu, suhkur või rasv, optimeerida tootmistehnoloogiat ja toote kvaliteeti 

(sensoorne, säilivusaeg) ning suurendada nende toitude toiteväärtust. 

https://berrypom.mw.tu-dresden.de/packages.html  

Kuivatatud jääk saadi konvektiivkuivatamise teel (nt õhutemperatuur ja 

kuivatamisprotsessi pikkus). Pressitud kõrvalsaaduse konvektiivkuivatamine võib 

anda väga hea paisuva efektiga materjali, mis võib olla pagaritööstuses paljulubav 

alternatiiv. Jahvatamine peab toimuma nii, et saadakse väga peened osakesed.  

https://berrypom.mw.tu-dresden.de/packages.html  

 

B. Amalaki õislehiku ehk India karusmarja ehk Amla (Emblica officinalis) 

töötlemise kõrvalsaadused 

Amla vilju (Emblica officinalis Gaertn.) on iidsetest aegadest kasutatud India 

traditsioonilises meditsiinis tänu oma raviväärtusele (Kohli jt. 2019). 

Amlamahla pressjääk blanšeeriti keevas vees temperatuuril +80 ± 2 °C 3 minuti 

jooksul selleks, et peatada ensüümide aktiivsus ja teiste mikroorganismide kasv ja 

säilitada jääk edasiseks kasutamiseks. Kuivatatud amlajääk jahvatati peeneks 

pulbriks ja pakiti edasiseks kasutamiseks. Amla pressjäägi lisamine suurendas 

küpsiste kiudainete, valgu, C-vitamiini ja tuha sisaldust. Küpsiste rasvasisaldus 

vähenes amla pressjääkide osakaalu suurenemisega (Kohli jt. 2019). 

Kohli jt. (2019) tulemustest selgus, et amla pressjääke saab kasutada 

toiduainetööstuses kõrge valgu- ja kiudainesisaldusega küpsiste väljatöötamisel, hea 

kvaliteediga lisandväärtusega küpsiste valmistamiseks. 

 

C. Aedmuraka ehk pampli (Rubus fruticosus L.) töötlemise kõrvalsaadused 

Toiduainetööstuses tekib puuviljade töötlemisel suures koguses pampli töötlemise 

kõrvalsaaduseid, mis põhjustab probleeme nende jääkide ladustamise ja nendest 

vabanemisega. Pampli pressjääk sisaldab suures koguses olulisi mineraale, C- ja E-

vitamiini, rasvhappeid, kiudaineid ja polüfenoole (antotsüaane, polüfenoolseid 

happeid, flavanoole ja tanniine), mida saab nende tõestatud tervisega seotud 

kasulikkuse tõttu veelgi kasutada (Radočaj jt. 2014). 
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Pampli töötlemisjääke saab kasutada isegi pärast pikemat külmutatult säilitamist 

(Radočaj jt. 2014). Marjade kõrvalsaadustest saadud bioaktiivsete ühendite 

kasutamine kulinaarsetes rakendustes võib viia uute funktsionaalsete toodete 

loomiseni madalamate kuludega. Pampli viljade töötlemise kõrvalsaadusi saaks 

edukalt kasutada toiduainetööstuses, et tõsta erinevate toiduainete, sealhulgas 

kondiitritoodete, pagaritoodete, piimatoodete ja puuviljatoodete oksüdatiivset 

stabiilsust (Faustino jt. 2019; Ungureanu jt. 2020). 

Radocaj jt. (2014) leidsid, et pampli pressjääk on isegi pärast pikaajalist 

külmutamist ja säilitamist hea tooraine õli ekstraheerimiseks ja funktsionaalsete 

bioaktiivsete koostisosade rikkalik allikas. Pampliseemneõlide analüüsi tulemused 

näitasid, et pikaajaline külmutamisaeg ega ka pressjäägi kuivatamise meetod ei 

mõjutanud neist ekstraheeritud õlide rasvhappelist profiili (Radocaj jt. 2014). 

Suuremate α-tokoferooli koguste esinemine pressjäägis ja selle teadaolevalt kõrgeim 

bioloogiline aktiivsus kui teistel tokoferoolidel viitab pressjääkide potentsiaalsele 

kasutamisvõimalusele toidu-, farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses lisandväärtusega 

loodusliku ekstraktina. 

Vastavalt Četojević jt. (2017), kasutati pampli viljade pressjäägist ekstrakti 

valmistamiseks 80% metanooli vesilahust, mis sisaldas ka 0,05% äädikhapet. Seejärel 

saadud ekstrakt lüofiliseeriti. Lüofiliseeritud pampli pressjäägi saagis ulatus 86,5-90,3 

g/kg kohta. 

Ungureanu jt. (2020) töötasid välja teise ekstraheerimisprotsessi, mis 

hõlmab pampli seemnete ja kestade kuivatamist konvektsioonahjus mõõdukal 

temperatuuril +60 °C kahe päeva jooksul 6 tundi järjest, et vältida bioaktiivsete 

komponentide lagunemist liigse kuumuse tõttu. Kuivatatud pampli töötlemise 

kõrvalsaadusi hoiti suletud plastmahutites temperatuuril +4 °C. Ungureanu jt. (2020) 

väitel on pampli töötlemise kõrvalsaadused bioloogiliselt aktiivsete kemikaalide 

suure sisalduse tõttu potentsiaalselt väärtuslik koostisosa kõrge lisandväärtusega 

toiduainete väljatöötamisel. Uuriti kahest erinevast Rumeenia piirkonnast, Sibiu ja 

Aradi maakonnast pärit pamplite (Rubus fruticosus L.) ja töötlemisel tekkinud 

fraktsioonide, mahla ja pressjääkide polüfenoolsete ühendite profiili, polüfenoolide 

ja askorbiinhappe üldsisaldust ning antiosküdatiivset toimet (1,1-difenüül-2-

pikrüülhüdrasüüli ehk DPPH meetodil). Pärast külmutatud pamplitest mahla 
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pressimist kuivatati tekkinud kõrvalsaadused, mille hulka kuulusid seemned ja 

kestad. Kuivatamine vähendas uuritud bioaktiivsete ühendite sisaldust ja DPPH 

radikaalide sidumise potentsiaali pampli kõrvalsaadustes 10–23% võrra (Ungureanu 

jt. 2020). 

Sharma jt. (2021) läbi viidud uuring rõhutas, et mahlatööstuse kõrvalsaadusi 

peetakse täiendavaks rikkalikuks pigmentide ehk antotsüaanide allikaks, mida saab 

kasutada looduslike värvainetena mitmesugustes toiduainetes. On teada, et 

pamplijäägid on olulised looduslike värvainete ja toitainete allikad, nende kõrge 

antotsüaanide sisalduse (4,31 mg Cy3GlE/g) tõttu. 

Pampli töötlemise kõrvalsaadusi saaks edukalt kasutada toiduainesektoris, 

et suurendada näiteks saiakeste ja pagaritoodete, piimatoodete ja puuviljatoodete 

oksüdatiivset stabiilsust (Faustino jt. 2019). 

 

D. Harilik mustikas (Vaccinium myrtillus L.) ja suureviljaline jõhvikas 

(Vaccinium macrocarpon L.) 

Perekonda Vaccinium L. kuulub üle 450 liigi, mis kasvavad peamiselt põhjapoolkera 

jahedamatel aladel. Vaccinium liike on kasutatud erinevate kultuuride 

traditsioonilises meditsiinis ja marju kasutatakse laialdaselt funktsionaalse toiduna, 

peamiselt aga V. myrtillus ja V. macrocarpon liike (Tundis jt. 2021). Sari jt. (2016) 

leidsid, et mustikate mahlaks töötlemisel võib pressjääk moodustada kuni 20% vilja 

algsest massist. See pressjääk koosneb seemnetest, viljavartest ja kestadest 

(Bobinaite jt. 2014). Perekonna Vaccinum L. marjade (harilik mustikas, 

kännasmustikas, pohl, jõhvikas) pressjäägid on kirjeldatud kui suurepärased 

antotsüaanide allikad, mis on kasulikud mitmesuguste krooniliste haiguste, nagu 

ateroskleroosi, vähi ja südameveresoonkonna haiguste ennetamisel (Klavins jt. 

2018). 

Sari jt. (2016) leidsid, et mustikajääk on üks suurimaid polüfenoolsete 

ühendite allikaid ja sellel on märkimisväärne antioksüdantne toime. Mustikajäägil on 

tugevad toite- ja funktsionaalsed omadused, kuna see sisaldab 70% marjades 

leiduvatest polüfenoolidest ja suures koguses marjakestades paiknevaid 

polüsahhariide, mistõttu on see hea kiudainete allikas (Hilz jt. 2005). 



 
 
 

 

 

65 

C
h

a
p

te
r 

6
 

Mustika kõrvalsaadusi saab töödelda ja kuivatada mustikapulbriks, mida saab 

kasutada säilivust tagava komponendina. 

Dulf jt. (2017) uurisid erinevaid lipiidide allikaid, mis viitasid marjajääkõlide 

potentsiaalsele lisandväärtusele ja nende võimalikule kasutamisele funktsionaalsete 

toitude või toidulisandite valmistamisel. Viie Transilvaania päritolu (Rumeenia) 

hariliku mustika (Vaccinium myrtillus L.) ja kultuurmustika, hariliku pohla (Vaccinium 

vitis-idaea), hariliku vaarika (Rubus idaeus) ja musta aroonia (Aronia melanocarpa) 

pressjääkide õlisisaldus ning rasvhappeline ja fütosteroolide koostis määrati 

kapillaargaaskromatograafia abil. Need eelnimetatud moodustavad suurima osa 

Rumeenia metsamarjadest, mida kogutakse nii sisetarbimiseks kui ka ekspordiks 

Euroopa Liidu riikidesse (Dulf jt. 2017). Viiest pressjäägist saadud õlis jäi 

polüküllastumata rasvhapete (PUFA) sisaldus vahemikku 37–69%. Analüüsitud 

lipiidide klassid (PL-id – polaarsed lipiidid, TG-d – triatsüülglütseroolid, SE-d – 

steroolestrid) eraldati ja identifitseeriti õhukese kihi kromatograafia abil. TG-des oli 

kõrgeim PUFA-de sisaldus (41,9% - 72,5%) ja PUFA-de/SFA-de (küllastunud 

rasvhapete) suhe (5,8-33,1%). PL ja SE fraktsioonide puhul leiti, et SFA tasemed on 

oluliselt kõrgemad kui TG-des. Samuti näitasid tulemused, et steroolide üldkogus jäi 

vahemikku 101,6–168,2 mg 100 g-1 analüüsitud jääkide lipiidide kohta. Peamised 

fütosteroolid olid β-sitosterool, stigmastanool + isofukosterool ja kampesterool. 

Tulemused näitasid, et uuritud jääkõlid võivad tänu oma heale tasakaalule n–6 ja n–

3 rasvhapete vahel (v.a aroonia) ja kõrge β-sitosteroolisisalduse tõttu olla 

suurepärased PUFA-de ja fütosteroolide allikad, mis viitab nende marjajääkide 

potentsiaalsele kasutamisvõimalusele toiduainetööstuses. 

 

E. Tumeda aroonia (Aronia melanocarpa) ja hariliku pihlaka (Sorbus 

aucuparia L.) töötlemise kõrvalsaadused 

Aroonia (Aronia sp.) ja pihlakas (Sorbus sp.) on väga huvipakkuvad viljad 

väikesemahulises mahlatootmises erinevate toodete (mahlade, mooside, tarretiste, 

marmelaadide jne) värvuse ja maitse parandamiseks. Pressjääk sisaldab hulgaliselt 

erinevaid bioaktiivseid ühendeid, olles enamasti rikas polüfenoolsete ühendite ja 

antioksüdantide poolest, sisaldades samal ajal looduslikke pigmente nagu 

antotsüaane ja karotenoide (Sójka jt. 2009).  
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Kuigi pihlakaid on kasutatud mahlade, mooside ja želeede valmistamiseks, 

on nende kasutamine toiduainetes piiratud nende mõru ja kootava maitse tõttu 

(Sarv jt. 2021). Pihlaka pressjääk on kõrge antioksüdatiivse aktiivsusega, mis tuleneb 

flavonoididest (kvertsetiin, kempferool, isokvertsetiin, rutiin, hüperosiid, 

isorhamnetiin), polüfenoolsetest hapetest (kloro- ja neoklorogeensed happed) ja 

antotsüaanidest (tsüanidiin või pelargonidiinglükosiidid) (Sójka jt. 2009). 

Arooniajääk (Aronia melanocarpa) on hea toiduvärvi allikas. Nemetz jt. 

(2021) kuivatasid seemneteta marjapressjääke 8 tundi +50 kraadi juures ning 

jahvatasid kuivatatud fraktsioonid pulbriks. Kuivatatud materjal jahvatati kaks korda 

enne, kui jääk sõeluti viieks osaks. Vibreerivas ketasveskis purustati fraktsioone 40 

sekundit kiirusel 14 000 pööret minutis (toatemperatuuril). Saadud pulbreid hoiti 

+20 °C juures kuni kasutamiseni.  

Dulf jt. (2017) kasutasid tahkefaasilist fermentatsiooni (SSF), Aspergillus 

niger’it ja Rhizopus oligosporus’t, selleks et rikastada aroonia pressjääki 

polüfenoolsete antioksüdantide ja lipiididega, millel on suurepärased toiteväärtuse 

omadused. Mõlema fermentatsiooniprotsessi ajal suurenes ekstraheeritavate 

polüfenoolide sisaldus enam kui 1,7 korda. Flavonoidide kogusisaldus järgis sarnast 

mustrit. Tulemuste kohaselt põhjustas pikem kääritamise kestus antotsüaanide 

suurema kao. DPPH ja TEAC meetodil mõõdetuna paranes SSF-ide ajal polüfenoolide 

ekstraktide vabade radikaale sidumise võime. Lisaks näitas polüfenoolsete 

komponentide HPLC-MS-uuring, et flavonoolide ja kaneelhapete tase tõusis, samas 

kui glükosüülitud antotsüaanide kontsentratsioon vähenes oluliselt. Arooniajääkide 

SSF-I tulemuseks oli lipiidide sisalduse märkimisväärne tõus koos kõrge linoolhappe 

sisaldusega (57–61% rasvhapete üldkogusest). 

 

F.  Hariliku vaarika (Rubus idaeus L.) töötlemise kõrvalsaadused 

On tõestatud, et vaarika viljade bioaktiivsetel ühenditel on antimikroobsed ja 

antioksüdantsed omadused, mis aitavad vältida vabade radikaalide põhjustatud 

oksüdatiivset stressi (Tosun jt. 2009). Vaarikamahla pressjääkides sisalduvad 

peamised pigmenteerimata flavonoidid on (+)-katehhiin ja (-)-epikatehiin, 

pigmenteerunud flavonoididest sisaldab see tsüanidiini (Tosun jt. 2009).  
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Vaarikajääk sisaldab märkimisväärses koguses seemneid, millest saab kõrge 

antioksüdantse toimega seemneõli (~10%). Vaarikaseemneõli koosneb polü-

küllastumata rasvhapetest (< 80%) ja küllastunud rasvhapetest (11%), kuid õli on 

ebastabiilne ja oksüdeerub ilma täiendava töötlemiseta kiiresti (Ben-Othman jt. 

2020). 

Kontsentreeritud kiudaineallikaid võib kasutada otse toidulisanditena, 

samuti kiudainerikaste preparaatide komponentidena. Sellise tooraine nagu 

vaarikaseemnejahu kasutamine toidu lisaainetena on üks viise tõsta toidu tervislikke 

omadusi ja pikendada nende säilivusaega.  Näiteks Górecka jt. (2010) poolt thetud 

katsetes kuivatati otse puuviljatöötlemisettevõttest hangitud vaarikajääk 

konvektsioonahjus +60 °C juures ja hiljem jahvatati veskis. Küpsised valmistati 

klassikaliste küpsetusretseptide järgi, vähendades ainult jahu osakaalu asendades 

selle vaarikajäägipulbriga. Pulber asendas osaliselt nisujahu 25 ja 50% ulatuses. 

Vaarikajäägipulbriga küpsised sisaldasid palju rohkem kiudaineid, 10,1 g/100 g – 24,7 

g/100 g toodetes (25% - 50% vaarika jääkjäägipulbrit) võrreldes kontrollprooviga (1,7 

g/100 g toote kohta). Vaarika kõrvalsaaduste kasutamine kookides viis 

funktsionaalse tooteni tänu oma suurele kiudainete sisaldusele. 

  

G. Maasika (Fragaria × ananassa Duch.) töötlemise kõrvalsaadused 

Maasikad on rikkad vitamiinide, mineraalide, kiudainete ja polüfenoolide poolest, 

mistõttu on neil antioksüdantsed ja põletikuvastased omadused, mis kaitsevad 

südamehaiguste, vähi, kõrge vererõhu ja kõhukinnisuse eest (Calvano jt. 2019). 

Fisetiin suurendab serotoniini ja noradrenaliini taset, viidates selle võimalikule 

kasutamisele loodusliku antidepressandina (Zhen jt. 2012). Puuviljadest on maasikad 

üks rikkamaid looduslikke folaadiallikaid (24 µg/100 g värske puuvilja kohta) (Tulipani 

jt. 2008). 

Maasikaid tarbitakse tavaliselt värskena söömiseks või valmistatakse neist 

mahla, külmutatud ja kuivatatud tooteid, kuivatatud pulbreid või tehakse 

bioaktiivsete ühendite rikkaid ekstrakte. Maasikaseemned moodustavad rohkem kui 

41% marjade kogu antioksüdantide sisaldusest (Fänni jt. 2021). 

Maasikate (Fragaria × ananassa Duch.), vaarikate (Rubus idaeus L.) ja 

pamplite (Rubus fruticosus L.) pressjäägid sisaldavad palju seemneid, mida võiks 
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lisaväärtuse huvides eraldada. Seemneõlid mõjutavad pressimisjääkide kvaliteeti ja 

oksüdatsiooniprotsesse, juhul kui seemned purustatakse või jahvatatakse. Marjade 

töötlemise kõrvalsaaduste antioksüdantsete omaduste tundmine soodustab nende 

edasist kasutamist väärtuslike bioloogiliselt aktiivsete ühendite (polüfenoolid, 

toidukiud või aromaatsed õlid) allikana, aidates samal ajal vähendada ka jääkide 

mõju keskkonnale. Jääkide teke on kaasaegne probleem, mis hõlmab puuviljade 

kõrvalsaadustega tegelemist, mille eesmärk on üle minna lineaarselt majanduselt 

ringmajandusele, et tagada pikaajaline jätkusuutlikkus (Ungureanu jt. 2020). 

Kõrvalsaadustest pärit marjaseemnete külmpressimisega said Kowalczewski 

jt. (2019) hariliku vaarika (Rubus idaeus L.) ja maasika (Fragaria grandifora L.) 

õlipresskoogid. Seejärel kuivatati õlikoogid temperatuuril +391 °C, kusjuures pressi 

kuumutushülsi temperatuur oli +6010 °C. Õlikoogid jahvatati pärast jahutamist 

universaalveskis ja seejärel sõeluti läbi 0,5 mm sõela vibreeriva loksuti alusel. 

 

H. Astelpaju (Hippophae rhamnoides L.) töötlemise kõrvalsaadused 

Astelpaju on väga eriline vili, mida kasutatakse õli ja mahla pressimiseks ja 

töötlemiseks. Astelpajul on olulised farmakoloogilised omadused, seda kasutati 

traditsioonilises Hiina meditsiinis enam kui 1000 aastat tagasi. Astelpaju põhjalikud 

uuringud on näidanud, et seda taime on traditsiooniliselt kasutanud Aasia, 

Põhjamaade ja Baltikumi kohalikud elanikud toidu, meditsiini, põllumajanduse ja 

hekkide jaoks. (Yang ja Kallio, 2002; Dhyani jt. 2009). Seda on laialdaselt kasutatud ka 

traditsioonilises idamaises meditsiinis astma, nahahaiguste, maohaavandite ja 

kopsuhaiguste raviks. 

Üks astelpaju koristustehnoloogiatest hõlmab okste koristamist koos 

lehtede ja viljadega, mis külmutatakse viljade ja lehtede hõlpsaks eraldamiseks, kus 

astelpaju lehed on protsessi kõrvalprodukt. Lehtede peamised antioksüdantsed 

komponendid on flavonoidid, isorhamnetiin, kvertsetiin ja flavonoolid nagu 

epikatehiin ja leukoantotsüanidiinid. Astelpaju lehtedes, võrsetes, pungades ja 

marjades on tuvastatud viis peamist lipofiilset ühendit, nagu kolm tokoferooli 

homoloogi (α, β ja γ), plastokromanool-8 ja β-karoteen (Górnaś jt. 2016). Astelpaju 

lehed on rikkad ka toitainete, makro- ja mikroelementide poolest (Bieł ja 

Jaroszewska, 2017), mistõttu kasutatakse neid aeg-ajalt tõmmiste ja teede 
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valmistamiseks. Igas vegetatiivses osas on ülekaalus lipofiilsed antioksüdandid α-

tokoferool ja β-karoteen (78,3–97,0% tuvastatud ühenditest) (Górnaś jt. 2016), millel 

on antibakteriaalsed, viiruse-, kasvaja- ja põletikuvastased omadused. 

Astelpaju töötlemise peamine kõrvalsaadus on viljakestad koos võrdlemisi 

suurte seemnetega, mille osakaal on 17-20% viljade kogumassist. Enamasti 

hinnatakse seemneid nende 8–10% õlisisalduse poolest. Astelpaju viljakestad 

sisaldavad mitmeid keemilisi ühendeid, sealhulgas karotenoide, tokoferoole, 

flavonoide, lipiide ja tanniine. Mahla ekstraheerimisel tekkivad jäägid on kõrge 

toiteväärtusega, olles oluliseks toimeainete allikaks. 

Astelpajuseemnetes on suur protsent asendamatuid küllastumata 

rasvhappeid, nagu oleiinhape, palmitoleiinhape, palmitiinhape ja linoolhape. 

Seemneõli sisaldab ka tokoferoole, karotenoide ja fütosteroole. Astelpajuseemned 

sisaldavad ka valku. Küllastumata rasvhapetest koosnevat seemneõli kasutatakse 

meditsiinilistel ja kosmeetilistel eesmärkidel (Li ja Beveridge, 2003). Seemneõlid 

mõjutavad pressimisjääkide kvaliteeti ja oksüdatsiooniprotsesse, kui seda 

purustatakse või jahvatatakse. 

Astelpajujahu saadakse pärast astelpajumahla pressimisjäägi kuivatamist ja 

väga peeneks jahvatamist. Saadud pulbrit (astelpajujahu) säilitatakse klaasanumates 

(paberkottides kaob suur osa õlist, mis imendub) ja seda saab kasutada 

toidulisandina jahuste toitude valmistamisel. Astelpajujahu sisaldab üle 190 toitaine, 

sealhulgas märkimisväärses koguses C-vitamiini, E- ja A-vitamiini, B-vitamiini 

kompleksi, D-, P-, F- ja K-vitamiini, organismi normaalseks toimimiseks vajalikke 

mikroelemente, 20 mineraali (sh kaltsium, raud, magneesium, kaalium ja naatrium), 

17 aminohapet, tokoferoole ja fütosteroole, 42 flavonoidlipiidi, beetakaroteeni, 

tselluloosi, polüfenoolseid ühendeid, tanniine ja valke. See on ainus toode, mis 

sisaldab Omega- 3, 6, 9 ja 7 rasvhappeid. 

Joonisel 6.2 on esitatud astelpaju bioaktiivsete ühendite 

membraaniprotsesside abil ekstraheerimise ja kontsentreerimise tehnoloogiline 

skeem. Astelpajumahla pressimisel saadud seemnetest ja kestadest astelpajuõli 

ekstraheerimiseks kasutatkse lahustit. Pärast õli filtreerimist saadud astelpajuõlikook 

kuivatatakse ja jahvatatakse, saades astelpajujahu. 
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Assortment 

Crush 

Coarse  filtration

Fine filtration

Microfiltration  

Concentration by 
ultrafiltration or 
reverse osmosis

Washing 

So
lv

en
t 

So
lv

en
t 

Fresh or frozen sea 
buckthorn fruit

Selective solvent oil 
extraction

Filtration 

Distilation 

Concentration and 
fractionation by 
reverse osmosis

Pharmaceutical 
products

Drying 

Seabuckthorn oilSeabuckthorn oil

Sea buckthorn 
pomace

Sea buckthorn 
pomace

Grinding

Sea buckthorn 
flour

Sea buckthorn 
flour

Shells and seedsShells and seeds

Pulp Pulp 

Concentrated juice 
and pulp

Concentrated and 
sterilized finished 

product

Concentrated and 
sterilized finished 

product

 

 

Joonis 6.2. Tehnoloogiline protsess bioaktiivsete ühendite ekstraheerimiseks ja 

kontsentreerimiseks astelpajust (Stobdan jt. 2013) 

Värsked või külmutatud 
astelpaju viljad 

Pesemine 

Sorteerimine 

Purustamine 

Filtreerimine 

Kestad ja seemned Mahl ja viljaliha 

Viljaliha 

Pressjääk 

Kontsentreeritud 
ja pastöriseeritud 

lõpptoode 

Astelpajujahu 

Astelpajuõli 

La
h

u
st

i 

Selektiivne lahusti 
õli ekstraktsioon 

Filtratsioon 

Destillatsioon 

Peen-filtratsioon 

Mikrofiltratsioon 

Ultrafiltratsioon 
või pöördosmoos 

Kuivatamine 

Jahvatamine 

Farmaatsia-
tooted 

Kontsentreerimine 
ja praktsioneerimine 
pöördosmoosi teel 
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Tabel 6.2. Marjajääkide töötlemisvõimalused 

Kultuur Marjajääkide töötlusviisid Allikas  

Harilik 

mustikas 

(Vaccinium 

myrtillus L.) 

Mustikapulbrit saab, kuivatades mustikajääke 

konvektsioonahjus +40 °C juures konstantse massini 

ja jahvatades veskis, proovi fraktsiooni ~ 1 mm. 

Perez jt. 

2017 

Aed-murakas 

ehk pampel 

(Rubus 

fruticosus L.) 

 

 

Pamplijäägid ekstraheeriti 80% metanooli vesi-

lahuses, mis sisaldas 0,05% äädikhapet, pärast mida 

ekstrakt lüofiliseeriti. 

Četojević jt. 

2017 

Pampli kõrvalsaadusi, mis koosnesid seemnetest ja 

kestadest, kuivatati konvektiivselt kaks päeva järjest 

elektriahjus mõõdukal temperatuuril +60 °C. 

Kuivatatud pampli kõrvalsaadusi hoiti pärast kuiva-

tamist suletud plastmahutites temperatuuril +4 °C. 

Ungureanu 

jt. 2020 

Amla (Emblica 

officinalis) 

Ensüümide aktiivsuse ja teiste mikroorganismide 

kasvu peatamiseks blanšeeriti mahla töötlemisel 

saadud amlajääke 3 minutit jooksul +80 ± 2 °C vees. 

Seejärel jahutati see kohe õhu käes ja kuivatati 

plaatkuivatis temperatuuril +60 ± 2 °C. Kuivatatud 

amlajääk jahvatati. 

Kohli jt. 

2019 

Tume aroonia 

(Aronia 

melanocarpa) 

Arooniajääk valmistati kuivatatud marjajääkide 

seemneteta fraktsioonide kuivatamisel +50 °C 

juures 8 tundi. Kuivatatud materjali jahvatati kaks 

korda, seejärel sõeluti ja pulbristati 

vibraatorketasveskis kiirusel 14 000 p/min 40 

sekundit (ümbritseva õhu temperatuuril). 

Nemetz jt. 

2021 

 Kohalikust mahlatootmisettevõttest (Rumeenia) 

saadud arooniajääk (sort ‘Nero’) kuivatati ahjus  

temperatuuril alla +40 °C, jahvatati 0,5–1 mm 

Dulf et.al., 

2017 
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osakesteks ja hoiti enne kasutamist temperatuuril 

+18 °C. 

Arooniajääk homogeniseeriti ja niisutati (65%) 

toitelahusega, mis sisaldas (g/l): pärmiekstrakti ja 

glükoosi. Jääkide pH viidi küllastunud KOH lahusega 

5,5-ni. Homogenaati autoklaaviti +121 °C juures 30 

minutit ja inokuleeriti spoorisuspensiooniga. 

(2 x 107 spoori/g tahke aine kohta). Kolbe inku-

beeriti staatilistes tingimustes +30 °C juures 12 

päeva ja erinevate ajavahemike järel võeti proove, 

mida säilitati temperatuuril -20 °C. 

Harilik 

vaarikas 

(Rubus idaeus 

L.) 

Otse puuviljatöötlemisettevõttest hangitud 

vaarikajääk kuivatati konvektsioonahjus +60 °C 

juures. Pärast konstantse massi saavutamist 

materjal jahvatati. 

Górecka jt. 

2010 

 

Astelpaju 

(Hippophae 

rhamnoides L.) 

Pärast seemnete eemaldamist astelpajuproov 

külmkuivatati, jahvatati ja pakendati 

polüetüleenkottidesse. Seejärel hoiti külmkapis 

4+…+7 °C juures.  

Hussain jt. 

2021 

Peale mahlapressimist kuivatati seemneid ja kesti 

+50…+55 °C juures 6 h. Kuivanud jääk jahvatati ja 

seejärel sõeluti pulbri saamiseks. Pulbri suuremaid 

fraktsioone jahvatati korduvalt. 

Nilova ja 

Malyutenko

va, 2018  
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7. peatükk 
Puuviljade töötlemisel tekkivad kõrvalsaaduseid ja nende 

tüübid. Peamised bioaktiivsed ühendid, mida leidub puuviljade 

töötlemise kõrvalsaadustes. Bioaktiivsete ühendite 

ekstraheerimine ja nende kasutamine toidumaatriksites 

toiduainetööstuse erinevates harudes  

 

A. Õunte töötemise kõrvalsaadused 

Õunad (Malus domestica) on oluline tooraine mahlatööstuses. 2021. aastal oli 

õunatoodang EL-is 11 735 000 tonni. Itaalia on 2 046 000 tonnise õunatoodanguga 

Euroopas teisel kohal. Rumeenia oli Eurostati andmetel 2021. aasta umbes 410 000 

tonni õunatoodanguga EL-i suurimate õunatootjate edetabelis Poola, Itaalia, 

Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Ungari järel 7. kohal. Eestis registreeriti 2020. 

aastal värskeks tarbimiseks ja töötlemiseks mõeldud õunatoodanguks 13 000 tonni. 

Itaalia oli 2020. aastal EL-is õunakasvatuspinna poolest teisel kohal (55 600 ha) Poola 

järel ja Rumeenia kolmandana (53 400 ha), Eestis kasvatati õunu vaid 600 hektaril. 

apples-production_en.pdf (europa.eu) 

Õunte pressjääk moodustab suurema osa õunamahla tootmise 

kõrvalsaadustest. Õuna töötlemisel mahlaks ja siidriks visatakse 25-40% õunamassist 

ära pressjääkidena (Catana jt. 2018). Õunajääkide kogutoodang ületab igal aastal 

3600 kilotonni. Õunajääk koosneb enamasti koorest ja viljalihast (95%), seemnetest 

(2–4%) ja viljavartest (1%). (joonis 7.1.) (Vidović ja Vakula, 2020). 

Õunajääk sisaldab: 66,4–78,2% niiskust, 26,4% kuivainet, 6,8% tselluloosi, 

0,38% tuhka, 4,0% valke, 9,5–22,0% süsivesikuid, 3,6% suhkruid, 0,42% orgaanilisi 

happeid, samuti suures koguses kaltsiumi, magneesiumi ja kaaliumi (Lobo ja Dorta, 

2019). Õunapressjääk koosneb enamasti lahustumatutest polüsahhariididest, nagu 

tselluloos, hemitselluloos ja ligniin, ning sellel on suur veesisaldus. Lahustumatute/ 

lahustuvate dieetkiudainete suhe õunapressjääkides on 3,9 (Mateos-Aparicio, 2020). 
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Joonis 7.1. Õunapressjäägi koostis 

 

Õuntest arabiniinide, galaktaanide ja arabinogalaktaanidena saadud dieetkiudaineid 

saavad kasutada atsetaat- ja butüraatbakterid ning neid tuleks pidada bioloogiliseks 

ressursiks, millel on bifidobakterite (valdavalt piimhappe bakterid)  ja võihapet 

produtseerivate mikroorganismide kasvu soodustav toime ning  lipidide taset 

vähendavad omadused (Mateos-Aparicio, 2020). 

Polüfenoolid, eriti flavonoidid, on õunapressjääkides sisalduvad bioaktiivsed 

ühendid. Õuna kooreosas on polüfenoolide, eriti flavonoolglükosiidide 

kontsentratsioon kõrgem kui pressjääkides, mis oleneb genotüübist. 

Floridsiin näib olevat üks rikkalikumaid ühendeid õunapressjääkides, kuid suhteliselt 

suurtes kogustes on ka kvertsetiini ja selle glükosiide. Protsüanidiinid jäävad suuresti 

pärast mahla pressimist õunajääkidesse, kuna protsüanidiinid on rakuseintes 

tugevasti seotud. Klorogeenhape on vees kergeimini lahustuv polüfenool, mistõttu 

selle sisaldus kõrvalsaadustes on väiksem. 

Presskoogi või pressjäägi kasutamise strateegiad peaksid arvestama 

tooraine kvaliteeti, kasutatavaid koguseid ja efektiivset energiakasutust. Kui 

tänapäeval saaks õunajääke kasutada toidu- ja farmaatsiatööstuses, siis jätkuvalt 

kasutatakse õunajääke peamiselt kariloomade söödana (Wadhwa ja Bakshi, 2013) 

ning pektiini tööstuslikuks tootmiseks (Garna jt. 2007). (Joonis 7.2.) 

Õuna pressjääk 

kest ja viljaliha(95%) 

seemned (2%–4%) 

viljavarred (1%)  
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Joonis 7.2. Õuna pressjäägi väärtustamise võimalikud viisid 

 

Pektiin moodustab õunapressjäägi kuivmassis 10–15%. Pektiin eraldatakse 

pressjäägist  happelise hüdrolüüsi, sadestamise ja kuivatamise teel. Pektiini 

kasutatakse näiteks mooside ja tarretise valmistamiseks. Õuna pektiinil on paremad 

tarretusomadused kui tsitrusvilja pektiinil, kuid selle kasutamine heledates roogades 

võib olla pruuni varjundi tõttu piiratud. (Lobo ja Dorta, 2019). Värske ja 

oksüdeerunud purustatud viljalihamassi erinevused on näha joonisel 7.3. 

  

Joonis 7.3. Värskelt purustatud õunad ja oksüdeerunud õunaviljaliha enne 

mahlapressimist (originaal fotod) 

õuna pressjääk 

loomasööt 
tööstusliku 

pektiini 
allikas 

bioetanool, 
vesinik või 

metaan 

pagari-
tooted 

emulgaator 
toiduaine-
tööstuses 

funktsio-
naalsete 

omadustega 
biolagunevad 

kiled 

kosmeetika-
tööstuses 

looduslikud 
kollased 

pigmendid 

piimhappe 
tootmine 

ensüümid, 
eelkõige 

pektinaasid 
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Õuna pressjääkidest on võimalik anaeroobse kääritamise teel saada bioetanooli, 

vesinikku või metaani. Peeneks jahvatatud õunajäägipulbrit saab lisada erinevatesse 

pagaritoodetesse (Antonic jt. 2020). 

Lu jt. (2020) tõid välja, et õunapressjääke saab kasutada toiduainetööstuses 

emulgaatorina. Võiks märkida, et õuna pressjäägi peenestamisega ja osakeste 

suurusjaotuse vähendamisega märgpeenestusel materjali vee- ja õlihoiuvõime 

suurenes. Õuna pressjääk sisaldab looduslikke antioksüdante, mille tõttu on võimalik 

õunajääki kasutada funktsionaalsete omadustega biokilede valmistamise 

lähtematerjalina (Carpes jt. 2021). Mõned in vitro uuringud on kinnitanud õunas 

sisalduvate polüfenoolide pärssivat toimet rasvade tootmisele rasurakkudes. See 

viitab sellele, et need polüfenoolsed ühendid võivad olla kasulikud rasuerituse 

vähendamisel ja nahahaiguste (nt akne) vältimisel (Lee jt. 2017). 

Õuna pressjääke saab kasutada polüfenoolsete ühendite oksüdeerimisel 

saadud looduslike kollaste pigmentide allikana, tartrasiini loodusliku asendajana pH 

väärtusel alla 5 ja oranži kuni punaka värvuse tõttu kurkumiini alternatiivina, pH üle 

6 (Fromm jt. 2013). Õunapressjääk näitas positiivseid tulemusi ka piimhappe 

tootmise toorainena (Gullon jt. 2008). 

Õunajääke on kasutatud ensüümide, eriti pektinaaside saamiseks, mille 

jaoks see on oma kõrge pektiini kontsentratsiooni tõttu sobiv substraat. Pektinaase 

kasutatakse toiduainete ja tekstiili töötlemisel, reovee puhastamisel ja 

hemitselluloossete kiudainete lagundamisel parema kvaliteediga tekstiili saamiseks. 

(Zacharof, 2017). 

Õuna seemned sisaldavad 12–27,5% õli, mis koosneb küllastumata rasvhapetest 

(90%), peamiselt oleiin- ja linoolhapetest ning vaid kuni 10% küllastunud 

rasvhapetest (Górnaś jt. 2014). Teised õuna seemneõli olulised koostisosad on 

tokoferoolid (α, β, γ ja δ), looduslikud antioksüdandid, millel on kaitsefunktsioon 

küllastumata rasvhapete ja fütosteroolide oksüdatsiooni eest (Górnaś jt. 2014; 

Górnaś ja Rudzińska, 2016). Õuna seemneõli piiratud kasutusvõimalused on tingitud 

amügdaliini sisaldusest (umbes 4 mg/g), mis on kontsentratsioonidest sõltuvalt 

potentsiaalselt toksiline (Fidelis jt. 2019; Górnaś jt. 2014). 



 
 
 
 
 

 

C
h

a
p

te
r 

7
 

77 

 

B. Tsitruseliste töötlemise kõrvalsaadused 

Enamikku tsitruseliste töötlemise kõrvalsaadusi kasutatakse valdavalt 

loomasöödana. Tsitrusviljade koortest saab eraldada tsitroflavonoide, karotenoide, 

aromaatseid ühendeid ja dieetkiudaineid. Tsitrusviljade jääkidest ekstraheeritud 

ühendeid saab kasutada erinevates jookides aroomi andvate ainetena. Tselluloosi 

saab ekstraheerida tsitrusejääkidest ja kasutada seda paksendajana. Tsitrusviljade 

kõrvalsaadustel on ka kõrge antioksüdantne aktiivsus. 

Farmakoloogilised toimed omistatakse peamiselt sekundaarsetele 

metaboliitidele, mille hulka kuuluvad alkaloidid, kumariinid, limonoidid, flavonoidid, 

karotenoidid ja eeterlikud õlid. Nendel farmakogeensetel ainetel on enamasti 

positiivne mõju inimeste tervisele, toimides antioksüdantide, põletiku- ja 

vähivastaste, närvirakke ja südant kaitsvate ainetena. 22 tsitrusvilja liiki, mis 

jagunevad viide klassi, sisaldavad teadaolevalt ligikaudu 48 erinevat flavonoidi, 

sealhulgas flavoone, flavanoone, flavonoole, flavanonoole ja 

polümetoksülaatflavoone. Tsitrusviljadest saadud flavonoidid esinevad enamasti 

aglükooni või glükosiidide kujul (Galanakis, 2020). 

Tsitrusviljade kõrvalsaadustest saadud kiudainete lisamine külmutatud 

taignale lühendab värske leiva valmistamise protsessi ja suurendab vee imendumist 

taigna segamisel. Suurem lisatud tsitruselistest pärit kiudainete kogus näitas taigna 

stabiilsuse ja kerkimiseks kulunud aja vähenemise tendentsi. Tsitrusviljade lisamine 

ei mõjuta oluliselt leiva mahtu, kuid mõjutab oluliselt selle tugevust (Ocen ja Xu, 

2013).  

Apelsini (Citrus sinensis) töötlemise kõrvalsaadused. Apelsini viljalihast ja -kestast 

pärast mahla ekstraheerimist saadud kõrvalsaadused on odavad ja rikkalikud 

kiudainete allikad. Neil on olulised funktsionaalsed omadused tänu polüfenoolide, 

tanniinide ja antotsüaanide sisaldusele, mida kasutatakse lisandväärtusega toodete 

valmistamisel. 

Apelsinikoore välimise ja sisemise osa kõrvalsaadused tekivad 

tsitrusviljamahla tootmisel ja moodustavad umbes 45–60% puuviljadest. USDA 

aruannete kohaselt oli 2019. ja 2020. aastal apelsinimahla toodang maailmas 
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hinnanguliselt 1,7 miljonit tonni [USDA F. Citrus: World Markets and Trade. Saadaval 

Internetis: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/citrus.pdf]. Seda arvesse 

võttes võib prognoosida, et ülemaailmne apelsinimahla tootmine võib igal aastal 

tekitada 0,8–1 miljonit tonni kõrvalsaadusi või jääke. Apelsinimahla pressimisel 

saadud jäägid on suures osas kasutusel loomasöödana või apelsinikoorest eeterlike 

õlide või karotenoidide eraldamiseks. 

Varasemad uuringud on teatanud kõrgemast dieetkiudainete sisaldusest 

apelsinikoores ja pressimisjääkides, samuti kõrgemast polüfenoolsete ühendite 

sisaldusest ja antioksüdantsetest omadustest võrreldes terve apelsiniga. 

O'Shea jt. (2013) lisasid apelsini pressimisjääke gluteenivaba leiva 

koostisesse ja leidsid, et veeimavus seisukohast konkureerib apelsini kiudaine 

tärkliseteradega. Apelsini kiudaine vähendab tärkliseterade paisumist ning vähendab 

ka taigna viskoossust ja geelistumise kiirust. 5,5 g pressimisjäägi lisamisel 100 g toote 

kohta (riisijahu 1 kartulitärklis) peeti apelsini pressimisjääkidest valmistatud leiba 

sensoorselt vastuvõetavuse poolest sarnaseks kontrollvariandiga, närimisel oli 

tekstuuri veidi vähem meeldiv. 

Apelsini kõrvalsaadustest pärit kiudaineid on kasutatud lisandina pasta 

valmistamisel. Uuringus täheldati, et lisatud kiudained muudavad tärklise/ gluteeni 

poolt tekitatud struktuuri pastataignas ja põhjustavad suuremat geelistumist tärklise 

ja teiste polüsahhariidide kadu. Apelsini kõrvalsaaduste lisamine pasta koostisesse 

põhjustas selle mõru maitse ja seega ka madalama üldise tarbijapoolse 

vastuvõetavuse. Vastavalt Crizeli jt. (2015) saab selle negatiivse mõju vähendada 

tooraine eeltöötlemisega, vähendades hüdrodestillatsiooniga kibedat maitset 

põhjustavate ühendite kogust. 

 

C. Banaanide töötlemise kõrvalsaadused 

Banaan (Musaceae) on aastaringselt saadaval olev troopiline puuvili mis on tomati 

järel maailmas üks enim tarbitud puuvili. 2018. aastal oli banaanide aastane toodang 

115 miljonit tonni. Kuna umbes 30% banaani viljadest koosneb mittesöödavatest 

osadest, banaanikoorest, siis on ilmne, et maailma mastaabis tekib 

puuviljakasvatuses ja ka kodumajapidamistes igal aastal palju 



 
 
 
 
 

 

C
h

a
p

te
r 

7
 

79 

banaanikoorejäätmeid. Mis puudutab keemilist koostist, siis banaanikoore 

kuivainest moodustavad suurema osa süsivesikud ja toorkiud, kuid olulisel määral 

võib leida ka valke, kaaliumi, asendamatuid aminohappeid ja polüküllastumata 

rasvhappeid. Banaanikoor on ka suurepärane polüfenoolsete ühendite, näiteks 

galokatehhiini ja katehhoolamiinide, eriti dopamiini allikas, mille sisaldus koores on 

võrreldes banaani viljalihaga palju suurem (Seremet jt. 2020). 

Banaanijääkide hulka kuuluvad ka kestad, risoomid, lehed, kahjustatud 

banaanid, noored varred ja banaani rohtne tüveosa. Kõige sagedamini kasutatakse 

neid loomasöödana, kuid neid saab kasutada ka lisandväärtusega toodete 

valmistamisel. Pseudovarre tuum ja kestad on hea tärklise, pektiini ja tselluloosi 

allikas, mida saab kasutada paksendava ainena, stabilisaatoritena jne. 

Banaanikoored on keerulise bioloogilise materjalina oluline kõrvalsaadus. 

Keemiliselt sisaldab see tselluloosi, hemitselluloosi, ligniini ja lihtsuhkruid. Tänu oma 

kättesaadavusele ja väärtusele kasutatakse seda ideaalse substraadina mikroobsete 

protsesside jaoks lisandväärtusega toodete tootmiseks, kuna see sisaldab rikkalikult 

valke, ensüüme, sidrunhapet ja muid tööstuslikult elujõulisi tooteid (Parveen jt. 

2012). Mohd Basri jt. (2021) valmistasid kasutades erinevaid kuivatamisprotsesse 

banaani viljalihast ja banaanikoortest jahu ning saadud jahu kasutati söödavate 

toidukatete väljatöötamiseks. 

Begum ja Deka (2019) kasutasid banaani õie tupplehed dieetkiudainete 

ekstraheerimiseks, kasutades ultrahelimeetodit ja leeliselist ekstraktsiooni. Need 

antioksüdantsete omadustega dieetkiudained on üliolulised, sest neil on 

mitmesugused tervist edendavad omadused, sealhulgas krooniliste ja 

degeneratiivsete haiguste ennetamisel. 

Tabelis 7.5 on välja toodud erinevad puuviljade töötlemise kõrvalsaaduste 

tarretisetööstuses kasutamise võimalused. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

C
h

a
p

te
r 

7
  

  
  
 

80 

 

Tabel 7.5. Puuviljade töötlemise kõrvalsaaduste kasutamise võimalused 

Konserveeritud 

tooted kõrval-

saadustest 

Retsept Tehnoloogilised 

aspektid 

Toote omadused 

Tugevused (T) ja 

nõrkused (N) 

Pirni- ja 

õunakoore 

tarretis 

 

Originaalfoto 

- 400 g õunte ja 

pirnikoori, mis 

saadi 1 kg 

pirnidest ja 

õuntest. 

- 300 g suhkrut, 

- 500 ml vett, 

 - 38 ml 

vanilliessentsi 

Õuna- ja pirnikoored 

kontsentreeritakse koos 

500 ml veega, 

aurustades umbes poole 

esialgsest veekogusest. 

Sellele on lisatud 300 g 

suhkrut ja 38 ml 

vaniljeessentsi, mis 

soodustab pektiingeeli 

teket. 

(T) Võimalus ära 

kasutada 

konservitööstuses 

tekkivaid jääke ja saada 

lisandväärtusega 

tooteid. 

(T) Kõrge 

polüfenoolsete 

ühendite sisaldus. 

(N) Toode on 

suhkrurikas 

Apelsinikoore-

moos 

 

Originaalfoto 

- 1 kg 

apelsinikoori, 

- 500 ml vet, 

- 500 g suhkrut, 

- 50 ml sidruni-

mahla 

Apelsinikoori hoitakse 

külmas vees 3 päeva 

järjest, kuni mõru maitse 

välja tuleb. Keeratakse 

apelsinikoorerullid. 

Seejärel valmistatakse 

siirup, lisatakse 

sidrunimahl ja seejärel 

kohe ettevalmistatud 

apelsinikoored. 

(T) Kõrge C-vitamiini ja 

antioksüdantide 

sisaldus koores 

(T) Võimalus ära 

kasutada 

konservitööstuses 

tekkivaid jääke ja saada 

lisandväärtusega 

tooteid. 

(N) Toode on 

suhkrurikas 
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Küdooniakoore 

tarretis 

 

Originaalfoto 

- 3 kg küdoonia 

puhastamise 

jääke,  

- 1 kg suhkrut,  

- 100 g 

pähkleid,  

-2500 ml vett,  

- 15 g vanilje-

kaun 

 

Küdooniajäägid (690 g) 

(viljakestad, 

seemnekojad jne) 

kaetakse veega, 

keedetakse ja seejärel 

saadud vedelik 

filtreeritakse. Lisatakse 

suhkur ja kui 1/3 

esialgsest kogusest on 

aurustunud, lisatakse 

vanillikaun ja pähklid. 

(T) antioksüdantne 

potentsiaal 

(T) Suur C-vitamiini 

sisaldus 

(T) Võimalus jääke ära 

kasutada ja 

lisandväärtusega 

tooteid hankida. 

(N) Toode on 

suhkrurikas 

 

 

 

D.  Puuviljade seemned/ luuviljaliste kivid kui kõrvalsaadus 

Puuviljade seemned on oluline kõrvalsaadus, mis saadakse mahlade, aga ka 

konservide tootmisest. Mahlatööstused koguvad igal aastal olulises koguses ploomi-, 

kirsi-, hapukirsi-, aprikoosi- ja virsikukive (luuviljaliste seemneid) ning õuna-, pirni-, 

kibuvitsa  marjadeseemneid, mis moodustavad sõltuvalt viljast 4-15% kogu 

töödeldud toorainest. Nende jääkide ratsionaalsel ja täielikul ärakasutamisel võib 

võib koguda rohkelt toor- või rafineeritud seemneõli (tabel 7.6). 

Erinevaid luuviljade ja õunviljade seemneid  on analüüsitud lähtudes 

nende kasutamise võimalustest seemneõlide saamiseks Oluline on  siin asjaolu , et 

paljude kõrvalsaaduste puhul pole vaja kasutada keerukat väärindamise protsessi 

kasumlikkuse tagamiseks. 
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Tabel 7.6. Erinevate luu- ja puuviljade õlisisaldus ning rasvhappeline koostis 

(Schuster, 1992) 

 

 

Seni puudub süsteem seemnete süstemaatiliseks kogumiseks ja kasutamiseks, seega 

jääb väärtuslik toode, millel on suur tööstuslik potentsiaal, alahinnatuks. Mõnede 

kultuuride seemneid on keerukas koguda, kuna värskeid puuviljad tarbitakse 

värskelt. Samas enamikku vilju kasutatakse toiduainete töötlemisel, mistõttu on 

jäägid saadaval väga madalate omahindadega. 

Seemneõli on võimalik saada pressimise või lahustitega ekstraheerimise 

teel. Kruvipress tüüpi õlipressid, mille teo pöörete kiirust saab muuta, töötavad 

tavaliselt temperatuuril 70-80 °C ja  kiirusega 15-18 pööret minutis. Sellise 

Liik Õlisisaldus 

tuumas (%) 

Rasvhappeline koostis (%) 

 C16:0 C18:1 C18:2 C18:3 

Ploom (Prunus 

domestica) 

19-25 6-8 55-60 25-35 - 

Virsik (Prunus 

persica) 

40-50 2-6 55-65 15-20 - 

Aprikoos (Prunus 

armeniaca) 

38-42 2-4 60-70 10-20 - 

Kirss (Prunus cerasus, 

P. acida, P. avium) 

18-24 3-5 45-50 35-45 - 

Õun (Malus 

domestica) 

22-30 2-8 50-60 10-20 2-4 

Küdoonia (Cidonia 

oblonga) 

14-16 4-6 40-50 30-40 2-4 

Apelsin (Citrus 

sinensis) 

10-12 25-28 26-28 36-40 2-4 

Sidrun (Citrus lemon) 8-12 20-28 24-32 33-35 6-8 

Greip (Citrus paradisi) 6-12 28-30 25-28 35-38 2-4 
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pressimissüsteemiga saavutatakse parem õli eraldumine, saadud pressjäägid 

sisaldavad vaid 6-7% jääkõli, kuid saadud õli on hägusem võrreldes hüdropressitud 

õlidega. Kruvipressimisel saab aprikoosi seemnetest vähemalt 33%, virsiku 

seemnetest 25% ning ploomidest ja kirssidest kuni 30% õli. Kruvipressimisel saadud 

õli sisaldab suhteliselt palju hõljuvaid tahkeid osakesi, mida saab settimise või 

filtreerimise teel eemaldada. Samas sisaldab toorõli sageli suures koguses vabu 

rasvhappeid, mis tumenevad ja rääsuvad, mistõttu saab seda kasutada vaid 

tööstuslikul otstarbel (nt madala kvaliteediga seebi valmistamisel). 

Rafineerituna on õli meeldiva lõhna ja maitsega, seda kasutatakse 

kosmeetikatööstuses (näokreemide valmistamisel), ravimites ja toiduainetes. Toorõli 

rafineerimisel neutraliseeritakse happesust, töödeldakse õlinaatriumhüdroksiidi või 

naatriumkarbonaadiga, õli värvust parandatakse kasutades aktiivsütt (taimne või 

loomne süsi) ning deodoreeritakse õli vaakumi keskkonnas juhtides õlist läbi 

süsinikdioksiidi. Üldjuhul piisab värvuse muutmiseks 2-3% pulbrilise aktiivsöe 

kasutamisest. Aprikoosi- ja virsikuseemnetest saadud rafineeritud õlis on põhiliseks 

rasvhappeks oleiinhape, mis esineb koos palmitiin-, steariinhappega lihtsate või 

segatud triglütseriididena. 

Lahustiga ekstraheerimisel saadud õli on palju raskem rafineerida, mistõttu 

kasutatakse seda õli peamiselt seebi valmistamisel. 

 

Ploomi (Prunus domestica) seemned on ploomide töötlemisel üle jäänud 

kõrvalsaadus. Ploome on mitut liiki, neist aed-ploomipuu (Prunus domestica) on 

levinuim. Ploomikivid koos kestadega sisaldavad 8,5-12% õli ja seemned 25-30% õli. 

Madala õlisisalduse ja nende töötlemise keerukusega, seemet ümbritseva luise, 

tugeva kestatõttu kasutatakse ploomikive taimeõlitööstuses toorainena vähesel 

määral. Kestaga ploomiseemnetest saadav õli on mittekuivav, kollane või helepruun 

õli, kergelt mõrumandlilõhnaline ja meeldiva maitsega. Ploomi seemneõlis 

sisalduvad triglütseriidid koosnevad keskmiselt umbes 30% küllastunud 

rasvhapetest, 60% oleiinhappest ja 10% linoolhappest. Ploomi seemneõli füüsikalis-

keemilised omadused on toodud tabelis 7.7. (Rosner, 1956). 
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Ploomi seemneõli (mis meenutab mandliõli) saadakse ka vee baasil 

ensümaatilise ekstraheerimise teel. Protsess hõlmab kolme etappi: eeltöötlus, 

ensüümiga töötlemine ja õli eraldamine. 

 

Tabel 7.7. Ploomituumaõli füüsikalis-keemilised omadused 

 

Õli eraldamine ensümaatilisel vesiekstraktsiooni meetodiga ei mõjuta seemneõli 

rasvhappelist koostist, tokoferoolide koostist, joodi- ega seebistumisarvu. 

Ensümaatiline vesiekstraktsioon tagab kõrge vabade rasvhapete kontsentratsiooni, 

kuid madala fosfolipiidide sisalduse ja madalama peroksiidarvu kui Soxhletiga 

ekstraheerimisel. Katsetes jõuti järeldusele, et ensümaatilise vesiekstraktsiooni 

käigus saadakse ploomiseemnetest hea kvaliteediga õli kõrge väljatulekuga. 

Tulemused näitasid, et ensümaatilise vesiekstraktsiooniga eraldatud ploomi 

seemneõli oli parema oksüdatsiooni stabiilsusega kui lahustiga, 60 °C temperatuuril 

ekstraheeritud õli, kuid madalama oksüdatsioonistabiilsusega kui 120 °C 

temperatuuril või valgustuse juures lahusega ekstraheeritud õlil. Nende õlide 

oksüdatsiooni   stabiilsuse erinevuste põhjused olid tingitud fosfatiididest ja/või β-

karoteenist. Jõuti järeldusele, et ensümaatiline vesiekstraheerimise protsess ei 

paranda oluliselt ploomituumaõli oksüdatsioonistabiilsust (Rosner, 1956). 

 

Aprikoosi seemned (Prunus armeniaca). Aprikooside töötlemisel saadud seemned 

võivad anda märkimisväärses koguses õli, sisaldades ka valku ja kiudaineid. Kui 

Hispaanias toodetakse aprikoose umbes 160 000 tonni aastas, siis see hõlmab 

umbes 4000 tonni seemneid aastas (Mangold H., Baumann, 1967). Nende seemnete 

säästlikumaks ja tõhusamaks kasutamiseks on vaja palju teavet nende sortide, 

Nr. Parameeter  Väärtusvahemikud 

1 Erikaal 15 °C juures 0,912 – 0,920 

2 Murdumisnäitaja 1,4677–1,4705 

3 Seebistusarv 188–195 mg KOH / g  

4 Joodiarv 93–105 g / 100 g  

5 Külmumispunkt -5 … - 9 °C 
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omaduste ja koostise kohta. Aprikoose eristatakse veel seemnete magususe ja 

kibeduse järgi. 

Kibedate seemnetega aprikoosid sisaldavad seemnetes, olenevalt 

konkreetsetest kasvatatavatest sortidest erinevas koguses toksilisi tsüanogeenseid 

glükosiide, mida tuntakse amügdaliinina. Amügdaliini kõrge kontsentratsioon 

aprikoosi seemnetes muudab nende kasutamise toiduallikana võimatuks, kuigi need 

sisaldavad suures koguses valke ja süsivesikuid. Vaatamata teadaolevale toksilisusele 

on see ühend osutunud tõhusaks vähi ennetamisel. Amügdaliini derivaadina on 

amügdaliini vähivastase ravimina testitud, kuid selle tõhusus ei ole tõestatud. Selle 

toksilise ühendi aprikoosi seemnetest eemaldamise kohta on tehtud mitmeid 

uuringuid; uuritud on amügdaliinivabade aprikoosi seemnete füüsikalis-keemilisi 

omadusi, seeduvust erinevate ensümaatilistes keskkondades ja funktsionaalseid 

omadusi. Kuigi aprikoosiseemnetel ei ole üldist kasutust, kasutatakse kogutud 

materjali tavaliselt mandli seemnete ja mandliõli võltsimiseks. Toorõli võltsimise 

kindlakstegemine on võimalik tokoferoolide määramise teel. 

Aprikoosi seemneõli on kasutatud Saksamaal ja USA-s stabiilsete õlide ja 

pasta valmistamiseks. Helmy (1990) uuris näiteks võimalust segada rafineerimata 

toiduõli rafineerimata puuvilja seemneõlidega, nagu aprikoosi seemneõli, ja seejärel 

töödelda õlide segu tavapäraste rafineerimis- ja pleegitamismeetoditega. 

Aprikoosi seemneõli võib võrrelda mandliõli omaga (joodiarv 58 g/100 g), 

samas mõru aprikoosi seemneõli aga on rohkem sarnane virsiku seemneoli 

omadustega (45 g/100 g). Päevalilleõli (joodiarv 54 g/100 g), ananassi seemneõli (55 

g/100 g) ja maapähkli õli (49 g/100 g) sisaldus on sarnane magusate seemneõlidega; 

kuivatatud pähkliõli (67 g/100 g) ja sarapuu pähkliõli (68 g/100 g), on protsendid 

suuremad. 

Seemneõilides sisalduvate küllastamata rasvhapete sisaldust näitab joodiarv ja õlide 

seebistumisarv, mis iseloomustavad õli koostisesse kuuluvate seotud ja vabade 

rasvhapete keskmist molekulmassi. Asjaolu, et need väärtused on üksteisele üsna 

lähedased, viitab sellele, et neil õlidel on sarnane rasvhappeline koostis. Joodiarv 

viitab aga sellele, et õlid on tegelikult poolkuivavad ehk imenduvad näiteks 

nahapinnal kiiremini.  
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Mitteseebistuvate ainete hulk on veidi kõrge; väärtused olid vahemikus 0,1–0,2 g/ 

100 g. Tuleb märkida, et füüsikaliste ja keemiliste omaduste väärtused on samas 

vahemikus, mis mandli seemneõli puhul (tabel 7.8).  

 

Tabel 7.8. Aprikoosi- ja virsikuseemneõli füüsikalis-keemilised omadused  

 

Bioaktiivsete ühendite ekstraheerimine ja kasutamine 

Värsked taimsed toidud on kõrge niiskusesisalduse ja vee aktiivsusega, seega on 

kuivatamine hädavajalik protsess, et eemaldada liigne vesi ja vältida 

mikroorganismide, eriti seente kasvu, mis võivad põhjustada toidu riknemist ja 

toksiinide tekkimist. Kuivatamine on bioaktiivsete ühendite ekstraheerimisprotsessi 

esimese tehnilise etapina oluline. Et kaitsta olulisi bioaktiivseid ühendeid lagunemise 

eest, tuleks tähelepanu pöörata õigetele kuivatamismeetodi valikule. 

Toiduks kasutavate materjalide kuivatamiseks saab kasutada üksikult või 

kombineeritult mitut kuivatusmeetodit, näiteks kasutada lihtsaid päikesekuivateid 

või tavapäraseid konvektiivkuivateid või uudsemaid mikrolainekuivateid (Gonelimail 

jt. 2021). 

Pärast jääkide kuivatamist on oluline valida sobivaid ekstraktsioonimeetodid, et 

eraldada materjalis sisalduvad bioaktiivsed ühendid.  

Tahke-vedelik ekstraktsioon on põhiline ekstraktsiooni meetod ekstraktide 

suurtootmisel taimsetest materjalidest. Seda tüüpi ekstraheerimine põhineb 

bioaktiivsete ühendite difusioonil lahusesse ja osmoosi põhimõttel: kui tahke 

maatriks (taim) asetatakse lahustisse, rikastatub viimane lahustunud bioaktiivsete 

Parameeter  Väärtus 

Aprikoosi-

seemneõli 

Virsiku- 

seemneõli 

Murdumisnäitaja 1,462–1,466 1,4792 

Seebistumisarv, mg KOH/ g  187–193 189–192 

Joodiarv, g/ 100 g  94–102 99–108 

Erikaal 15 °C juures 0,915–0,921 0,918–0,923 

Tahkumispunkt C -14... -20 -20 …-23 
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ühenditega. Diffusiooni ja osmoosi protsess nõuab rohkelt aega lahuse 

küllastumiseks tahkes materjalis sisalduvate bioaktiivsete ühenditega. Perkolatsiooni 

meetodit võib kasutada suure koguse ekstraktide saamiseks lühikese aja jooksul. 

Eripärane on eeterliku õli ja lenduvate ühendite eraldamiseks kasutatav 

aurudestillatsiooni meetod, milles kasutatakse taimsetest materjalidest lenduvate 

ühendite eraldamiseks kuumutatud auru.  

Traditsioonilisi ekstraheerimismeetodeid (leotamine või Soxhleti 

ekstraktsioon) kasutatakse siiski laialdaselt, kuna neid on suhteliselt lihtne teostada 

ja neid on odav kasutada, kuid need nõuavad tavaliselt pikka ekstraheerimisaega, 

suuri lahusti koguseid ja rohkem energiakulu ja käsitööd ning ekstraktsiooni 

efektiivsus võib olla madal nagu ka bioaktiivsete komponentide 

ekstraheerimissaagised ja selektiivsus (Grigoras jt. 2012). 

Neid puudusi saab kõrvaldada, kasutades kaasaegseid rohelisi 

ekstraheerimistehnoloogiaid, milles ei kasutata toksilisi lahusteid, nagu survestatud 

vedelik ekstraktsioon, ala- ja ülekriitilise vedelikekstraktsioon, ultraheli või mikrolaine 

ekstraktsioon, tahke faasi ekstraktsioon, kasutades  dünaamilist ja staatilist 

rõhuerinevustega ekstraktsiooni tsükleid (RSLDE, e. Naviglio ekstraktsioon), 

ekstraheerimine ensüümide abil või impulsselektrivälja kasutamine ekstraheerimisel. 

 

Tabel 7.9. Kaasaegsed ja levinumad rohelised ekstraktsioonitehnoloogiad 

Tehnoloogia Kirjeldus 

Mikrolaine 

ekstraktsioon 

(MAE) 

 

Mikrolainetega ekstraheerimine on meetod aktiivsete 

ühendite ekstraheerimiseks taimsetest materjalidest 

lahustisse, kasutades mikrolaineenergiat, mis põhjustab 

muutusi raku struktuuris ja võimaldab lahustil difusiooni teel 

siseneda tahkesse maatriksisse. Seda tüüpi ekstraheerimine 

on keskkonnasõbralik, kuna võib kasutada erinevaid 

mittetoksilisi lahusteid ja nõuab vähem energiat. Erinevad 

uuringud on näidanud, et mikrolained võivad 

ekstraheerimisprotsessi kiirendada, parandades 

bioaktiivsete ühendite ekstraheerimist, eriti polüfenoolsete 
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ühendite puhul. Baiano jt. (2014a) uurisid taimsetest 

tahketest jääkidest (lillkapsas, seller, sigur ja spargel) 

mikrolainete abil ekstraheerimist võrreldes tavapäraste 

meetoditega. Baiano jt. (2014b) näitasid, et teraviljajahu on 

võimalik asendada õlletootmisel saadud õllerabajäägiga, mis 

ekstraheeriti mikrolaine ekstraktoris, et toota 

funktsionaalseid leibasid. Polüfenoolseid ühendeid 

õunajääkidest, õunakoortest ja viinamarjadest saab 

ekstraheerida mikrolaine ekstraktori abil (Gabriela jt. 2012; 

Casazza jt. 2012). Teised uuringud on kinnitanud selle 

tehnika kasutamise tähtsust polüfenoolsete ühendite 

ekstraheerimiseks sidrunikoorest ning pektiini 

ekstraheerimiseks õunast ja tsitruselistest (Fishman jt. 2000). 

Mikrolaine ekstraktoris ekstraheerimine on optimaalne 

meetod lükopeeni ekstraheerimiseks tööstuslikest 

tomatijääkidest (El-Malah jt. 2015). Spetsiifilist tehnoloogiat, 

mikrolaine hüdrodifusioon-gravitatsiooni meetodit on 

kasutatud edukalt rosmariinist, piparmündist ja tsitruseliste 

koorest eeterlike õlide (Abert-Vian jt. 2008) ning sibulatest 

polüfenoolide ekstraheerimiseks (Huma jt. 2011). 

Õunakoorte MAE näitas väga kõrget polüfenoolide 

ekstraktsioonisaagist (50,4 mg GAE/g kuivaine kohta; 13,9 

mg katehhiini ekvivalente/g kuivaine kohta) ja 

märkimisväärseid antioksüdantseid omadusi (Casazza jt. 

2020). 

Mustasõstrajäägi MAE antotsüaanide eraldamiseks 

võrreldes tavapärase lahustiga ekstraheerimisega andis 20% 

suurema antotsüaanide saagise pH 2 juures. Ekstraktsioon 

viidi läbi 10 minutiga ja kasutades poole vähem lahustit 

(materjali ja lahustite suhe 1:20) võrreldes tavapärasega 

(300 min, pressimisjääkide ja lahusti suhe 1:40) (Pap jt. 
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2012). 

Ala- ja ülekriitilise 

vedeliku 

ekstraktsioon 

(SCW, SC-CO2) 

 

Ülekriitiliste lahustite kasutamine on väga tõhus meetod 

bioaktiivsete ühendite eraldamiseks taimedest. Seda saab 

kasutada tavapäraste meetodite alternatiivina orgaaniliste 

lahustite puudumise ja kõrgendatud temperatuuride tõttu, 

mis võivad põhjustada fütokeemiliste ainete soovimatuid 

reaktsioone, nagu hüdrolüüs, isomerisatsioon ja 

oksüdatsioon. Valdavalt kasutatakse ekstraktsiooniks 

lahustitena ülekriitilist süsinikdioksiidi (SC-CO2) või 

subkriitilist vett. Ekstraktsiooni meetodis kasutatakse 

suhteliselt madalaid temperature ja saab vältida   

orgaaniliste lahustite kasutamist. Ekstraktsiooni meetod on 

selektiivsem kui traditsioonilised ekstraheerimismeetodid, 

mis kasutavad lahusteid. Ülekriitilise vedelikega 

ekstraheerimine põhineb ülekriitilise vedelike paremal 

difusiooni ja lahustumise omadustel, mida saab saavutada 

lahusti kriitilisest punktist kõrgema rõhu ja temperatuuri 

kasutamisel (Gallego jt. 2019). 

Subkriitilist vett (SWE-d) kasutatakse polüfenoolsete 

ühendite ekstraheerimiseks toidust ja toidu 

kõrvalsaadustest. Selle meetodi puhul kasutatakse erineva 

polaarsusega ühendite ekstraheerimiseks kõrgendatud rõhu 

ja temperatuuriga vett. See protsess on väga selektiivne ja 

võimaldab saada spetsiifiliste omadustega ekstrakte muutes 

ekstraktsiooni parameetreid, näiteks pune lehtedest 

antioksüdantide ekstraheerimiseks saadi parim tulemus 

kasutades temperatuuri 200 °C (Rodríguez-Meizoso jt. 2006; 

Knez jt. 2020). 

Parameetrid, mis võivad anda täiendava selektiivsuse, on 

kasutatav ekstraheerimislahusti ja temperatuur ning rõhk. 

Kuigi CO2 on eelistatud ekstraheerimislahusti 
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(mittepolaarsete ühendite ekstraheerimiseks), saab 

polaarsust suurendada seguneva polaarse ühendi (nt 

etanooli) lisamisega modifikaatorina. 

Näiteks Ersan jt. (2018) kasutasid pistaatsiapähklite 

kestadest gallantanniinide ja flavonoolide selektiivseks 

ekstraheerimiseks etanooli vesilahust, samas kui jääki jäid 

muud soovimatud ained. Etüülalkoholi lisamine 

ekstraheerimisprotsessile vähendas Maillardi 

reaktsioonisaaduste teket viinamarjajääkides 

ekstraheerimisel kasutatavate kõrgete temperatuuride tõttu 

(Mariotti-Celis jt. 2018). Ferrentino jt. (2018) uurisid 

ülekriitilise vedeliku ekstraheerimise potentsiaali 

õunajääkidest polüfenoolsete ühendite saamiseks ja 

näitasid, et hoolimata sellest, et see tehnoloogia annab 

madalama saagise, on need ekstraktid tõhusamad kui 

Soxhleti ja leotamise teel saadud. 

Näiteks arooniavarte SCW-ekstraktidel oli MAE ja AÜE-ga 

võrreldes kõige tugevam antioksüdantne toime ja suurim 

polüfenoolide sisaldus (Cvetanović jt. 2017). 

Tahke faasi 

rõhuerinevustega 

dünaamilise ja 

staatilise tsüklitega 

ekstraktsiooni 

meetod (RSLDE, e. 

Naviglio 

ekstraktsioon 

Naviglio®) 

 

Dünaamiliste ja staatilise tsüklitega tahke-vedelik 

kiirekstraktor kujutab endast uuenduslikku tahke-vedelik 

ekstraheerimistehnoloogiat, mis võimaldab rõhuerisuste 

loomisega tsüklite vaheldumisel ekstraheeritavaid 

bioaktiivseid aineid kiiremini eraldada, võrreldes teiste 

praegu olemasolevate ekstraheerimismeetoditega. Naviglio® 

ekstraktor võib töötada toatemperatuuril vajamata 

lisanduvat temperatuuri tõstmist, vältides tundlike, 

termolabiilsete ainete lagunemist. Siiski võib temperatuuri 

tõstmine olla oluline, sest see parandab ekstraktsiooni 

effektiivsust. Seade survestab lühikeste tsüklitena ja siis jälle 

vabastab rõhu alt        ekstraheerimislahusti ja taimse 
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materjali tekitades pidevalt rõhumuutusi. Seade koosneb 

kahest silinderkambrist, kolbidega, mida käitab 

pneumaatiline suruõhusüsteem. Ekstraheeritav tahke 

materjal asetatakse ekstraheerimiskambritesse, mis 

täidetakse seejärel täielikult ekstraheeriva lahustiga 

(orgaaniline või anorgaaniline või nende segud). Kui kolvid 

survestavad staatilises faasis kinnist ekstraktsioonikambrit, 

siis suureneb süsteemis rõhk; Järgnevas dünaamilises faasis 

toimub kahe kolvi liikumisel ekstraktsioonikambris- kiired 

rõhu muutused. Rõhuerisuste vaheldumisega taimsetele 

materjalidele mehaanilist mõju avaldav Naviglio® 

ekstraktsiooni pikkuseks on tavaliselt kaks tundi, mis sisaldab 

keskmiselt kahekümmend ekstraheerimistsüklit, Tänu 

lühendatud ekstraheerimisaegadele on võimalik teostada 

veepõhist ekstraheerimist, mida pole leotamise abil võimalik 

saavutada (Naviglio, 2003). Dünaamiline tahke-vedeliku 

kiirekstraktor leiab olulisi rakendusi erinevates 

tööstusharudes. Seda on kasutatud farmaatsiatööstuses 

kvaliteetsete standardsete ekstraktide, nagu ravimtaimede 

ja ürtide ekstraktide, vedelate ekstraktide, ematinktuuride, 

glütseriiniga ekstraktide, glütseriini matseraatide, 

rasvlahustuvate ekstraktide ja kibedate ravimite 

valmistamiseks. Taimsetest maatriksitest, mis sisaldavad 

pigmente ja lõhnaühendeid, saab valmistada kosmeetikas ja 

parfümeerias kasutatavate kreemide ja lõhnaainete 

tootmiseks ja koostiseks nii tootmises kui ka uurimistöös. 

Seda saab kasutada taimede ja ravimtaimede 

ekstraheerimiseks vedelate ekstraktide valmistamiseks 

taime- ja fütoteraapiatööstuses. Toidusektoris saab seda 

kasutada lükopeeni ekstraheerimiseks puu- ja köögiviljadest, 

polüfenoolide ekstraheerimiseks viinamarjakestadest ja 
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paljude alkohoolsete jookide valmistamiseks tsitrusekoortest 

(sidrun, mandariin, apelsin jne) (Naviglio jt. 2019). 

Ultraheli 

ekstraktsioon 

(UAE) 

 

Ultraheli kasutamine on toiduainetööstuses uus ja põnev 

lahendus, kuna see põhjustab vedelikes ja gaasides püsivaid 

mehaanilisi, keemilisi ja bioloogilisi muutusi (tugeva 

kavitatsiooni ja lainete tõttu. Sellel protsessil on palju 

eeliseid. Seda on kasutatud kombineeritud ekstraktide 

saamiseks, muutmata nende organoleptilisi omadusi, 

lühendada ekstraheerimisaega mis tahes kasutatud lahustiga 

ja vähendada bakterite sisaldust lõpptootes tänu selle 

antibakteriaalsele omadusele. UAE-d on kasutatud näiteks 

polüfenoolsete ühendite ekstraheerimiseks 

viinamarjakestadest (Gallo jt. 2018) ja Satsuma mandariini 

(Citrus unshiu Marc.) koortest. Rohelise tee lehtedest 

katehhiinide ekstraheerimisel saadi UAE-ga suurem saagis 

kui traditsiooniliste meetoditega (Ojha jt. 2020). 

Ensümaatiline 

ekstraktsioon (EAE) 

Ensüümtöötlus on üks keskkonnasõbralikest rohelistest 

ekstraheerimistehnoloogiatest, mis parandab bioaktiivsete 

ühendite (polüfenoolid, looduslikud pigmendid jne) 

ekstraheerimist raku kestade, membraanide lagundamise 

abil ja rakuseina kaudu lühema aja jooksul lahustisse või 

söötmesse ekstraheerimise teel (Puri jt. 2012). 

Enamlevinud ensüümpreparaadid sisaldavad pektinaasi 

(Prathyusha jt. 2011; Ribeiro jt. 2010; Tapre ja Jain, 2014), 

tsellulaasi (Kapasakalidis jt. 2009) või neid kasutatakse 

mitmes kombinatsioonis (Dal Magro jt. 2016; Heffels jt. 

2017). Ensüümid on täiuslikud katalüsaatorid loodusliku 

päritoluga komplekssete bioaktiivsete ühendite 

ekstraheerimisel, muutmisel või sünteesimisel (Puri jt. 2012). 

Ensüüme kasutatakse enamasti pektiinirikaste viljade 

pressimisel mahlasaagise suurendamiseks. Pressimiseelne 
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ensüümtöötlus mahla ja bioaktiivsete ühendite paremaks 

ekstraheerimiseks on osutunud tõhusaks, mis võib olenevalt 

kasutatavast ensüümpreparaadist suurendada mahla 

väljatulekut 5–44,3% (Landbo ja Meyer, 2004; Rätsep jt. 

2020). Ensüümide kasutamise meetod on aga osutunud 

tõhusaks bioaktiivsete ühendite eraldamisel erinevatest 

puuviljade ja marjade töötlemise kõrvalsaadustest, eriti ka 

toidu- ja toitumiseesmärkidel. 

Optimeeritud arooniajääkide ensüümaatiline töötlus (E/S 6% 

v/w, 40 °C, pH 3,5, 7 h), hõlbustas jääkide rakuseinte 

lagunemist, suurendas vees lahustuva fraktsiooni saagist 

(44–113%), monosahhariide sisaldust (12–140%), 

polüfenoolide üldsisaldus (29–41%), radikaalide sidumise 

võimet (20–39%) ning soodustas mõningaid muutusi 

polüfenoolsete hapete ja flavonoolide profiilides EAE-st 

saadud supernatantides (Kitrytė jt. 2017). 

Maier jt. (2007) ekstraheerisid viinamarjakestadest 

ensüümide abil polüfenoolseid ühendeid, sh looduslikke 

pigmente ehk antotsüaane, mille saagis ulatus kuni 63,6%-ni. 

Polüfenoolsete hapete, mitte-antotsüaniinsete flavonoidide 

ja antotsüaniinide ekstraheerimissaagised suurenesid 

oluliselt pärast vesilahusega eel-ekstraheerimist, millele 

järgnes ensümaatiline töötlemine, ulatudes polüfenoolsete 

hapete puhul 91,9%, mitte-antotsüaniinsete flavonoidide 

puhul 92,4% ja antotsüaniinide puhul 63,6%-ni. 

Impulsselektriväljas 

ekstraheerimine 

(PEF) 

Rakkude lagunemist põhjustaval elektroporatsioonil põhinev 

PEF-töötlus on üks mittetermilisi minimaalseid 

töötlemistehnoloogiaid, mis võib mõjutada töödeldud 

söötme füüsikalisi ja keemilisi omadusi (Cserhalmi jt. 2006). 

Schilling jt (2008) rakendasid PEF-i purustatud õunamassile 

mahla ja bioaktiivsete ainete paremaks ekstraheerimiseks, 
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mille tulemusena suurenes väärtuslike polüfenoolide 

sisaldus õunamahlas. 

Samamoodi testiti PEF-i efektiivsust sorgojahu ja 

õunajääkidega seotud polüfenoolide vabastamisel ning leiti, 

et see on väga kasulik kõrgendatud polüfenoolsete 

antioksüdantide tasemega töödeldud toitude valmistamisel 

(Lohani ja Muthukumarappan, 2016; Wang jt. 2020). PEF-

protsessi efektiivsus (elektrivälja tugevus, tihedus ja 

temperatuur) polüfenoolide regenereerimisel ilma vedelikku 

lisamata näitas madala suhtelise niiskusega 

viinamarjajääkide puhul rakendatavaid tulemusi (Brianceau 

jt. 2015). Leiti, et PEF on selektiivne protsess antotsüaanide 

ekstraheerimiseks madalate energiakuludega. 
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8. peatükk  
Köögiviljade töötlemisel tekkivad kõrvalsaaduseid ja nende 

tüübid. Peamised bioaktiivsed ühendid, mida leidub 

köögiviljade töötlemise kõrvalsaadustes. Bioaktiivsete ühendite 

ekstraheerimine ja nende kasutamine toidumaatriksites 

toiduainetööstuse erinevates harudes. 

 

Köögiviljad on head kiudainete allikad, olenevalt liigist sisaldavad need ka mitmeid 

bioloogiliselt aktiivseid ühendeid, nt karotenoide, polüfenoole, antotsüaniine, 

beetalaiine ja klorofülli (Sharma jt. 2021). 

Pärast köögiviljade töötlemist mahla- või konservitööstuses jääb järele 

märkimisväärne hulk kasutamata materjali, kuigi see on soodne tooraine töötleva 

ettevõtte sees. Köögiviljatööstusest saadavad kõrvalsaadused võivad olla väärtuslik 

ja paljulubav looduslike pigmentide või bioloogiliselt aktiivsete ainete allikateks 

teistele toiduainetööstustele (Sharma jt. 2021). 

 

A. Porgandi (Daucus carota L.) pressjääk. Porgandimahla valmistamisel tekib 

olenevalt tootmismeetodist pärast mahla pressimist või selitamist arvestatav kogus 

viljalihajääki. Porgandijääk on märg materjal, mis koosneb porgandikoortest ja 

sisaldab suures koguses karotenoide, kiudaineid ja neutraalseid suhkruid. 

Kaubandusliku mahla töötlemise käigus tekib 30–50% porgandipressjääki (Stoll jt. 

2003; Singh jt. 2006). 

Kiudained moodustavad 30–33% karotenoidirikka jäägi kuivkaalust, β-

karoteeni sisaldus mahlatootmise kuivatatud viljalihas varieerus olenevalt 

kuivatamismeetodist 3,9–8,4 mg /100 g kohta. Tokoferoolide sisaldus oli 0,7–1,8 mg 

/100 g kohta. Porgandikoorest ekstraheeritud β-karoteenide maksimaalne saagis ja 

puhtus oli 1,17 mg /100 g värske massi kohta (96%), kasutades veest põhjustatud 

hüdrokolloidset kompleksi (Jayesree jt. 2021). Üldvalgu ja toorkiu osakaal 

porgandijääkides oli ca. vastavalt 10% ja 8% (Pieszka jt. 2015).  
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Näiteks Singh jt. (2006) kasutasid porgandi töötlemise jääke edukalt 

porgandipõhise kondenspiimatoote (India porgandipudingu, gazrella) koostisosana.  

Kuivatatud porgandijääke on edukalt kasutatud pulbri kujul kookide valmistamisel 

(El-Kholie jt. 2020). Kuivatatud porgandijääk jahvatati ja sõeluti läbi 150 mm sõela, 

pakiti ja säilitati kasutamiseni 4 °C juures. Teised koostisosad retseptis olid: nisujahu, 

munad, päevalilleõli, küpsetuspulber, tuhksuhkur ja vanilliin. Porgandikoore pulbris 

oli kõrge tuha (6,61%), toorkiu (62,78%) ja karotenoidide üldsisaldus 27,48 mg ∕100 g 

(β-karoteenina). Kookide koostises asendati nisujahu 5–25% ulatuses 

porgandijääkidega. Porgandijäägipulbri osakaalu suurenedes, suurenesid oluliselt ka 

kookide kaal, maht ja tihedus. Sharoba jt. (2013) näitasid, et porgandijääpulbril kui 

kiudainete allikal on väga hea veehoiuvõime, mistõttu selle lisamine 

pagaritoodetesse võib suurendada toote mahukaalu. 

 

B. Kõrvitsakoored (Cucurbita sp.) on enamasti marineeritud kõrvitsasalati 

valmistamise ülejääk Eestis. Kõrvitsakoore- ja seemnejääk sisaldab märkimisväärses 

koguses valku ja pektiini (umbes 70%), mida oleks võimalik kasutada näiteks söödava 

kile valmistamiseks, mis on kasulik toiduainetele lahtilõigatud puuviljade, 

pagaritootete ja maiustuste katmiseks (Lalnunthari jt. 2020). Kõrvitsaseemned on 

huvipakkuv ressurss, kuna näiteks suureviljalise kõrvitsa (Cucurbita maxima) 

seemnetes leidub rasvhapetest müristiini, palmitiini, linool-, oleiin- ja steariinhapet 

(Morocho jt. 2019). Kõrvitsamahla ei toodeta nii laialdaselt kui porgandimahla, kuid 

sarnaselt porgandi viljalihale on see kiudainerikas ja sisaldab märkimisväärses 

koguses β-karoteeni 0,4–2,9 mg /100 g ja tokoferoole 0,2–2,3 mg / 100 g. Pektiini on 

peamiselt kõrvitsakoortes, kuid omajagu ka pressitud viljalihas. 

Kõrvits on suurepärane looduslike värvainete ja antioksüdantide allikas, mis on 

tingitud selle rikkalikust karotenoidide sisaldusest, mida saab kasutada toiduainetes 

(Sabio jt. 2003). Song jt. (2003) leidsid, et pärast kõrvitsakoorest karotenoidide 

(trans- ja cis-isomeeride) ekstraheerimist oli nende maksimaalne kogusisaldus 358 

μg/ g kohta. 

 

C. Kartulikoored (Solanum tuberosum). Kartul on maailmas üks väga laialt levinud 

köögivilji, mida tarbitakse mitmel erineval kujul (keedu- või kartulipuder, krõpsud, 



 
 
 

 

C
h

a
p

te
r 

8
 

97 

tärklis, friikartulid, jahu jne) ja seetõttu teksib ka märkimisväärses koguses 

kartulikoorejääki. Kartulikoored on oluline tooraine, mida võiks rohkem väärindada, 

sest peaaegu 50% polüfenoolsetest ühenditest paikneb koores ja vahetult 

koorealustes kihtides (Albishi jt. 2013). Kartulikoored on rikas kiudainete, tärklise, 

aminohapete, vitamiinide ja polüfenoolsete ühendite (klorogeenhape, 

klorogeenhappe isomeer ja kohvhape) poolest ning on antioksüdantide allikas (Akyol 

jt. 2016; Dabestani jt. 2017; Venturi jt. 2019). Kartulikoored on sisaldavad mitmeid 

fütotoitaineid, millel on farmatseutiline ja tööstuslik potentsiaal. Seega annavad 

kartulikoored alternatiivse võimaluse saada lisandväärtusega polüfenoolseid 

ühendeid ja antioksüdante (Amado jt 2014, Singh jt. 2011). Kartulikoorte 

külmkuivatatud ekstrakt sisaldas 15%–32% polüfenoolseid happeid. 10 mm pikkusel 

kartulikoore pealmistel kirhtidel on kõrge polüfenoolide üldsisaldus ja seega kõrgem 

antioksüdantne aktiivsus kui kartuli teistel osadel (Amado jt. 2014, Singh jt. 2011). 

Kartulikoortest saadud tärklist saab kääritamiseks hüdrolüüsida glükoosi 

saamiseks. Kuivatatud kartulikoored ekstrudeeriti 135 °C juures 22% toiteniiskusega 

ja digereeriti amüloglükosidaasi ja/või a-amülaasi abil. 1–2 tunniga muundatakse 

kartulikoortes olev tärklis glükoosiks. See kinnitab, et kartulikoored on sobilikud 

ensümaatilise fermentatsiooni teel glükoosi tootmiseks (Camire ja Camire, 1994). 

 

D. Punapeedi (Beta vulgaris) koored. Looduslikud värvained, nagu karotenoidid, 

antotsüaniinid ja beetalainid, on kunstlike värvainete tervislikud asendajad. 

Naturaalsete pigmentainete eraldamine toidutootmisjääkidest pakub suurt huvi 

(Cserjési jt. 2011). Punapeet on tarbijate nimekirjas esikohal tänu kõrgetele 

antioksüdantsetele omadustele, millele lisanduvad mõned teised bioaktiivsed 

ühendid, nagu beetalainid, askorbiinhape, karotenoidid, polüfenoolsed happed ja 

flavonoidid (Zin jt. 2021). Punapeet (juur, koor ja vars) on looduslike beetalaiini-

värviühendite ja polüfenoolsete ühendite peamine allikas, millel on märkimisväärne 

antioksüdantne toime (Zin jt. 2021). Betalaiinid on peamised ühendid, mis on seotud 

lillede, puuviljade ja muude taimekudede punase värvusega, esindades kahte 

värvikomponenti, milleks on kollane betaksantiin ja punakasvioletne beetatsüaniin 

(Zin jt. 2020). Betatsüaniin, mida nimetatakse betaniiniks, sisaldab fenoolseid ja 
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tsüklilisi amiinirühmi, millel on tugevad vabasid radikaale siduvad omadused ja mida 

kasutatakse peamiselt toiduainetööstuses (Szopińska jt. 2006).  

 

E. Tomati (Solanum lycopersicum L.) töötlemise kõrvalsaadused. Tomatite 

töötlemise käigus saadakse seemneid ja kestasid sisaldav jääk. Timatijääkide 

kogused ja kvaliteet sõltuvad öötlemiseks kasutatavatest tehnoloogilisetst 

protsessidest: 

- tomatipasta valmistamisel saadakse 2–4% jääke, mis koosneb enamasti kestadest 

pluss seemned (lastakse läbi eelsoojendi); 

- tomatimahla valmistamisel saadakse seemnete, kestade ja viljaliha segus jäägid 

(kõik lastakse läbi eelkatla), mis moodustavad 25–35% töödeldud massist; 

- kooritud tomatikonservide valmistamisel saadakse 10–20% kestasid, mille külge 

kleepub osa viljalihast. Tavaliselt tehakse neist tomatipastat; 

- täidetud tomatikonservide valmistamisel jääb alles varre (kübara) ülemine osa ja 

seemnesüdamik, mis sobib samuti tomatipasta valmistamiseks. 

 

F. Harilikku paprikat (Capsicum annuum L.) kasutatakse konservitööstuses. 

Paprikate puhastamisel (köögiviljahautiste jaoks, täidetud paprika, riisiga täidetud 

paprika, äädikas olevad sõõrikud) tekivad varrejäägid, mis moodustavad 18-25% 

kogu töödeldud toorainest ja mis sisaldab 10 % kuivainet; 3–4% lämmastikuvabasid 

ekstraktiivained; 0,9–1,7% tselluloosi ja 2,1% valgulisi ained (sh seemned). 

Vitamiinide sisalduse osas tuleb märkida, et värske paprika sisaldab: C-vitamiini, A- 

provitamiini (beetakaroteeni) ja väikeses koguses vitamiini P. Pärast töötlemist 

lagunevad C- ja P-vitamiinid kuumutamise tõttu. 
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Tabel 8.1. Taimsete jääkide (kõrvalsaaduste) väärindamine toiduainetööstuses 

Kõrvalsaadus Olulisus/ bioaktiivsed 

ühendid materjalis 

Omadused Fotod 

Kartulikoored 

(Camire ja 

Camire, 1994; 

Amado jt. 

2014; Singh jt. 

2011; Uslu jt. 

2010) 

(Pranav jt. 

2017) 

Polüfenoolsed ühendid, 

antioksüdandid, 

orgaanilised happed ja 

glükoos 

vähendab 

rääsumist ja 

toksiliste 

oksüdatsiooni-

molekulide 

tootmist, pikendab 

toidu säilivusaega 

 

Originaalfoto 

Porgandi-

koored 

(Viuda-

Martoset jt. 

2011; El-Kholi 

jt. 2020) 

Kiudained, polüfenoolsed 

ühendid, antioksüdandid 

Füüsikaliste 

omaduste 

parandamine, 

oksüdatsiooni 

pidurdamine ja 

toidu säilivusaja 

pikendamine 

 

Originaalfoto 

Kõrvitsa- 

koored 

(Sabio jt. 2003) 

looduslik antioksüdantse 

toimega värvaine 

Toidu säilivusaja ja 

välimuse 

parandamine. 

 

Punapeedi 

koored 

(Zin jt. 2021) 

looduslike betalaiini 

värviühendite ja 

polüfenoolsete ühendite 

allikas 

märkimisväärne 

vabade radikaalide 

sidumise võime  

 

 

G. Köögiviljade seemned on olulised konservi- ja mahlatööstuse kõrvalsaadused. 

Toiduainetööstused koguvad aastas kümneid tuhandeid tonne seemneid (tomatid, 

paprika, kõrvits), mis moodustavad 4–15% kogu töödeldud toorainest. Nende 
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jäätmete ratsionaalne ja kompleksne ärakasutamine võib anda toor- või rafineeritud 

seemneõli. 

Seoses konservitööstuse arenguga paljudes riikides on tekkinud seemnete 

kasutamise probleem selles tööstusharus üha aktuaalsem. Pressimise või lahustitega 

ekstraheerimisega, millele järgneb rafineerimine, võib saada traditsiooniliste õlidega 

sarnaste omadustega toiduks kasutatava õli. Muidugi, ainult õliseemnete toorainena 

ei pakuks osa neist õliseemnetega võrreldes suhteliselt madala õlisisalduse tõttu 

erilist majanduslikku huvi. Need kõrvalsaadused võivad aga oma väärtuslike 

ühendite sisalduse tõttu muutuda olulisteks ressurssideks.  

 

G.1. Tomatiseemnejääk tekib enamasti kas tomatipasta või -mahla valmistamise 

käigus. Tööstuslikus mastaabis eraldatakse seemned tomatipasta valmistamisel 

tekkivatest jääkidest, kuivatatakse ja valmistatakse ette ekstraktsiooniks. Tomatite 

seemned on kõrge õlisisaldusega (18–27%), mis annab neile õlise tooraine 

omadused. Suure küllastumata rasvhapete sisalduse (umbes 80%) ja rikkaliku 

tokoferooli sisalduse (120–150 mg%) tõttu on tomatiõli kvaliteetne, millel on dieet- 

ja kolesteroolitaset alandavad omadused (Ille, 1967). 

Tomatiseemnete suhteliselt väikesed kogused on konservitehastel 

takistanud nende laialdast kasutamist õli ekstraheerimiseks. Tomateid tootvates 

riikides, nagu Itaalia või Bulgaaria, toodetakse aga märkimisväärses koguses 

tomatiõli. 

Tomatiseemnetes on niiskust 5,8–7,7%, valku 28,4–31%, rasvu 36–37,9%, 

toorkiudu 21–28,2%, tuhka 3,4–4,3% ja üldsuhkruid 2,3–3,5%. Lüsiini tase oli 5–6,5 g 

/ 16 gN ja metioniini pluss tsüstiini sisaldus oli 2,8–5,3 g / 16 gN (Eckey, 1964). 

Tomatiseemneõli sisaldab rasvhapetest steariin-, oleiin-, linool- ja linoleenhapet, 

kusjuures ülekaalus on linoolhape (48,4–59,5% rasvhapete üldsisaldusest). 

Tomatiseemneõli omadused on sarnased teiste toiduks kasutatavate taimeõlidega 

(Robi jt. 1984). Tomatiseemneõli sisaldab 52,4–55,5% linoolhapet, mille küllastunud 

ja küllastumata rasvhapete suhe on 3,7:4,1. (Camella jt. 1979). 

Tomatiseemneõlis on uuritud hüdrogeenimistingimustes stabiilsete rasvhapete 

komponente. Üle poole kogu rasvhapete sisaldusest moodustasid linoolhape ja 

palmitiinhape 20–30%, 13–18%, lisaks muud rasvhapped nagu steariin-, arahhiid- ja 
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linoleenhape alla 3% (Cabreva jt. 1984). Tomatõli füüsikalis-keemilised omadused ja 

rasvhappeline koostis erinevate autorite andmetel on toodud tabelis 8.2. 

 

Tabel 8.2. Tomatiõli füüsikalis-keemilised omaduseds ja rasvhappeline koostis 

Parameetrid Allikaviited ja väärtused 

 [53] [71] [168] [108] [55] 

Murdumisnäitaja 1,466–

1,468 

1,4780-

1,4793 
1,4740 1,4720 - 

Seebistumisarv (mg 

KOH / g õlis) 
186–194 190–192 182,4 191,5 - 

Joodiarv *g joodi / 

100 g õlis) 
112–125 - 116,3 

120,5 

 
- 

Seebistumatu aine 

(%) 
1,5 1,7 0,9 - - 

Müristiinhape - 1 - - 1 

Palmitiinhape 13 9,5 15,3 12,6 9,5-12,5 

Steariinhape 6 5,1 - 3,6 4,9-6 

Oleiinhape 46 28–33 30,8 20,1 25-38 

Linoolhape 35 48–53 48 61,6 35-53 

Linoleenhape - 2,5 0,3 2,1 2,5 

 

 

G.2. Paprika seemned sisaldavad umbes 27–28% seemneõli; 16–18% valku; 18–20% 

tselluloosi; 2–3% mineraalsooli, samuti vähesel määral eeterlikke õlisid, 

mineraalsooli, suhkruid ja niiskust. Seemnete õlisisaldus on vahemikus 24–26%, 

palmitiinhappe (C16:0) sisaldus 9–10%, steariinhappe (C18:0) - 1–2,5%, oleiinhappe 

(C18:1) sisaldus. - 8–10% ja linoolhape 70–80% (Prinz, 1989). 

G.3. hariliku kõrvitsa seemnetest (Cucurbita Pepo var. Styriaca) saadakse 

kõrvitsaseemneõli. Nende seemnete õlisisaldus on 40–50%. Nendest seemnetest 

ekstraheeritud õli sisaldab rohkelt küllastumata rasvhappeid, palmitiinhapet, valke 

ning vitamiine A, C, K ja E. Tokoferooli (E-vitamiini) sisaldus on 320–520 mg/ kg õlis. 

Õli on karotenoidide ja klorofülli tõttu musta värvi, on kasutatud ravimina 



 
 
 

 

C
h

a
p

te
r 

8
 

102 

eesnäärmehaiguste profülaktikas. Kõrvitsaõli füüsikalis-keemilised omadused ja 

rasvhappeline koostis on toodud tabelites 8.3–8.4. 

 

 

Tabel 8.3. Kõrvitsaseemneõli füüsikalis-keemilised omadused (Bockisch, 1994) 

Nr. Parameetrid Väärtusvahemikud 

1 Murdumisnäitaja 1,4659 

2 Seebistumisarv 188 – 198 mg KOH / g  

3 Joodiarv 119 – 129 g / 100 g  

4 Tihedus, 15 °C juures 917 kg/m3 

 

Tabel 8.4. Rasvhapete koostis kõrvitsaõlis (Bockisch, 1994) 

Rasvhapped Keskmine väärtus (%) 

Palmitiinhape C16:0 12,9 

Steariinhape C18:0 4,8 

Oleiinhape C18:1 26,4 

Linoolhape C18:2 55,3 
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9. peatükk 
Kõrvalsaaduste kasutusvõimalused jahutööstuses. Paisutatud 

teraviljatooted ja funktsionaalsete valmissegude 

tehnoloogiad, retseptid, valmistoodete kontroll, tehnilised 

näitajad. 

 

A. Kõrvalsaadustel põhinevad funktsionaalsed toidud 

Mõiste "funktsionaalne toit" ilmus esmakordselt 1987. aastal Jaapanis ja 1991. 

aastal loodi toiduainete litsentsimise süsteem. Funktsionaalse toidu nimetus 

tuleneb selle koostises olevatest komponentidest (vitamiinid, mineraalid), millel 

on tarbija tervisele positiivne mõju. Olgu need traditsioonilised toidud, mida on 

"rikastatud" vitamiinide, mineraalide, letsitiini või joodiga, või siis toiduained, 

mille toiteväärtust on tõstetud spetsiaalsete tootmis-/töötlemisprotsesside või 

geenitehnoloogia abil. Need kõik taotlevad sama eesmärki – tervise edendamist. 

Kuna funktsionaalsed toidud kuuluvad igapäevasesse dieeti, on nende mõju 

püsiv. 

Funktsionaalse toidu mõiste ei ole sama, mis dieettoit, mida kasutatakse teatud 

tervislike seisundite korral ja perioodil ajutiselt mõju saavutamiseks. Vitamiinide 

või mikroelementide rikkad toidulisandid ei kuulu funktsionaalsete toiduainete 

alla. Funktsionaalsed toidud peaksid soodustama tervsiliku seisundi paranemist, 

optimeerivad ainevahetusprotsesse, elundite füsioloogilist aktiivsust, 

immuunsüsteemi vastupanu, kognitiivset jõudlust ja kaitset oksüdatiivse stressi 

eest. 

Sellesse tootekategooriasse kuuluvad ka nn probiootikumid, mis on saadud 

spetsiaalsete bakterikultuuride abil, ja mis avaldavad kehale kasulikku mõju 

(Hurgoi, 2004). 

Puu- ja juurviljade töötlemise kõrvalsaadusi oma toiteväärtuse ja kõrge 

toimeainete sisalduse tõttu saab nende funktsionaalsuse suurendamiseks 

kasutada segus teraviljadega. Kõrvalsaadused aitavad tõsta jahude ja jahutoitude 

toiteväärtust ja funktsionaalset väärtust, tasakaalustades neid asendamatute 
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aminohapetega, rikastades neid polüküllastumata rasvhapete, vitamiinide, 

mineraalide ja kõrge antioksüdantse toimega polüfenoolsete ühenditega. 

 

B. Kõrvalsaaduste töötlemine funktsionaalse koostisosa saamiseks muudele 

tööstusharudele 

Puu- ja köögiviljade töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste kasutuselevõtmiseks 

valmis jahusegude retseptides , toiteväärtuslike jahutoodete või paisutatud 

teraviljatoodetes, on vajalik, et need esmalt kuivatatakse ja jahvatatakse erineva 

jämedusega jahu  või pulbri fraktsioonideks , et neid oleks lihtne edasi töödelda. 

Seetõttu on oluline roll kuivatamise-dehüdratsiooni protsessil, et saada 

toiduainete töötlemiseks vajalike füüsikalis-keemiliste ja toiteväärtuslike 

omadustega jahu või pulber. Veesisaldust nii dehüdreeritud toodete töötlemisel 

kui ka valmistoodetes tuleb reguleerida nii, et see ei võimaldaks nende kvaliteedi 

langust ja kahjulike mikroorganismide elutegevust (bakterid, hallitusseened, 

pärmseened). 

Kuivatamine - köögiviljade, puuviljade või veetustatud kõrvalsaaduste 

segude kuivatamine on oluline selleks, et need hiljem jahvatada, ning 

kindlustada, et töötlemisprotsesside ja tehnoloogiliste parameetrite mõjul ei 

toimuks materjali kvaliteedi langust, kahjulike komponentide ilmnemist või 

valmistoodete toiteväärtuse langust. 

 

Kõrvalsaadustest valmistatud pulbrite ja jahude kvaliteedinõuded on järgmised: 

- võimalikult suur sarnasus esialgse toote ja pulbrilise toote vahel pärast 

veetustamist, eelkõige aroomi, maitse, keemilise koostise ja välisilme osas; 

- hea hajutusvõime ja vees lahustuvus; 

- lahustatud toote normaalne voolavus; 

- pulbri homogeenne struktuur. 

 

Puuviljapulbrite tootmise kvaliteedis ja arengus on oluline roll 

kuivatamisprotsesside täiustamisel. Üldjuhul piirab põllumajanduse ja aianduse 

kõrvalsaaduste kasutamise võimalust erinevates rakendustes nende kõrge 

niiskusesisaldus. 
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C. Kõrvalsaaduste konditsioneerimisel kasutatavad kuivatamismeetodid 

Kuivatamine on kõige levinum kõrvalsaaduste säilitamise viis, kuid mitmed 

bioaktiivsed ühendid on tundlikud kõrgemate temperatuuride ja hapnikuga 

kokkupuute suhtes ning võivad töötlemise ja säilitamise käigus laguneda. Seega 

on aianduse kõrvalsaaduste puhul dehüdratsioon ehk veetustamine esimene 

samm nende jaoks edasiste rakenduste väljatöötamisel. 

Mitmetes uuringutes on hinnatud erinevate kuivatamismeetodite mõju 

viinamarjajääkides leiduvate ühendite biokeemilistele muutustele (Khanal jt. 

2010; Vashisth jt. 2011). Pressjääkide kuivatamisel temperatuuril kuni +50 °C 

täheldati minimaalset bioaktiivsete ühendite sisalduse langust (Raghavan ja 

Orsat, 2007). 

Kõrvalsaaduste bioaktiivse potentsiaali maksimaalseks ärakasutamiseks 

on oluline kuivatustingimuste optimeerimine, mis tagab polüfenoolsete ühendite 

säilimise, kuid samal ajal on protsess ka majanduslikult teostatav (Larrauri jt. 

1997). 

 

 

Joonis 9.1. Kuivatusmeetodite tüübid 
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C1. Tavaline ahjus kuivatamine  

Kuuma õhuga kuivatamine on kõige laialdasemalt kasutatav protsess aianduse 

kõrvalsaaduste kuivatamiseks. Selle meetodi miinuseks on vaid pikk 

kuumtöötluse kestus, mis võib põhjustada bioaktiivsete ühendite lagunemist 

(Hsu jt. 2003). 

Khanali jt. (2010) uuringus täheldati, et pressjääkide kuivatamine +40 °C 

juures tavalises ahjus 72 tunni jooksul ei toonud kaasa olulist antotsüaanide 

sisalduse vähenemist, samas kui 8-tunnine töötlemine +125 °C juures vähendas 

nende sisaldust 70%. Bioaktiivsete ühendite kadude vähendamiseks soovitatakse 

üldiselt kuivatamist läbi viia pikema aja jooksul madalatel temperatuuridel. 

Samuti on nendes tingimustes antotsüaanid stabiilsed. Kõrge 

kuivatustemperatuur mõjutab negatiivselt kuumtöödeldud toodete värvust, 

lõhna ja toiteväärtust. Schadle jt. (1983) leidsid, et viinamarjade pressjäägi 

polüfenoolide stabiilsus selle kuivatamisel muutub järgmiselt: γ-resortsüülhape> 

gallushape> türosool> katehhiin> isovaniilhape (Mildner-Szkudlarz jt. 2013). 

Tsengi ja Zhao (2013) võrdlesid tavapärase ja vaakumkuivatuse (+40 °C 

juures), ümbritseva õhu temperatuuril +25 °C kuivatamise ja lüofiliseerimise 

mõju kahe viinapuu sordi (Pinot Noir ja Merlot) marjapressjääkide stabiilsusele, , 

et seda veelgi väärtustada funktsionaalse koostisosana toiduainetes jogurti ja 

salatikastme valmistamisel. Lüofiliseetud proovides registreeriti polüfenoolide 

klassi kuuluvate bioaktiivsete ühendite kõrgeim retentsiooniaste ja kõrgeim 

antioksüdatiivne aktiivsus, millele järgnesid ümbritseva õhu temperatuuril 

kuivatatud pressjäägi proovid. Kõikides proovides ilmnes polüfenoolide klassi 

kuuluvate bioaktiivsete ühendite sisalduse märkimisväärne kadu 16-nädalase 

säilitamise ajal temperatuuril 15 ± 2 °C, väikseimat kadu täheldati 

lüofiliseerimisega kuivatatud proovides. 

 

C2. Konvektiivne ahjukuivatus kuuma õhuga 

Konvektiivkuivatusmeetodit kasutatakse toidust vee eemaldamiseks kuuma õhu 

abil, mis läbib toodet viisil, mis edastab soojust, et eemaldada niiskus 

konvektiivahjus. 
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Planinić jt. (2015) uurisid temperatuuri (60°C, 70°C, 80°C) ja kuivamisaja (90 min, 

135 min ja 180 min) mõju konvektiivahjus polüfenoolsete ühendite 

ekstraktsioonisaagisele ja ekstraktide antioksüdantsele toimele. saadud 

jääkjäägist pärast konditsioneerimist. Esitatud tulemused näitavad, et kasutatud 

kuivatamistingimused vähendasid polüfenoolsete ühendite sisaldust võrreldes 

värske prooviga. Kõrgeim polüfenoolide sisaldus registreeriti siis, kui 

kuivatusprotsess oli läbi viidud temperatuuril alla 70 °C 90 minutit. 

Yilmazi ja Toledo (2004) esitatud tulemused näitasid, et polüfenoolsete ühendite 

üldsisaldus on tugevas korrelatsioonis jääkjääkide ekstraktide lahustuva 

kogusisaldusega, kui jääkjääk kuivatati 93 °C juures õhukiirusega 5 m/s. 90 min. 

Lisaks määras jääkjääkide kuivamisprotsessi juhtimine temperatuuril 60°C, 

õhukiirusel 2,3 m/s, polüfenoolsete ühendite peetumisastme ja 

jääkjäägiproovide värvuse paranemise. 

Gaita jt poolt läbi viidud uuring. (2017) tõstab esile tervete 

viinamarjajääkide, aga ka selle peamiste fraktsioonide, kestade ja seemnete 

konvektiivse kuivatamise mõju temperatuuril 60 °C 24 tunni jooksul (kasutatakse 

kolm päeva järjest 8 tundi) nende fenoolisisaldusele ja antioksüdantide 

üldsisaldusele. mahutavus. Viinamarjajääk pärines punaste viinamarjasortide 

Burgundy ja Pinot Noir veinivalmistamise protsessist, samuti valgetest 

viinamarjasortidest Italian Riesling ja White Maiden. Saadud andmed näitasid, et 

bioaktiivsete ühendite ja antioksüdantsete omaduste kõrge taseme säilitamiseks 

on viinamarjajääkide konditsioneerimiseks soovitatav temperatuur 60°C. Samuti 

selgus, et konditsioneerimisprotsessi parameetrid mängivad olulist rolli 

fenoolühendite stabiilsuses, kuna nii kõrged temperatuurid kui ka pikaajaline 

kuumtöötlemine põhjustasid polüfenoolsete ühendite lagunemise ning 

vähendasid oluliselt jääkjääkide ja selle fraktsioonide antioksüdantset võimet. 

 

C3. Vaakumahjus kuivatamine 

Jääkide kuivatamine vaakumtingimustes põhjustab polüfenoolsete ühendite 

retentsiooni suuremal määral võrreldes kuuma õhuga kuivatamisega samades 

termilistes tingimustes ning kuivatamisprotsessi kestus lüheneb oluliselt (Kwok 

jt. 2004). Nii säilis kuivatamisel vaakumis, rõhul 500 mmHg ja temperatuuril alla 
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50 °C kuni 95% toitainete, vitamiinide ja bioaktiivsete ühendite sisaldusest 

kuivatamisele allutatud taimses materjalis (Raghavan ja Orsat, 2007). 

Teskoviini kuivatamisprotsessi rõhul 22,50–60 mmHg temperatuuril 60 

°C uuriti 1 tund, ilma et oleks märgatud olulisi erinevusi konditsioneeritud 

materjali antioksüdantses aktiivsuses võrreldes külmkuivatusprotsessiga. 

Seevastu vaakumkuivatamise korral vähenes kuivamisaeg 

lüofiliseerimisprotsessiga võrreldes 25%. Samuti saab vaakumkuivatamisega 

madalaima vee- ja niiskusaktiivsuse väärtuse, võrreldes kuuma õhu kuivatamise 

või lüofiliseerimisega dehüdratsiooniga (Vashisth jt. 2011). 

 

C4. Konditsioneerimine külmkuivatamise teel 

Külmkuivatamine või lüofiliseerimine on paljulubav lahendus kõrvalsaaduste 

konditsioneerimiseks. Sellega seoses tehtud uuringud näitavad, et selle 

konditsioneerimismeetodi kasutamisel registreeriti polüfenoolsete ühendite 

kõrgeim retentsiooniaste võrreldes teiste kuivatamismeetoditega (Larrauri jt. 

1997). Külmkuivatamise peamiseks puuduseks on aga seadmete kõrge hind ja 

suur energiakulu. 

Lüofiliseerimise põhimõte seisneb selles, et vesi jahutatakse 

kristallisatsioonifaasi, seejärel muudetakse see niiskuse eemaldamiseks otse 

auruks. Seetõttu on külmkuivatamise puhul madal temperatuur ja rõhk kaks 

kriitilist tingimust. Jääkristallide moodustumine kuivatatava taimse materjali 

koes viib rakuseinte tungimiseni, mis vabastavad koemaatriksi sees fenoolseid 

ühendeid, mida saab kergesti ekstraheerida (Asami jt. 2003). 

Rakendatav lüofiliseerimisprotsess võib võimendada dehüdreeritud 

jääkjäägiproovide aroomi ja värvi (Torres jt. 2001; Rockenbach jt. 2011; Vashisth 

jt. 2011). Samuti on esitatud andmed Torrese jt uuringust. (2001), et võrdlevalt 

hinnata kuivatamismeetodi (ahjus 60 °C juures ja lüofiliseerimisel) mõju 

viinamarjajääkide antioksüdantsete omaduste säilimisele, tõid esile 

lüofiliseerimise paremuse bioaktiivsete ühendite säilimise seisukohalt. 

Külmkuivatamise protsessiga kaasnevad kulud on aga pika kuivatusaja tõttu 

suured. Lüofiliseerimisega konditsioneerimisel on polüfenoolsete ühendite 
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kõrgeim säilivusaste, mida mõnes uuringus peetakse võrdlusprotsessiks 

võrreldes teiste kuivatamismeetoditega (Larrauri jt. 1997). 

 

C5. Pihustuskuivatamine 

Protsess seisneb peeneks dispergeeritud (10-20 µm) vedelate või hõljuvate 

osakeste tilkade kuivatamises kuumas õhuvoolus, saades väga peene 

granulatsiooniga pulbri. 

Selle protsessi põhiprobleemiks on tolmu eraldumine, võimaldamata 

peenosakeste vastastikust adhesiooni, tagades lõpliku niiskuse maksimaalselt 

1,5–3%. Sobivate toodete saamiseks kasutatakse lisandina sahharoosi, 

glükoosisiirupit, pektiine, karboksümetüül + tselluloosi, 

glütseriinmonoastearaati, suhteliselt väikestes kogustes (paar protsenti) 

(Antoniosi-Filho ja Carrilho, 1993). 

Sobiva pulbri pihustamise teel valmistamiseks on vaja teatud eritingimusi, mida 

tuleb arvesse võtta. Kuna pihustuskuivatusel on energiakulu ekvivalentse koguse 

vee aurustamiseks suurem kui tavaliste kontsentraatorite puhul, on vajalik, et 

kuivatatav toode oleks võimalikult kõrge kuivainesisaldusega. 

 

D. Tehnoloogiad paisutatud teravilja ja funktsionaalse eelsegu saamiseks, 

valmistamise retseptid, valmistoote kontroll, tehnilised kirjeldused 

Teraviljapõhised tööstuslikud tooted klassifitseeritakse: 

- kuivad, fragmenteeritud tangud, mille osakeste suurus on kindlaks määratud 

tootmistehnoloogias, mis tuleb valmistada vee või piimaga, lahustades või 

keetes; 

- liht- või kompleksjahud osaliselt töödeldud kujul, mis eeldavad tarbimiseks teist 

kiirvalmistamise meetodi kasutamist või tarbimisvalmis töödeldud jahud; 

- füüsikalise töötlusega modifitseeritud jahud, mille tärklis on muudetud 

dekstriiniks, maltodekstroosiks, maltoosiks, glükoosiks; 

- komplekssed teraviljajahud, millele on lisatud selliseid koostisosi nagu 

piimapulber, suhkur, soja- või muude allikate jahu- ja valgukontsentraadid, 

mineraalsoolad, vitamiinid jne. 

- helbed ja pressitud teraviljatooted jne. 
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D.1. Paisutatud teravili saadakse täistera- või teraviljateradest. Täistera 

töötlemise tehnoloogia kasutab toorainena eelkõige riisi või nisu. Maisi puhul 

kasutatakse maisitangu (suur manna), eelistatavalt klaasjate teradega 

maisisordid. 

Seda tüüpi tooteid tuntakse granola ja müsli nime all ning need 

koosnevad teraviljatoodetest, mis on kombineeritud puuviljade või muude 

mitte-teraviljatoodetega. Kuna need ei sisalda sünteetilisi antioksüdante, 

maitseaineid ega värvaineid ning tarbijad hindavad seda tüüpi tooteid nii 

lahustumatute kiudainete (teraviljast) kui ka lahustuvate kiudainete (puuviljast) 

sisalduse tõttu. 

Müsli on hommikusöögitoode, mis on valmistatud erinevatest pressitud 

või paisutatud teraviljadest (kaer, nisu, rukis, mais), millele on lisatud kuivatatud 

puuvilju (rosinad, viigimarjad, õunad, ploomid jne) või puuviljahelbeid (pirnid, 

õunad, ploomid, jne.). 

Puuviljade töötlemisekõrvalsaadused (õunakoor, viinamarjajääk, marjajääk) on 

maatriksid, mida saab edukalt kasutada ühe koostisosana paisutatud 

teraviljatoodetes. 

Granola toodetes kasutatakse põhitoormena kaera, milleks on lamedaks 

pressitud teraviljatooted (pressitud nisuterad, kaerahelbed jne) või mitte-

teraviljatooted (kookospähkel, kreeka pähkel, mesi, linnaseekstrakt, puuviljad, 

kõrvalsaadused), õli, vesi, vürtsid. 

Paisutatud teraviljatooteid valmistatakse teradest, tangudest või jahust. 

Täistera töötlemise tehnoloogia kasutab toorainena peamiselt riisi ja nisu. 
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Joonis 9.2. Tehnoloogiline skeem paisutatud toodete saamiseks 
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Maisist ja kaerast valmistatakse eelkõige teraviljajahusid. Toote atraktiivsuse 

suurendamiseks kasutatakse lõpuks glasuurimist. Teravilja tuleb paisutamiseks 

keeta. Keetmine toimub tavaliselt ekstrudeerimisel, valmistootele antakse kuju 

ekstrudeerimisel. Tavaliselt kasutatakse ekstruuderit enne paisutamist, kuid 

uuemad tehnoloogiad võimaldavad paisutada ka otse ekstruuderis, mis peab 

töötama kõrgel temperatuuril ja rõhul, millega hoitakse ära toote paisumine 

töötlemise ajal. 

Teine võimalus on keeta lisanditega segatud jahu ekstruuderis, millele 

järgneb kiire kuivatamine väga kõrgel temperatuuril (270-290 °C), mis tagab 

paisumise. 

Nisu ja kaer ei paisu kõrgel temperatuuril. Täisteraviljad segatakse vee ja 

erinevate koostisosadega (suhkur, sool, linnased), keedetakse (üks tund, 1-1,25 

atm), jahutatakse, kuivatatakse kahes etapis, karastatakse (4-8 tundi) ja 

lamendatakse läbi rullide vahelt läbi ajamise, et terad oleksid kergelt lamedad, 

kuid ei moodusta helbeid. See lamendamine põhjustab teradesse pragusid, mille 

tõttu kuumus tungib kergemini tootesse ja lamendatud terad paisuvad kõrgel 

temperatuuril. Teine kuivatamine paisutab neid ahjus (280-345 °C), mille järel 

toode jahutatakse ja rikastatakse vitamiinidega. 

 

D.2. Funktsionaalsed eelsegud on teraviljajahudel, kuivatatud puuviljadel või 

kõrvalsaaduste pulbril põhinevad koostisainete segud, mida saab kasutada 

erinevate jahutoodete retseptides nagu leib, pasta, küpsised, kondiitritooted 

japagaritooted. Eelsegud on poolvalmis kujul sisaldades kõiki teiste jahu baasil 

valmistatavate toitude tegemiseks vajalikke koostisosi. 

Eelsegud on tavaliselt segude kompleks, mis sisaldavad mitut koostisosa, 

mis on mõnikord spetsiifilised konkreetsele piirkonnale või on litsentsiga 

kaitstud, nii et tootjad ei kavatse avaldada valmistamise retsepti. Eelsegude 

kasutamine pagaritöötstuses võimaldab töödelda ja müüa traditsioonilisi või 

spetsiifilisi tooteid kindlasse piirkonda üle maailma. 

Eelsegudel on majanduslikud eelised, kuna võimaldavad tõsta tootlikkust 

ja tehnoloogilist valmisolekuttänu sellele, et segudes sisalduvad komponendid, 

eriti väikestes kogustes kasutatavad, on juba doseeritud õigetes kogustes ja 
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sellega on doseerimisvigade esinemine elimineeritud. Eelsegud nõuavad ka 

vähem hoiuruumi, kuna mitme koostisosa asemel hoitakse ainult ühte. 

Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks eeliseks on see, et eelsegude kasutamine 

vähendab tehnoloogiliste seadmete arvu ja pidevate tootmisliinide kasutamise 

vajadust, mis tagab valmistoodete ohutuse, sest väheneb toote saastumise 

võimalus tootmisliinil. 

Ringmajanduse kontekstis saab puu- ja juurviljade osakaalu eelsegude 

tootmisvõrgustikus reguleerida aianduse kõrvalsaadustest saadud jahude abil. 

Aianduslike kõrvalsaaduste kasutamine eelsegude valmistamise retseptides on 

kasulik meetod mõnede toitainete lisamiseks ja kasutamiseks  inimeste 

toidulaual. 
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Joonis 9.3. Tehnoloogiline skeem funktsionaalse jahusegu saamiseks 
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Tehniline spetsifikatsioon.  

Eelsegu antioksüdantidega rikastatud puuviljade kõrvalsaaduste lisamisega 

 

Toote nimetus: Eelsegu, millele on lisatud puuvilju ja antioksüdante 

Kirjeldus: jahu valmistamine puuviljade lisamisega segusse, mis koosneb 

maisijahust (maisitangud), riisijahust, jahvatatud kuivatatud puuviljadest 

(rosinad, viigimarjad) võrdses vahekorras, millele on lisatud antioksüdante 

(askorbiinhape) 

Kaal: 500 g ± 5%. 

Koostis: maisijahu (maisitangud), riisijahu, jahvatatud kuivatatud puuviljad 

(rosinad, viigimarjad), askorbiinhape 

 

Tabel 9.1. Organoleptilised omadused (vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele) 

Parameetrid Vastuvõetavuse tingimused 

Välimus Ühtlane "manna" 

Värvus Kollane kuni kollakas-oranž 

Maitse Tavaline, veidi magus, ei mõru ega hapu, mineraalsetest 

lisanditest puhas (liiv, muld jne). 

Lõhn Meeldiv, tervislikule jahule omane, ilma hallituse, kõrbenud või 

muu võõra lõhnata. 

 

 

Tabel 9.2. Füüsikalis-keemilised omadused (vastavalt tootja tehnilistele 

kirjeldustele) 

Parameetrid Väärtus 

Niiskus (%) 16,5 

Peenestuaste  Jääk metallsõelal nr. 22, % maksimaalselt - 

Jääk metallsõelal nr. 24, % maksimum 2 

Läbides metallsõela nr. 34, % maksimum 10 

Läbides metallsõela nr. 55, % maksimum - 
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Tabel 9.3. Mikrobioloogilised omadused (vastavalt tootja tehnilistele 

kirjeldustele) 

Parameetrid Väärtused 

Pärmid ja hallitusseened, maksimaalselt/g puudub 

E. coli, maksimaalselt/g 1 

Salmonella, /25 g puudub 

Koagulaas-positiivne stafülokokk, /25 g puudub 

Bacillus cereus, maksimaalselt/g 1 

 

Säilitamistingimused: valmistoodete ladustamine peab toimuma optimaalsetes 

tingimustes, mis tagavad nende kvaliteedi kuni tootmisprotsessi viimiseni. 

Selleks on olulised järgmised tegurid: õhutemperatuur ja valgus ning suhteline 

niiskus. Optimaalseteks parameetriteks on temperatuur 18...20 ºC, suhteline 

õhuniiskus 65-70% ja valguse puudumine. 

Transpordiviis: konveierilindid. 

Säilivusaeg on 3 kuud. Minimaalne säilivusaeg viitab tootele, mida hoitakse ja 

transporditakse tootja sätestatud tingimustel ning see registreeritakse alates 

pakkimiskuupäevast. 

Tarbijate kategooria: imikud. 

Pakkimisviis: pakendada paberkottidesse massiga 500 või 1000 g. Pärast täitmist 

liimitakse kotisuu kinni ja märgistatakse. 

Toote kasutusstabiilsus: toodet hoitakse ettenähtud tingimustes, toode säilib 3 

kuud. Soovitatavate säilitustingimuste mittejärgimine lühendab säilivusaega, 

toode võib muutuda ebastabiilseks. 

 

D.3. Jahusegud lastetoiduks 

Puuviljad on suurepärane vitamiinide, karotenoidide, C-ja K-vitamiini ja 

foolhappe allikas. Foolhape ja karotenoid on vajalikud väikesele lapsele, kes saab 

toitu ainult köögiviljade ja puuviljade tarbimisest. Kaasaegne toitumissoovitus 

näeb ette, et laste organismile vajalik glükoosi hulk moodustub 75% puuviljades 
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leiduvast kompleksglütsiidist ja ainult 25% rafineeritud suhkrust. Lastele vajalik 

glükoosi hulk on ligikaudu 50% kalorite koguarvust. Puuviljade lisamine laste 

toitumisse toob kaasa pektiinainete osakaalu suurenemise, millel on eriline 

füsioloogiline roll. Pektiiniderikas toit mõjutab soodsalt soolestiku mikroobset 

floorat, pärsib kahjulikke baktereid, omab kõhulahtisuse vastast toimet ja 

absorbeerib organismis toksilisi aineid. Toiteväärtusega pektiin on lastele hästi 

vastuvõetav, kuna sellel on seedimist pehmendav toime, mis ei mõjuta 

peensoole funktsioone. 

Kiudained mängivad laste toitumises olulist rolli. Neid leidub suurtes 

kogustes mitmete töödeldud puuviljade kestades, näiteks õunamahla pressimise 

järel saadud õunapressjäägis. Kiudained on taimset päritolu seedimatu 

polüglütsiid, mis koosneb tselluloosist, hemitselluloosist, pektiinist ja ligniinist, 

mis soodustavad seedetrakti tööd. Positiivse mõju tõttu on kiudained üle 4–6 

kuu vanuste imikute ja laste toitumises oluline komponent. Pektiinainetel ja 

taimsetel paksendajatel on eriline roll seedetraktis suures koguses vett sisaldava 

geeli moodustumisel, mis soolestikku edasi arenedes imab endasse laste 

enteriidi korral tekkivaid toksilisi aineid ja kahjulikke mikroorganisme. On teada, 

et pektiinirikkad dieedid (õunad, porgandid, banaanid) annavad nende haiguste 

ravis häid tulemusi. Mitme haiguspõhjusega kõhulahtisuse puul parandab 

õunadieet lastel kiiresti nende tervist. Samuti aitavad pektiinaineterikkad toidud 

kaasa soolestiku mikroobse floora soodsale muutmisele, hävitades kahjulikke 

baktereid. 

Toiteväärtuslike jahusegude retseptide väljatöötamine koos puuviljade 

töötlemise kõrvalsaaduste lisamisega on realiseeritud jahutoitude ning 

köögiviljadest ja puuviljadest valmistatud toodete kalorsuse ja toiteväärtuse osas 

(Alexa jt. 2020). 

Tooraineks on valitud jämedalt jahvatatud nisust saadud toidumanna, 

pärlitud teraviljadest saadud riisijahu, puuviljade töötlemise kõrvalsaaduste 

pulber,  kõik võrdses vahekorras. Samuti on lisatud lisaaineid nagu 

antioksüdandid (askorbiinhape) ja paksendaja (tärklis). Valmistati 4 tüüpi 

toitejahusid, kasutades tabelis 9.4 toodud kolme põhitooraine erinevaid 

osakaalusid. 
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Lastele mõeldud toodete tehnoloogilises protsessis on lubatud kasutada 

ainult füüsilisi protseduure (jahutamine, tsentrifuugimine, pastöriseerimine, 

kuivatamine) ja biokeemilisi protseduure (käärimine, hüdrolüüs), et vältida 

muutusi, mis põhjustavad ühendite toiteväärtuse muutusi või põhjustada 

kahjulike ühendite moodustumist. 

Töötlemisprotseduuride vahel tuleb põhitähelepanu pöörata termilisele 

töötlemisele, mis võib ebaratsionaalsel kasutamisel mõjutada toiteväärtust ja 

olla toiduainele kahjulik. 

Kõige tajutavamalt mõjutab termiline töötlemine valkusid. Mõõdukas 

kuumutamine parandab valgu seeduvuse koefitsiendi efektiivsust, eriti taimsete 

valkude puhul ning ei mõjuta nende bioloogilist väärtust. Tooted on hästi 

omastatavad, kuna rakumembraanid purunevad, mis soodustab mõnede 

väärtuslike, tavaliselt kasutute ühendite väljutamist. Kuumutamisel mõjutatakse 

valke, nende struktuure muudetakse ja need muutuvad seedeensüümidele 

kättesaadavaks.  

Toiteväärtuslik jahu valmistati vastavalt joonisel 9.4 toodud 

tehnoloogilisele protsessile. 

 

Tabel 9.4. Jahusegu koostis lastetoidu valmistamiseks 

Tooraine 

 

Proov 

Riisijahu 

(%) 

Manna 

(%) 

Puuviljasegu 

(%) 

Askorbiinhape 

mg/100 g 

segus 

Tärklis 

(%) 

I 40 40 20 50 2 

II 60 20 20 50 2 

III 20 60 20 50 2 

IV 30 30 40 50 2 

 

Töötlemisel valitud tehnoloogilistel toimingutel on järgmised põhjused: 

• segu kuivatamine üleliigse vee eemaldamiseks maksimaalselt temperatuurini 

800 °C, 20 minutit, , kuid lõpptoote toiteväärtust kahjustamata; 
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• aditiivne toime antioksüdantide lisamise kaudu (askorbiinhape) toote 

säilitamiseks ja tärklise lisamine, et parandada jahutoote paksenemise omadusi 

ja geeli moodustumist; 

• lõpptoote konditsioneerimine segamise teel ümbritseva keskkonna 

temperatuurini homogeniseerimiseks ja stabiliseerimiseks. 

 

Dosage 

Homogenisation 

Drying 80°C/20 min

Semolina 

Starch 
Additive actionAscorbic acid

Conditioning 

Packing 

water

Nutritive flour

Rice flour
By-product 

apple powder

 

Joonis 9.4. Tehnoloogiline skeem toiteväärtusliku jahusegu valmistamiseks. 

 

Toitesegude algne niiskusesisaldus jääb vahemikku 9-13%, mille annab 

teraviljajahude niiskus, mis on STAS-i järgi, heades tingimustes säilitamisel 

maksimaalselt 14% ja sõltub vähesel määral ka kuivatatud puuviljade 

niiskusesisaldusest. Kuivatamise ja lisamisega töödeldud väljundtoote jaoks 
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saadav lõppniiskus langeb 5-5,8%-ni, jäädes alla 6%, mis on vajalik lõpptoote 

säilimiseks ja säilitamiseks, mõjutamata seejuures toote toiteväärtust. 

Töötlemisel rakendatavad tehnoloogilised tingimused täidavad lõpptoote 

kvaliteedinõuded. 

 

Lastetoiduks jahutoodete valmistamise tehnoloogia kohta saadud 

katsetulemused puuviljade kõrvalsaaduste lisamisega viivad järgmistele 

järeldustele: 

1. segu koostisega 30% riisijahu, 30% manna, 40% puuviljajäägipulbrit, kujutab 

endast optimaalset kättesaamist, mis katab väikelapse optimaalse 

energiavajaduse ja vajaminevate toitainete koguse; 

2. puuviljajääkide lisamine proportsioonis 40% toob kaasa toote toiteväärtuse ja 

glütsiidide osakaalu tõusu, aitab kaasa kaasaegse toitumissoovituse 

rakendamisele laste toitumises, soovituse, mis nägi ette looduslike glütsiidide 

osakaalu suurenemist 25-28% võrra. 45%-ni energeetilisest suhtest ja vastavast 

rafineeritudsuhkru osakaalu vähenemisest; 

3. teraviljajahudes (riisi- ja nisumanna) sisaldub piisavas koguses valku ja 

vajalikke asendamatuid aminohappeid; 

4. Lipiidide, proteiinide, glükoosisisaldus ja energeetiline väärtus 100 g toote 

kohta on väikelaste toitmiseks piisav; 

5. Tehnoloogilise protsessi parameetrid, niiskus 6%, tuhasus maksimaalselt 4%, 

on optimaalsed lõpptoote kvaliteedi tagamiseks.  
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10. peatükk 
Kõrvalsaaduste kasutusvõimalused pagaritööstuses. 

Funktsionaalsete pagaritoodete tehnoloogiad, retseptid, 

valmistoodete kontroll, tehnilised näitajad. 

 

Puuviljade töötlemise tulemustest saadud kõrvalsaaduste kasutamist 

komposiitjahude kujul jahu valmistamise retseptides on põhjalikult uuritud. 

 

Viinamarjajääk või puuviljajääk, mis saadakse pärast mahla töötlemist, samuti 

õlletööstuses saadud linnasejuured ja õlleraba on levinumad kõrvalsaaduseid, 

mida pagaritööstuses kasutatakse.  

Iuga ja Mironeasa (2020) läbiviidud ülevaatest selgus viinamarjade 

kõrvalsaaduste (nt terve pressjääk ja selle põhifraktsioonid, seemned ja kestad) 

keemiline koostis ning nende lisamise tulemusena registreeritud mõju küpsetiste 

ja pasta reoloogilistele, tekstuurilistele ja toitumisomadustele. Teine Iuga ja 

Mironeasa (2021) läbiviidud uurimus käsitles nisujahu osalist asendamist 

hüdrotermiliselt töödeldud viinamarjakestajahuga ja saadud toote 

iseloomustamist. Selle uurimistöö tulemused rõhutasid võimalust kasutada 

viinamarjakesti nisujahu funktsionaalsuse suurendamiseks, et saada 

toitainerikkama koostisega pastatooteid. Samuti täheldati, et taigna 

reoloogilistes ja tekstuurilistes omadustes ning lõpptoote kvaliteedis mängivad 

olulist rolli jahuosakeste suurus, viinamarjade seemnete või kestade hulk ning 

viinamarjasort (Mironeasa jt. 2019). 

Võimalust kasutada viinamarjakestajahu funktsionaalse koostisosana 

pagaritoodete tööstuses uurisid ka Oprea jt. (2018), nii keemilisest kui 

reoloogilisest vaatenurgast. Selle uuringu peamine järeldus oli, et puhtast 

nisujahust ning nisujahu ja viinamarjakestajahu segudest saadud taigna 

reoloogilised omadused jäid 15% piiridesse. See võib tagada hea tehnoloogilise 

käitumise kvaliteetsete pagaritoodete saamiseks. Samuti selgus, et 
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viinamarjakestajahu on väärtuslik toorkiudaine, suure küllastumata rasvhapete 

protsendiga ja hea mineraalide (Mg, Ca, Fe, K ja Cu) allikas. 

Jätkuvad uuringud viinamarjakestapulbri lisamisega pasta retseptidesse 

erinevates protsentides, et saada paremaid antioksüdantseid ja sensoorseid 

omadusi (Gaita jt. 2020). Selle uuringu tulemused näitavad, et veinitootmise 

kõrvalsaaduseid on võimalik väärindada, et töötada välja uuenduslikud 

lisandväärtusega pastaretseptid. 

Mõned tehnoloogilised probleemid, valmistamise retseptid ja tehnilised 

kirjeldused on toodud tabelis 10.1. 

 

Tabel 10.1. Kõrvalsaaduste kasutamine pagaritööstuses. Leiva omadused, 

tehnoloogilised probleemid, tugevused (T) ja nõrkused (N) valmistamise 

retseptid, tehnilised kirjeldused 

Leib kõrval-

saadustega 

(Viited) 

Retsept Tehnoloogilised 

aspektid 

Leiva omadused 

Tugevused (T) ja 

nõrkused (N) 

Gluteeni-

vaba leib 

õunapress-

jäägiga  

(Rocha 

Parra 

jt. 2015) 

Leiva 

valmistamise 

segule lisage 

kuni 12,5% 

õunapressjääki 

 (T) Rahuldava 

kvaliteediga rikastatud 

toode 

(N) Puru kõvaduse 

suurenemine ja kohe-

siivsuse vähenemine 

Teravilja-

näkileib 

Õunapress-

jäägiga 

(Konrade 

jt. 2017) 

5%, 10% ja 15% 

jahust 

asendatakse 

õunajäägi- 

jahuga 

 (T) Toidu kiudainete 

kogusisalduse suurene-

mine 

(N) Kõvem konsistents, 

kui on lisatud õunajääki 

Sangaki leib 

Õunapress-

jäägiga 

1%, 3%, 5% ja 

7% õunajäägi 

lisamine leiva 

 (T) Kiudainetega 

rikastatud toode, millel 

on täiustatud aroom 
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(Jannati 

jt. 2018) 

valmistamise 

segule 

(N) Värvuse ja kõvaduse 

muutus 

Leib 

Õunapress-

jäägiga 

(Bchir 

jt. 2014) 

10% õunajäägi 

lisamine 

nisujahu massi 

alusel 

 (T) Parem saiale 

sarnaste omadustega 

kiudainetega rikastatud 

toode 

(N/T) Lõpptoote 

värvuse muutus 

Leib 

viinamarja-

jäägipulbri-

ga (Tolve jt. 

2020) 

 

320 g jahusegu, 

210 ml vett, 3 g 

soola, 15 g 

suhkrut ja 3,5 g 

kuivatatud 

õllepärmi. 

(viinamarjajäägi

pulbril põhinev 

komposiitjahu) 

lisatud 5 ja 10 

g/100 g 

nisujahu 

Taignad segati, 

fermenteeriti 39 min 

28 °C juures ja 

seejärel küpsetati 

170 °C juures 65 min. 

(T) Tugevamate ja 

vähem venivate 

toodete valmistamisel 

paranevad taigna 

reoloogilised 

omadused. 

(N) Madalamad pH 

väärtused ja rikastatud 

toodete maht 

(T) Kõrgem polüfe-

noolsete ühendite 

üldsisaldus ja antioksü-

dantne võime. 

(T) Suurem toidu 

kiudainete kogusisaldus 

(T) Mõju leiva 

happesusele, üldisele 

maitsele, kokku-

tõmbumisele, veini-

aroomi esinemine, ilma 

et see muudaks leiva 

üldist vastu-võetavust. 

(N) Väheneb pätsi 

maht, värv tumeneb ja 
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tekstuur kõveneb. 

(N) Vähem vastupidava-

mad ja vähem venivad 

tooted 

Leib 

viinamarja-

jäägipulbri-

ga (Smith ja 

Yu 2015) 

 

Viinamarjajäägi

pulbril põhinev 

komposiitjahu 

lisatud 5 ja 10 

g/100 g 

nisujahu 

piimapulbrit, 

soola, suhkrut, 

küpsetusmarga

riini, pärmi ja 

vett 

Koostisaineid segati 

köögimikseris umbes 

7 min ja taignal lasti 

toatemp. käärida. 

Pärast käärimist 

vormiti tainas vormi 

ja asetati kergelt 

võiga määritud 

leivavormi, kaeti 

vahapaberiga ja lasti 

1 tund toatemp. 

kerkida. Seejärel 

küpsetati tainast 

ahjus 25 min 180 °C 

juures. 

(N) kontrollina leiva 

sisevärv tumedam, 

tihedus suurem 

(T) rohkem toidu 

kiudained, kõrgem 

polüfenoolide sisaldus 

ja antioksüdantne 

toime 

(T/N) negatiivse mõju 

määr leiva kvaliteedile 

sõltub lisatud kogusest 

ja viinamarjasordist, 

kuna polüfenoolide 

koostis ja kiudainete 

sisaldus sõltuvad 

sordist. 

Leib punase 

viinamarja-

jäägipulbri-

ga (Walker 

jt. 2014). 

100 g nisujahu, 

5%, 10% ja 15% 

punase 

viinamarjajäägi

pulbrit, 

3 g juuretist, 1 

g kiirpärmi, 6 g 

suhkrut, 1,5 g 

soola ja 0,005 g 

askorbiinhapet. 

Kontrollproovik

s loetud leiva 

Kõik koostisained 

segati, kuni moodu-

stus täielikult 

arenenud tainas. 

Tainast kääritati 120 

min 30 °C ja 90% 

niiskuse juures 

käärituskambris. 

Tainas jagati 34 ja 69 

min pärast, kasu-

tades kaubandus-

likku taignarulli, 

(T) 15% punase 

viinamarjajäägipulbriga 

leivad sisaldasid kõige 

rohkem kiudaineid. 

(T) Sensoorne 

hindamine ei näidanud 

erinevust 5% ja 10% 

lisandiga leibade üldises 

maitses võrreldes 

kontrollproovidega. 
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valmistamisel 

kasutati 

järgmist 

retsepti: 100 g 

nisujahu, 3 g 

juuretist, 1 g 

kiirpärmi, 6 g 

suhkrut, 1,5 g 

soola ja 0,005 g 

askorbiinhapet. 

vormiti ja lasti enne 

küpsetamist 58 min 

kerkida. Tainas 

küpses 196 °C juures 

konditsioneeriga 

ahjus 18 min. 

Leib koos 

Viinamarja-

jäägi (GPP) 

ja Itaalia 

Rieslingi 

viinamarjak

estade 

jäägiga 

(GPSP) 

(Baltatu, 

2018) 

nisujahu tüüp 

650 ja GPP, 

vastavalt GPSP, 

vahekorras 

100:0, 90:10, 

80:20, 70:30 

mass/mass, 70 

g vett, 2,5 g 

värsket pärmi, 

2 g soola, 2 g 

suhkrut. 

Algselt aktiveeriti 

pärm, segades seda 

35 °C temp. vee ja 

suhkruga ning hoides 

10 min. 

Nisujahu, aktiveeri-

tud pärm, vesi ja sool 

segati, kuni saadi 

tainas. Jäeti 60 min 

kerkima, seejärel 

asetati alusele ja 

küpsetati 20 min 220 

°C-ni eelsoojen-

datud elektriahjus, 

seejärel seati temp. 

30 min 200 °C peale. 

20 °C-ni jahutatud 

leivad pakiti paber-

kottidesse ja säilitati 

temp. 22±2 °C. 

(T) GPP ja GPSP 

lisamine vastavalt 10% 

ja 20% ei mõjutanud 

taigna konsistentsi. 

(T) 10% GPP-ga ja GPSP 

retseptid näitasid 

paremaid sensoorseid 

omadusi, nagu kooriku 

välimus ja värvus, 

läbilõike välimus, lõhn 

ja maitse. 

(T) oluliselt kõrgem 

polüfenoolide sisaldus. 

(T) suurem antioksü-

dantne toime. 

 (T) kõrgem kiudainete 

sisaldus. 

(N) 30% GPP või GPSP 

lisamine põhjustas 

raskusi taigna 

töötlemisel. 
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Leib punase 

viinamarja-

seemne 

pulbriga 

(RGSP) 

Punase 

viinamarjaseem

ne pulbril 

põhinev 

komposiitjahu,  

lisatud 10, 15 ja 

30 g/100 g 

nisujahu, soola, 

suhkrut, 

viinamarja-

seemneõli, 

pärmi ja vett. 

Leivatainas saadi 

laborimikseris umbes 

8 min jooksul 

sõtkudes. Pärast 

sõtkumist kääritati 

tainast 30 ºC juures 

60 min, seejärel 

jagati 250 g portsjo-

niteks ja asetati 

mitte-nakkuvatele 

küpsetusplaatidele. 

Seejärel keedeti 

tainast 40 min 35 ºC 

ja 85% suhtelise õhu-

niiskuse juures 

kerkimispannil 

(Zanolli Teorema 

Polis 3 PW, Itaalia) ja 

küpsetati kohe eel-

kuumutatud ahjus 

(Zanolli Teorema 

Polis 3 PW, Itaalia) 

ülemise ja alumise 

kuumusega. 220 °C 

juures 35 min. Ahju 

aurutati enne ja 

uuesti pärast leiva 

panemist. 

(T) kõrgem tuha-

sisaldus, 30% RGSP-ga 

saiades oli kõige 

suurem tuhasisaldus. 

(T) kõrgem polüfe-

noolsete ühendite 

üldsisaldus ja antioksü-

dantne toime. 

(T) veeimavuse 

suurenemine. 

(N) Leiva värvuse ja 

poorsuse vähenemine 

(N) taigna stabiilsuse ja 

taigna kerkimisaja 

vähenemine, lisades üle 

15% GSPP. 

Taigen 

viinamarja-

seemne-

jahuga (VSJ) 

3, 5, 7 ja 9% 

(mass/mass) 

(VSJ), erineva 

osakeste 

Taigna segamine viidi 

läbi Brabender 

Farinographil, mille 

maht oli 300 g. 

(N) VSJ lisamisega 

mikrostruktuuriproovi 

iseloomustas gluteeni- 

ja tärklisemaatriksi 
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(Mironeasa  

jt. 2018 

Mironeasa 

ja Codina, 

2016) 

suurusega Registreeriti 

farinograafi 

karakteristikud, 

veeimavus (WA, %), 

taigna arenemisaeg 

(DT, min), taigna 

stabiilsus (ST, min) ja 

pehmenemisaste 

(SDg) 10 min pärast. 

VSJ-ga nisujahu segu 

kleepimisomadusi 

(želatiniseerumistem

peratuur, tippvis-

koossus ja tempera-

tuur tippviskoossuse 

juures) hinnati 

Brabenderi 

amülograafi abil ning 

taigna kerkimine 

fermentatsiooniprots

essi ajal registreeriti 

reofermeto-

meetriga. 

mõningane häire. 

(T) veeimavuse 

suurenemine, 

(N) taigna stabiilsuse ja 

taigna kerkimisaja 

vähenemine, 

(T) kõrgem alfaamülaasi 

aktiivsus ja želatini-

seerumistemperatuur 

(T) VSJ sisaldus taignas 

erinevatel tasemetel ja 

osakeste suurusega 

mõjutab taigna kääri-

miskäitumist, kinni-

tades, et viinamarja-

kesti saab leiva valmis-

tamisel kasutada 

koostisosadena, et 

parandada leiva kvali-

teeti. 

Optimaalseks loeti 

4,08% asendus nisu-

jahus, mille gluteeni 

deformatsiooniindeksi 

väärtus oli 8,27 mm. 

Leib 

mustsõstra 

pressjäägi 

pulbriga 

(MPP) 

(Reißner jt. 

2020) 

Leiva 

kontrollproov: 

3 g pärmi ja 1,5 

g NaCl 

lahustatuna 

56,5 g 

deioniseeritud 

Tainas valmistati 300 

g farinograafi 

kambris temp 26 °C, 

segades esmalt 

speltajahu või kuiva 

speltajahu/pressjäägi 

segu (10P) 1 min 

(T) pressjäägi lisamine 

reguleeritud veetase-

mega vähendas taigna 

kleepuvust ja 

küpsetuskadu 

(N) jäigem tainas 

aeglase kerkimise ja 
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vees 100 g 

nisujahu kohta. 

Nisujahu 

asendati 10% 

MPP-ga. 

Kaks proovi 

tehti 10%-lise 

(MPP) abil, 

millest üks 

eelhüdreeriti 

pressjäägipulbri

t 30 min 20 °C 

vees (10Pc) ja 

teine segati 

keeva veega 

(10Ph), 

kasutades sama 

koguse vett. 

kiirusel 63 pööret 

min. Pärast 

ülejäänud koostis-

osade (sealhulgas 

10Pc või 10Ph eel-

hüdreeritud press-

jääk) lisamist sõtkuti 

tainast 4 min. Temp. 

26 °C eeltõmbamisel 

sõtkuti tainast 15 ja 

30 min pärast 15 sek 

kiirusel 63 p/min, 

seejärel vormiti 100 

g osadeks ja perfo-

reeriti rullikuga üht-

laselt. Pärast 35 min 

kerkimiskambris (32 

°C, suhteline õhu-

niiskus 80%) küpse-

tati leiba 20 min 240 

°C juures. Leibadel 

lasti 30 min 20 °C 

juures jahtuda. 

väiksema leivamahuga. 

Leib 

vaarika- 

(VaÕ) ja 

maasika-

õliga (MaÕ) 

(Kowalczew

ski jt. 2019) 

500 g nisujahu, 

15 g pärmi, 7,5 

g soola, 300 ml 

vett. Erinevate 

kogustega 5%, 

10% ja 15% 

VaÕ või MaÕ 

liitjahud. 

Kõiki koostisosi 

segati KitchenAid 

mikseriga 10 min 

kiirusel 70 p/min. 

Tainast kääritati 

käärituskambris 60 

min (35 °C ja 85% 

suhtelise õhuniiskuse 

juures), seejärel 

(T) kõrgem rasva-, tuha- 

ja valgusisaldus. 

(T/N) VaÕ või MaÕ 

lisamisega muutus leiva 

värvus punase ja sinise 

poole ning heledus 

vähenes. 

(N) suurem leivasisu 

kõvadus ja mälumis-
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jagati 350 g tükki-

deks, vormiti käsitsi, 

lasti rahuneda 20 

min ja küpsetati 230 

°C juures 30 min. 

võime õlikookide 

protsendi suhtes. 

(N) vähenenud vetruvus 

(T) Kui nisujahu 

asendati õlikoogiga, 

vähenes leivas oleva 

sidumata vee hulk 

võrreldes seotud veega 

oluliselt ja vee 

aurumise kiirus pinnalt 

oli oluliselt suurem kui 

kontrollproovis. 

Leib 

astelpaju- 

ja 

nisujahuga 

(Nilova ja 

Malyutenko

va, 2018). 

 

Astelpajujahu, 

nisujahu, 

rafineeritud ja 

desodoreeritud 

päevalilleõli, 

sool ja 

kartulihelbed. 

 (T) rohkem polüfe-

noolseid ühendeid, 

mida leiti nii leiva-

koorikust kui ka sisust. 

(T) kõrgem antioksü-

dantide aktiivsus, 

polüfenoolsete 

ühendite ja flavo-

noidide sisaldus 23,8–

26,5% 

Leivapulgad 

õllerabaga 

(Ktenioudak

i jt. 2012) 

Kontrollretsept 

(ilma õlle-

rabata): 1000 g 

jahu, 20 g 

soola, 20 g 

suhkrut, 10 g 

emulgeeritud 

leivarasva, 25 g 

värsket pärmi 

ja veeimavus 

Koostisosad 

segunesid, 

segamisaeg pikenes, 

alustades 4 mint 

kontrolltaigna puhul 

ja lõpetades 7 min 

taigna puhul, millele 

oli lisatud 35% 

õlleraba. Tainast 

tõsteti kontroll-

(N) veeimavus suurenes 

järgmiselt: vastavalt 

68%, 72% ja 73,5%. 

(T) leivapulkade 

valgusisaldus tõusis 

lineaarselt õlleraba 

taseme tõusuga, 

saavutades lõpliku 

väärtuse 18,4%, millele 

on lisatud 35% õlleraba 
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61%. 

Näidisretseptid: 

nisujahu 

asendati 

osaliselt 

õllerabaga 

erinevates 

protsentides: 

15%, 25% ja 

35%  

ruumis temp 35 °C 

40 min ja taina-

paberiga kihiti 3 mm 

paksuseks. Leiva-

pulgad lõigati 

seejärel 7 cm 

pikkuseks ja 1,5 cm 

laiuseks, pandi 

uuesti 15 min 

kerkima ja küpsetati 

180 °C juures 35 min. 

(T) 15% õlleraba 

lisamisel kahekordistus 

toidukiudainete 

sisaldust lõpptootes. 

(N) madalam tärklise 

üldtase, mille lõpp-

väärtus oli 41,5% 35% 

õlleraba lõpptoote 

puhul. 

(N) õlleraba lisamine 

mõjutas oluliselt 

värvust, arvestades, et 

õlleraba on tume 

tooraine. 

(N) leivapulkade 

lõplikku mahtu mõjutas 

ka õlleraba lisamine, 

tõenäoliselt selle 

suurema kiudainete 

sisalduse tõttu, mis 

võib olla seotud 

õlleraba struktuuri ja 

toote õhulisusega. 

(N) õlleraba lisamine 

mõjutas negatiivselt 

kõvadust ja murduvust. 

Nisuleib 

odralinnase 

idandite 

jahuga (OI) 

ja 

kääritatud 

5%, 10%, 15% 

ja 20% OIJ ja 

KOI nisujahus, 

piimhappebakt

eri tüvi 

Lactobacillus 

Piimhappebakteriga 

kääritatud juuretise 

valmistamine. 

Juurekeste käärita-

mine toimus 48 h 

jooksul kontrollitud 

(T) kõrgem küpsetatud 

valmistoodete 

toiteväärtus, 

(N) madalamad 

tekstuurilised ja 

sensoorsed omadused, 
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odralinnase 

idanditega 

(KOI) 

(Waters jt. 

2013) 

plantarum, 

soola ja pärmis 

(2%) 

temp 30 °C. 

Veesisaldus oli OIJ-ga 

taignas 62–77,5% ja 

KOI-ga leivas 62–

69,9%. 

tuleks nende 

kõrvalsaaduste lisamist 

piirata. 

(N) vetruvust mõjutas 

negatiivselt kasvav 

juurikate lisamine, mis 

oli kääritatud juurte 

puhul vähem 

väljendunud. 

(N) sensoorne 

hindamine tõi välja, et 

üle 10% lisandiga leiba 

ei aktsepteerinud 

paneeliliikmed eriti 

nende kibeduse, 

happesuse ja magususe 

puudumise tõttu. 

(N) Idandite 

kääritamine vähendas 

mõruduse ja happesuse 

intensiivsust, kuid mitte 

paneelide poolt 

aktsepteeritud 

tasemele 

 

Leib 

õlleraba 

(ÕR) ja 

kääritatud 

õllerabaga 

(KÕR)(Stojc

eska 

nisujahu (90–

70%), vett 58–

61%, soola 

2,3%, suhkrut 

6%, 

küpsetusmarga

riini 4%, pärmi 

Segamisprotsess viidi 

läbi segistis esimesel 

kiirusel, seejärel 

jagati 300 g iga 

taignatüki peale, 

fermenteeriti 55 

min, niiskus 85%, 30 

(T) pätsi mahu, teks-

tuuri ja lõppküpsetiste 

säilivusaja parranda-

mine. 

(T) Lipopan Extra 

ensüüm parandab 

säilivusaega ja suuren-
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jaAinsworth

, 2008) 

3%, ÕR 

vahemikus 10–

30%, ensüümid 

nagu: Maxlife 

85 ensüüm 

(annus) 200 

ppm), Lipopan 

Extra ensüüm 

(25 ppm), 

Pentopaani 

ensüüm (70 

ppm), 

Pentopan + 

Celluclast 

ensüümid (35 

ppm). 

°C ja küpsetati 20 

min 230 °C juures. 

dab leiva mahtu, 

(T) Pentopan ja 

Pentopan + Celluclast 

ensüümid on kõige 

tõhusamad ensüümid, 

mis tagavad suurema 

koguse ja pikendavad 

leiva säilivusaega.  

(T) Rohkema ÕR 

lisamine suurendas 

lõpptoote kiudainete 

sisaldust. 

Leib 

õllerabaga 

(Amoriello 

jt. 2020) 

5% õlleraba ja 

95% kõvanisu-

jahu, soola ja 

pärmi 2%, 

veeimavus 

58,7%. 

Tooraineid segati 10 

min ja saadud tainast 

kääritati 30 min 

kontrollitud para-

meetrite juures (30 

°C, suhteline õhu-

niiskus 85%). Termo-

töötlus viidi läbi 220 

°C juures 30 min. 

(T) säilitas taigna 

tehnoloogilised 

omadused 

(T) ei mõjuta 

negatiivselt tarbija 

sensoorset analüüsi. 

Leib 

õllerabaga 

(Fărcaş jt. 

2014). 

1000 g 

nisujahu, 

asendatud 

erineva 

protsendiga 

(5%, 10%, 15% 

ja 20%) 

Õlleraba eeltöötlus 

viidi läbi ahjus 

kuivatamisel 78 °C 

juures 18 h, kuni 

proov saavutas 

lõpliku niiskuse 

väärtuse 6%. 

(T) kõrgem üldkiudaine 

(4,52%), valgu 

(10,03%), rasva (0,97%), 

mineraalainete (1,29%) 

ja niiskuse (42,09%) 

sisaldus, mis annab 

kontroll-leiva väärtused 
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õlleraba 18 g 

soola, 25 g 

värsket pärmi 

ja vett. 

Koostisosad segati ja 

saadud taigen 

tõmbutati 60 min 

kontrollruumis temp 

35 °C ja suhtelise 

õhuniiskuse juures 

85% ning jagati 400 g 

portsjoniks. Seejärel 

kergitati taigen 

uuesti 50 min eel-

nimetatud para-

meetritega ja küpse-

tati 220 °C juures 45 

min. 

0,81%, 6,64%. 0,39%, 

0,44% ja 37,43% 

vastavalt 20% õlleraba 

lisamisel. 

(N) sensoorne 

hindamine tõi esile 

vastuvõetavuse 

vähenemise, kui 

õlleraba tase oli kõrgem 

kui 10%. 

Leib 

õllerabaga 

(Curutchet 

jt. 2022) 

Vett 33,37%, 

nisujahu 45%, 

õlleraba jahu 

8,30%, 

päevalilleõli 

4,86%, granu-

leeritud 

suhkrut 3,60%. 

Lõssipulbrit 

3,20%, soola 

1,20%, 

kiirpärmi 0,47% 

Õlleraba eeltöötlus 

viidi läbi konvek-

tsioonahjus 72 h 

jooksul temp 55 °C 

lõpliku niiskuse-

sisalduseni 4,3 g/100 

g. Seejärel jahvatati 

saadud õlleraba 

laboriveskis ja sõeluti 

1 mm sõelaga. 

Kuivad koostisained 

rehüdreeriti veega 

15 mini jooksul ning 

seejärel lisati õli ja 

õlleraba jahu ning 

segati 5 min jooksul. 

Saadud taigen kääri-

tati algselt järgmistes 

(N) Leivatarbijate 

vastuvõetavus vähenes 

õlleraba lisamise tõttu, 

(T) põhjus uut tüüpi 

leiba ostmiseks oli 63,5 

võrreldes tavapärase 

leivaga, mille väärtus 

on 21,3, tarbijate 

arvates on rikastatud 

leib tavalisest 

tervislikum peamiselt 

seetõttu, et sel on 

kõrgem kiudainete 

sisaldus. 
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tingimustes: suhte-

line õhuniiskus 60%, 

30 min, 35 °C. Teine 

fermentatsioon toi-

mus samadel para-

meetritel, välja arva-

tud aeg, mis oli 50 

min. Küpsetus-

parameetrid olid: 30 

min, 190 °C. 

Leib 

linnastega 

 

 

 

 

 

 

 

Nisujahu 

asendati 5, 10 

ja 15% 

linnasega; soola 

1,8%, värsket 

pärmi 2%, 

rukkijuuretist 

15% ja vett 

65%. 

Pärm emulgeeriti 

eelnevalt kuumas 

vees, sool lahustati 

vees. Nisujahu, 

linnased, juuretis, 

pärm ja sool homo-

geniseeriti esimesel 

kiirusel vastavalt 5 

mint ja teisel kiirusel 

7 min. 

Fermentatsiooniaeg 

oli 30 min temp 28-

30 °C, suhtelise 

õhuniiskuse juures 

75-85%. 

Küpsetusaeg 220 °C 

juures 50 min. 

(T) Valguproovide 

sisaldus suurenes 

rohkemate linnaste 

lisamisega.  

(T) Lineaarset tõusu 

täheldati polüfenoolide 

ja antioksüdantide 

aktiivsuse koguses, 

samas suurendasid ka 

Ca, Mg, K, Zn ja Mn 

väärtused. Hedoonilise 

testi kohaselt saavutas 

kõrgeima hedoonilise 

skoori 5% 

linnaselisandiga leib. 

Pizza 

õllerabaga 

(Amoriello 

jt. 2020) 

950 g nisujahu, 

50 g õlleraba ja 

20 g 

presspärmi, 20 

g soola, 40 g 

Koostisaineid segati 

neli minutit, jagati 

250 g pallideks, 

fermenteeriti 3 tundi 

30 °C juures 80% 

(N) negatiivne mõju 

taigna vastupidavusele 

ja venitatavusele, 

tõenäoliselt suurema 

õlleraba kiu (peamiselt 
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ekstra 

neitsioliiviõli ja 

vett vastavalt 

Farinograafi 

väärtusele. 

suhtelise niiskuse 

juures, jaotati umbes 

20 cm läbimõõduga 

ja 7 mm paksuseks 

kettaks. Pärast seda 

lasti taignal 30 min 

puhata ja küpsetati 

300 °C juures 4 min. 

hemitselluloosi) 

sisalduse tõttu. 

 (N) negatiivne mõju 

gluteenivõrgustikule, 

suurendades 

viskoelastse süsteemi 

häireid ja suurendades 

vee imendumist. 

(T) 5% õlleraba lisamine 

leiva spetsiifilist mahtu 

ei mõjutanud, kuid 

õlleraba suurenenud 

väärtused (10%) 

näitasid negatiivset 

mõju leiva mahule.  

(N) 10% õlleraba-

lisandiga leibade üldine 

vastuvõetavus tarbijate 

poolt vähenes kooriku 

värvuse, aroomi, 

kibeduse ja soolasuse 

muutumise tõttu. 

Grissini 

lillkapsa 

lehtede 

pulbriga 

(LLP) 

Nisujahu 

erineva LLP 

lisandiga (5, 10 

ja 15 g/100g), 

soola, pärmi, 

päevalilleõli ja 

vett 

Lillkapsa lehti 

kuivatati 24 hi 40 °C 

juures, jahvatati ja 

sõeluti osakeste 

lõpliku suuruseni 0,8 

mm. Retsepti 

koostisaineid segati 

mikseriga umbes 8 

minutit, modelleeriti 

ja küpsetati 20 min 

(T) suurem tuha- ja 

valgusisaldus kontroll-

proovile 15% LLP 

lisamisel. 

(T)kõrgem polü-

fenoolsete ühendite 

üldsisaldus ja antioksü-

dantne toime. 

(N) sensoorne 

hindamine tõi esile 
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180 °C juures. vastuvõetavuse 

vähenemise, kui LLP 

tasemed olid kõrgemad 

kui 5%. 

 

5% linnastega rikastatud leiva tehniline spetsifikatsioon

 

 
originaal foto 

•leib 

Toote kategooria 

•Toode, mis on rikastatud peamiselt valkude ja mineraalidega tänu 
kasutatud linnase rikkalikule keemilisele koostisele. Toode on 
valmistatud vastavalt retseptile ja tehnoloogilistele parameetritele 

Toote kirjeldus 

•elektriahi (Zannoli, Itaalia) 

Küpsetamise meetod 

•Nisujahu, vesi, linnasejuured, rukkijuuretis, pärm ja sool 

Koostisosad 

•kõrge valgu- ja aminohapete sisaldus 

•rikas mineraalide poolest 

•kõrge süsivesikute sisaldusega 

Toiteväärtuslikud linnasejuured bioaktiivsed ühendid 

•niiskus: 55,67% 

•valgusisaldus: 9.1% 

•tuhk: 0.90% 

•polüfenoolide üldsisaldus: 121 mg gallushappe ekvivalenti/100 g 

•antioksüdatiivne aktiivsus: 15% 

Füüsikalis-keemilised omadused 
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Punase viinamarjaseemne pulbriga rikastatud leiva tehniline spetsifikatsioon

 
 

 

 

 

originaalfotod 
 

•funktsionaalsete omadustega leib 

Toote kategooria: 

•Toode, mis on rikastatud mineraalide, polüfenoolsete ühenditega 
ning on kõrge antioksüdantse toimega tänu 
viinamarjaseemnepulbri rikkalikule keemilisele koostisele. Toode 
on valmistatud vastavalt retseptile ja tehnoloogilistele 
parameetritele. 

Toote kirjeldus: 

•elektriline ahi (Zannoli, Itaalia) 

Küpsetamise meetod: 

•nisujahu, punase viinamarja seemne pulber, sool, suhkur, 
viinamarjaseemneõli, pärm ja vesi 

Koostisosad: 

•rikas mineraalide poolest 

•rikas polüfenoolide sisalduse ja antioksüdantse toime poolest 

Viinamarjaseemne pulbri funktsionaalsus: 

•niiskus: 41.8% 

•valgusisaldus: 8.86% 

•tuhk: 1.87 % 

•rasvad: 3.7% 

•süsivesikud: 43.77% 

•polüfenoolide üldsisaldus: 290 mg gallushappe ekvivalenti/100 g 

•antioksüdatiivne aktiivsus: 29% 

Füüsikalis-keemilised omadused: 
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Lillkapsalehepulbriga rikastatud grissiini tehniline spetsifikatsioon

 
 

 
originaalfoto 

 

•funktsionaalne grissiin 

Toote kategooria: 

•toode, mis on rikastatud mineraalide ja valgu, polüfenoolsete 
ühenditega ning on lillkapsa lehtede pulbri rikkaliku keemilise 
koostise tõttu kõrge antioksüdantse toimega. Toode on 
valmistatud vastavalt retseptile ja tehnoloogilisele 
parameetrile. 

Toote kirjeldus: 

•elektriline ahi 

Küpsetamise meetod: 

•nisujahu, lillkapsa lehtede pulber, sool, pärm, päevalilleõli ja 
vesi 

Koostisosad: 

•rikas mineraalide poolest 

•valgurikas 

•rikas polüfenoolide ja antioksüdantide poolest  

Lillkapsa lehtede pulbri funktsionaalsus: 

•niiskus: 3.3% 

•valgusisaldus:9.14% 

•tuhk: 3.2 % 

•rasvad: 2.7% 

•süsivesikud: 81.66% 

•polüfenoolide üldsisaldus: 110 mg gallushappe ekvivalenti 
/100 g 

•antioksüdatiivne aktiivsus: 14% 

Füüsikalis-keemilised omadused: 
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11. peatükk 
Kõrvalsaaduste kasutusvõimalused kondiitritööstuses. 

Funktsionaalsete kondiitritoodete valmistamise tehnoloogiad, 

retseptid, valmistoodete kontroll, tehnilised näitajad. 

 

Küpsised on maailmas enim tarbitavad küpsetised ning tarbijad pööravad järjest 

enam tähelepanu tervisele, tundes huvi funktsionaalsete omadustega toodete 

vastu. Vajadus tervislikumate toodete järele on kaasa toonud selle, et küpsiste 

toiteväärtust on hakatud suurendama kasulike koostisosade, näiteks aiandus- või 

põllumajandustööstuse kõrvalsaaduste lisamisega. 

Küpsised on enamasti madala niiskusesisaldusega jahutaignast 

küpsetatud kõrge energiaväärtusega tooted. Küpsiste sortiment on väga rikkalik, 

mis tuleneb kasutatavast toorainest ja lisanditest, tooraine erinevast 

proportsioonist ning rakendatavatest tehnoloogilistest protsessidest. 

Järgnevalt on välja toodud küpsiste klassifikatsioonid. 

 

A. Klassifikatsioon koostise ja kasutatud tehnoloogia järgi: 

- gluteeniküpsised, mis on saadud keemilise rabestamise, vormimise ja 

mehaanilise lõikamise teel ja milles on maksimaalselt 20% suhkrut ja 12% rasva; 

- suhkruküpsised, mis on saadud keemilise rabestamise, taigna keerutamise ja 

mehaanilise lõikamise teel, milles suhkru- ja rasvasisaldus on kõrgem kui 

gluteenivabadel küpsistel, mis annab neile spetsiifilised omadused; 

- kreekerküpsised, mis on saadud biokeemilise rabestamise teel, 

suhkrusisaldusega 5–6% ja rasvasisaldusega 20–28%; 

- täidisega küpsised, eriti gluteenivabad ja suhkrurikkad küpsised, milles kaks 

küpsist on omavahel ühendatud kreemikihiga; 

- glasuuritud küpsised, mis on valmistatud lihtsatest küpsistest või täidistest, 

mida on väga erineva kujunduse ja koostisega (Alexa jt. 2020). 
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B. Klassifikatsioon küpsiste kasutusotstarbe alusel: 

-”Starter” küpsised, (isutekitajad) mille koostis ja organoleptilised omadused 

ergutavad söögiisu; see saavutatakse tugeva maitseainega, milleks on tavaliselt 

valdavalt soolaste, pipraste või muu maitsega; enamasti on need kreekerid ja 

gluteenivabad; 

- magusad küpsised, mida tarbitakse toiduks söögikorra viimases osas; selle 

rühma sortimendid on magusad, meeldiva lõhnaga (nt puuviljad) ja atraktiivse 

välimusega. Sellesse kategooriasse võivad kuuluda gluteenivabad, täidisega ja 

glasuuritud küpsised; 

- klassikalised küpsised, mis on enamasti gluteeniga ja millel on üldtuntud 

omadused; 

- dieetküpsised, mis on valmistatud toorainest või protseduuride järgi, mis 

muudavad need sobivamaks teatud otstarbel (nt vitamiinidega rikastatud 

küpsised) või lastele mõeldud alatoitumuse vähendamiseks (Alexa jt. 2020). 

 

Mitmed uuringud on kasutanud küpsiste rikastamiseks näiteks veinitootmise 

kõrvalsaaduseid (Theagarajan jt. 2019; Kuchtová jt. 2018; Karnopp jt. 2015; Acun 

ja Gül, 2014). 

Samuti on mustikamahla pressjääk kõrvalsaadusena antioksüdantse 

toimega ja hea kiudainete allikas, mida on kasutatud küpsiste retsepti 

väljatöötamiseks. Aksoylu jt (2015) uurimus tõstis esile mustika ja rasvatustatud 

viinamarjaseemne pulbri kui looduslike antioksüdantide allikate tõhusust 

küpsiste toiteväärtuse parandamisel. Mustikajäägipulbrit saab kasutada nisujahu 

asendajana, et valmistada kiudainerikkaid küpsiseid. Pulber valmistati 

mustikajääkide kuivatamisel konvektsioonahjus temperatuuril 40 °C kuni 

konstantse massini, seejärel jahvatati 1 mm osakeste suurusega fraktsiooniks. 

Mustikajäägipulbris leidub nii kiudaineid (0,23-25,15 g/100 g kuivaines) kui ka 

antioksüdante (polüfenoolide üldsisaldus 1,28-232,32 mg gallushapet/g 

märgkaalus; antioksüdantsus 1,78-117,22 mM TE/g märgkaalus). 

Toiduainetööstuses saab rafineeritud nisujahu täiendada kuivatatud 

amla jääkide pulbriga, mis parandab küpsiste toiteväärtust ja sensoorseid 

omadusi, nagu rõhutati Kohli jt (2019) läbiviidud uuringus. Amla jääkide lisamine 
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küpsistesse võib suurendada nii kiudainete sisaldust kui ka parandada küpsiste 

sensoorseid omadusi (Reddy, 2008). Amlajäägipulber saadi amla (Emblica 

officinalis) mahla tootmisel saadud pressjäägist. Amla jääk blanšeeriti seejärel 

keevas vees temperatuuril 80 ± 2 °C 3 minuti jooksul, et peatada ensüümide 

aktiivsus ja teiste mikroorganismide kasv. Seejärel jahutati see kohe õhu käes ja 

kuivatati plaatkuivatis temperatuuril 60 ± 2 °C. Peene pulbri saamiseks 

kuivatatud amlajääk jahvatati. 

Õllettootmise kõrvalsaadusi saab kasutada kondiitritööstuses, 

asendades nisujahu või mitmeviljasegu selle väärtusliku kõrvalsaadusega 

maksimaalselt 25% ulatuses ja uurides nende mõju lõpptoote sensoorsele 

profiilile ja rasvhappelisele koostisele.  

 

Tabel 11.1. Kõrvalsaaduste kasutamine kondiitritööstuses. Toote omadused, 

tehnoloogilised probleemid, tugevused (T) ja nõrkused (N), valmistamise 

retseptid, tehnilised kirjeldused 

Kõrval-

saadustega 

küpsised 

(Viited) 

Retsept Tehnoloogilised 

aspektid 

Toote omadused 

Tugevused (T) ja 

nõrkused (N) 

Küpsised  

Viinamarja-

jäägipulb-

riga (VJP) ja 

viinamarja-

seemneõli-

ga (VSP) 

(Acun ja 

Gül, 2014) 

nisujahu + 5, 10 

ja 15% VJP või 

VSP-ga, 64 g 

hüdro-geenitud 

taimeõli, 130 g 

tuhksuhkrut, 2,1 

g soola, 2,5 g 

naatrium-

vesinikkarbo-

naati, 33 ml 

kõrge fruktoosi-

sisaldusega 

maisisiirupit 

Koostisaineid segati 

10 min, seejärel 

venitati rullides 5 

mm pikkuseks ja 

lõigati 60 mm 

läbimõõduga 

skoonideks. 

Väljalõigatud 

taignatükke 

küpsetati rasv-

ainega määritud 

vormidel 205 °C 

juures 10 min 

(T) Küpsiste 

dieetkiudainete ja 

polüfenoolide 

üldsisaldus oli 

proportsionaalselt 

suurenenud pressjäägi 

tasemetega. 

(T) Viinamarjajääk ei 

mõjutanud oluliselt 

küpsiste laiust, paksust 

ja nende suhtarvu. 

(T) Leiti, et 10% VSP-d 

sisaldavate küpsiste 
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(42%), 16 ml 

destilleeritud 

vett ja 225 g 

jahu. 

tavalises ahjus. 

Küpsised jahutati 

toatemp. ja pakiti. 

polüfenoolide sisaldus 

ja antioksüdantide 

aktiivsus on teistest 

proovidest kõrgemad. 

(T) Sensoorsete 

omaduste poolest said 

suurima heakskiidu 5% 

VSP-d sisaldavad 

küpsised. 

(N) vähenes üldine 

vastuvõetavus VJP 

kasutamisel üle 10%. 

Küpsised 

viinamarja-

jäägipulbri-

ga (VJP) 

(Theagaraja

n jt. 2019) 

nisujahu ja VJP, 

vahekorras 

100:0, 98:2, 96:4, 

94:6, 92:8 

mass/mass,  

15 g tuhk-

suhkrut,  

15 g küpsetus-

margariini,  

0,3 g vanilli-

essentsi. 

Koostisained 

sõtkuti läbi ja saadi 

küpsisetainas, mis 

rulliti 10 mm 

paksuseks ja lõigati 

ringikujulisteks 

küpsisteks (3 cm). 

Seejärel asetati 

toorküpsised võiga 

ühekihilisele 

metallalusele. Neid 

küpsetati 160 °C 

eelsoojendatud 

küpsetusahjus 12 

min. Jahutatud 

küpsised pakiti ja 

säilitati temp. 23±2 

°C. 

(T) ei mõjutanud 

küpsiste füüsikalisi 

parameetreid. 

(T) oluliselt suurem 

valgu- ja kiudaine-

sisaldus. 

(T) 4% ja 6% VJP-ga 

küpsistel on täiustatud 

maitse. 

 (T) kõrgem antioksü-

dantne potentsiaal. 

(T) suurem antotsüa-

niinide sisaldus. 

(T) kõvaduse säilimine 

säilivusaja uuringu ajal 

ja säilivusaeg vähemalt 

60 päeva. 

Küpsised 

viinamarja-

150 g peent 

nisujahu, VKP ja 

Koostisosad segati 

ühtlase taigna 

(T) suurenes 

veeimavus-võime VKP 
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kestapulbri-

ga (VKP) 

ja 

viinamarja-

seemne-

pulbriga 

(VSP) 

(Kuchtová 

jt. 2018) 

VSP (0, 5, 10 ja 

15% nisujahu 

massist),  

42,4 g suhkrut, 

39,75 g nisu-

jahu,  

1,33 g soola, 1,65 

g naatrium-

vesinik-

karbonaati ja  

18 ml vett. 

saamiseks. Pärast 

sõtkumist rulliti 

tainas ühtlaseks 2 

mm paksuseks 

plaadiks ja lõigati 

40 mm läbi-

mõõduga ringi-

kujulisteks küpsis-

teks. Küpsetati 180 

°C juures elektri-

ahjus 8 min. Pärast 

küpsetamist 

jahutati küpsised 

toatemp. ja pakiti. 

lisamisel. 

(N) VKP lisamisega 

taigna stabiilsus 

vähenes. 

(T) suurenes taigna 

stabiilsus VSP lisamisel. 

(N) vähenes 

veeimavusvõime VSP 

lisamisel. 

(N) vähenes küpsiste 

maht, paksus ja 

kõvadus. 

(T) vähenes küpsiste 

purunemisvõime 10% 

VSP ja 15% VKP 

lisamisel. 

(T) sensoorne analüüs 

näitas kuni 5% VKP ja 

VSP-ga rikastatud 

proovide üldist 

vastuvõetavust. 

Gluteeni-

vabad 

küpsised 

viinamarja-

kestapulbri-

ga (VKP) 

(Man jt. 

2019) 

VKP segati 

riisijahuga 

erineval tasemel: 

2%, 4% ja 6%,  

lisati või, pruun 

suhkur, munad, 

küpsetuspulber, 

jodeeritud sool ja 

vanilliessents. 

Gluteenivaba 

küpsisetainas 

valmistati mikseris 

(KitchenAid® 

Precise Heat Mixing 

Bowl, USA), 

sõtkudes kaheksa 

minutit keskmise 

kiirusega. Saadud 

tainas jäeti seisma, 

seejärel model-

(T) suurenes küpsiste 

tuhasisaldus 6% VKP 

lisamisel 

(T) suurenes küpsiste 

antioksüdantne 

aktiivsus ja polü-

fenoolide sisaldus. 

(T/N) sensoorne 

analüüs näitas VKP-ga 

kuni 4% rikastatud 

proovide üldist 
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leeriti ja asetati 

plaatidele. 

Küpsetati (Zanolli 

ahi, Verona, Itaalia) 

15 min temp. 180 

°C 

vastuvõetavust. 

Küpsised 

viinamarja-

jäägipulbri-

ga (VJP) 

(Karnopp jt. 

2015) 

20, 25, 30 g VJP 

100 g kohta, 

täistera nisujahu 

põhikoostis (100 

g toote kohta), 

mis sisaldab  

46,5 g jahu,  

25 g pruuni 

suhkrut,  

12,4 g vett,  

10 g taimeõli,  

5 g viinamarja-

mahla, 

 0,8 g küpsetus-

pulbrit ja 0,3 g 

soola. 

Jahud segati ja see 

segu lisati teistele 

koostisosadele, 

mida homogeni-

seeriti kuni saadi 

ühtlane 

taignamass. 

Küpsised vormiti 

mustriga 3 cm 

läbimõõduga ja 0,5 

cm paksuseks, 

laotati küpsetus-

paberitele ja 

küpsetati 200 °C 

ahjus 10 min. 

(T) suurenes kiudainete 

sisaldus. 

(T) suurenes kõvadus ja 

vähenes rabedus. 

 (T) suurenes küpsiste 

antioksüdantsus ja 

polüfenoolide sisaldus. 

(T) küpsiste proovide 

puhul olulisi erinevusi ei 

täheldatud, mis 

tähendab, et VJP 

lisamine ei mõjutanud 

küpsiste eelistamist 

negatiivselt. 

Küpsised  

viinamarja-

jäägipulbri-

ga (VJP) 

‘Pinot Noir’ 

ja Itaalia 

‘Riesling’ 

viinamarja-

dest (Gaita 

jt. 2017) 

nisujahu tüüp 

550 ja VJP, 

vahekorras 

100:0, 90:10, 

80:20, 70:30 

mass/mass,  

15 g tuhk-

suhkrut,  

50 g 80% võid, 

0,5 g vanilli-

Koostisained 

sõtkuti läbi ja saadi 

küpsiste tainas, mis 

rulliti 5 mm 

paksuseks ja lõigati 

5 cm läbimõõduga 

ringikujulisteks 

küpsisteks. See-

järel asetati küpsi-

sed metallalusele ja 

(T) 10% vastavalt 20% 

VJP lisamine ei 

mõjutanud taigna 

konsistentsi. 

(T) Küpsiste segud, 

mille VJP oli vastavalt 

10% ja 20%, näitasid 

paremaid sensoorseid 

omadusi, nagu välimine 

ja läbilõike välimus, 
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essentsi, 2,5 g 

küpsetuspulbrit. 

küpsetati 160 °C-ni 

eelkuumutatud 

elektriahjus 20 min. 

20 °C-ni jahutatud 

küpsised pakiti ja 

säilitati temp. 22 ± 

2 °C. 

lõhn ja maitse. 

(T) polüfenoolide 

üldsisaldus suurenes 

oluliselt. 

(T) kõrgem üksikute 

polüfenoolide (gallus-, 

kofeiin-, kumaar-, 

feruul- ja rosmariin-

hape, rutiin, epikate-

hhiin, resveratrool, 

kvertsetiin, kaempfe-

rool) sisaldus. 

(T) suurenes antioksü-

dantsus. 

 (T) suurenes 

antotsüaniinide sisaldus 

’Pinot Noir’ 

viinamarjadest pärit 

VJP-ga proovides. 

(N) 30% VJP lisamine 

põhjustas proovide 

sensoorsete omaduste 

moonutamist: 

konsistents – küpsised 

muutuvad kõvemaks ja 

kergelt karedaks ning 

värvus muutus 

tumepruuniks. 

Küpsised 

mustika-

jäägipulbri-

ga (MJP) ja 

5% MJP+VSP, 

95% nisujahu. 

56,57 g nisujahu, 

5,77 g fruktoosi, 

 (T) suurenes 

polüfenoolide sisaldus 

ja antioksüdantne 

aktiivsus. 
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rasvatus-

tatud 

viinamarja-

seemne 

pulbriga 

(VSP) 

12,69 g suhkrut, 

7,44 g küpsetus-

margariini,  

0,25 g NaHCO3,  

0,43 g soola, 

10,03 g vett. 

(T) vastuvõetav 

peroksiidarvu väärtus 

kuni kolmanda kuuni. 

(N) sensoorse 

hindamise skoorid 

langesid kiiresti, kuna 

aja jooksul tekkisid 

aldehüüdid, ketoonid ja 

vabad rasvhapped, 

nende toodete sensoor-

ne vastuvõetavus 5 kuu 

pärast on ebasoovitav. 

Küpsised 

mustika-

jäägipulbri-

ga (MJP) 

(Tagliani jt. 

2019) 

MJP 3, 6 ja 9% 

100% nisujahust, 

vesi (20,0%), 

taimeõli (17,5%), 

piimapulber 

(10,0%), 

sukraloos (2,3%), 

vadakuvalgu 

kontsentraat 

(1,9%), 

küpsetuspulber 

(1,4%), 

maitseaine 

vanillipulber 

(1,0%) ja 

sojaletsitiin 

(0,6%). 

Koostisained 

segati, rulliti 

seejärel 4 cm 

läbimõõduga ja 

0,50-1 cm 

kõrgusteks 

ketasteks ning 

küpsetati 

pöördõhuga ahjus 

20 min temp. 

160-180 °C. 

(T) suurenes 

antioksüdantsus ja 

polüfenoolide 

üldsisaldus. Küpsised 

9% MJP, küpsetustemp. 

180 °C ja 0,50 cm 

paksuse taignaga 

näitasid maksimaalset 

antioksüdantset toimet 

ja polüfenoolide 

sisaldust. 

(N) suurenes taigna 

paksus ja küpsetus-

temp., vähenesid 

antioksüdantsus ja 

polüfenoolide 

üldsisaldus. 

Küpsised 

mustika-

jäägipulbri-

56% MJP, 46% 

nisujahu, lõss, 

taimeõli, pulber, 

 (T) suurenes 

kiudainesisaldus (14,64 

± 4,40 g/100 g). 
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ga (MJP) 

(Perez jt. 

2017) 

sukraloos, 

vadakuvalgu 

kontsentraat 

80%, maitseaine 

vanillipulber, 

küpsetuspulber 

ja pulbristatud 

sojaletsitiin 

Euroopa Liidus võib 

MJP-ga valmistatud 

küpsiste kiudainete 

sisaldust märgistada kui 

"kiudainerikast" 

(vähemalt 6 g 

kiudaineid 100 g kohta) 

(Saura-Calixto F., 2011). 

Küpsised 

vaarika, 

punaste 

sõstarde ja 

maasika-

jäägijahuga. 

(Tarasevičie

nė jt. 2020) 

Marjajäägijahu 

(10%, 15% ja 

20%) nisujahu 

(100 g), 

naatriumvesinik-

karbonaat (1,0 

g), sool (1,0 g), 

lõssipulber (20 

g), või (50 g), 

suhkur (40 g) g) 

ja vesi (20 ml). 

Või segati suhkruga 

kuni kreemja 

konsistentsini ja 

seejärel segati 

hulka jahu, 

naatriumvesinik-

karbonaadi, soola 

ja lõssipulbriga kuni 

taigna moodustu-

miseni. Tainas 

rulliti ühtlaseks 0,5 

cm paksuseks ja 

lõigati ristküliku-

teks. Küpsiseid 

küpsetati 180 °C 

juures 10 min, 

seejärel jahutati ja 

säilitati. 

(T) suurem kiudainete 

sisaldus toidus. 

Kiudainete kogus 

vaarikajääkidega 

küpsistes oli kaks korda 

suurem kui nisutainast 

küpsistes. 

(T) vaarika- ja maasika-

jääkide osakaalu 

suurenedes muutusid 

küpsised pehmemaks. 

(T/N) Pressjäägiga 

küpsised olid tume-

damad, punakamad ja 

vähem kollakad. Sen-

soorse hindamise 

tulemuste kohaselt said 

20% maasikajääkidega 

küpsised kõrgeimad 

hinded. 

Amla 

pressjäägi-

pulbriga 

küpsised 

APP (7,5%; 10%; 

12,5% ja 15%) 

nisujahu (82,5%; 

80%; 77,5% ja 

Pärast kõigi 

koostisosade 

segamist küpsetati 

küpsiseid 170 °C 

(T) APP lisandiga 

küpsiseretseptis 

suurenes küpsiste 

niiskuse- ja valgu-
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(APP) (Kohli 

jt. 2019) 

 

75%). 

Sõrmhirsijahu 

(10%), suhkur 

(50 g), või (40 g), 

sooda (1,5 g), 

küpsetuspulber 

(1,5 g). 

juures 15-20 min. sisaldus, energiatase, 

kiudained, toor-

kiudainete sisaldus. 

(T) suurenes küpsiste C-

vitamiini sisaldus 

(26,28-49,15 mg/100g). 

(T) vähenes rasva-

sisaldus (14,03-18,03%), 

mis oli madalam kui 

kontrollproovis (20%). 

(N) tuhasisaldus 

vähenes pressjääkide 

sisalduse suurenemisel. 

Küpsised 

õunapress-

jäägiga 

(Jung 

jt. 2014) 

10 ja 15% 

nisujahust 

asendatie 

kuivatatud 

õunajääkidega 

 (T) Suurenenud 

kiudainesisaldus 

(N) Vähem pehmema 

konsistentsiga 

tumedamad tooted 

Küpsised 

õunapress-

jäägiga 

(Alongi 

jt. 2018) 

10% ja 20% 

nisujahust 

asendati 

kuivatatud 

õunajääkidega 

 (T) Glükeemilise indeksi 

langetamine 

vastuvõetavale 

tasemele 

(S) Lõpptoote 

sensoorsete ja 

füüsikaliste omaduste 

muutus 

Gluteeni-

vabad 

pruuni riisi 

kreekerid 

õunapress-

jäägiga (Mir 

3%, 6% ja 9% 

(pruuni riisijahu 

sisalduse alusel) 

kuivatatud 

õunapressjäägi 

lisamine 

 (T) suurenes anti-

oksüdantide potentsiaal 

ja kiudaine sisaldus. 

(T) Soovitud sensoorsed 

omadused. 

(N) Lõpptoote värvuse 
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jt. 2017) ja tugevuse muutus 

(vähem krõbe toode 

koos pressjääkide 

protsendi 

suurenemisega) 

Suhkru-

küpsised 

õunapress-

jäägiga 

(Parra 

jt. 2019) 

15% ja 30% 

nisujahust 

asendati 

kuivatatud 

õunajääkidega 

 (T) 15% õunapress-

jäägiga väga vastu-

võetav rikastatud 

lõpptoode. 

(N) 30% asendusega 

küpsised liiga magusa ja 

mõru maitsega. 

Küpsetatud 

skoonid 

õunapress-

jäägiga 

(Reis 

jt. 2014) 

10%, 20% ja 30% 

Odlums Cream’i 

jahust asendati 

õunajääkidega 

 (T) suurem kiudainete 

sisaldus, polüfenoolide 

sisaldus ja antioksü-

dantsus. 

(N) väiksem valgu- ja 

tärklisesisaldus. 

Küpsised 

õunapress-

jäägiga 

(Kohajdová 

jt. 2014) 

nisujahu 

asendati 5%, 

10% ja 15% 

ulatuses 

õunapress-

jäägiga 

 (T) 5% segu 

vastuvõetavad 

sensoorsed omadused 

(N) tõusnud kõvadus ja 

langenud maht, paksus 

ja nende suhe 

Küpsised  

astelpaju-

jahu ja 

kaera-

helvestega  

140 g võid, 

100 g suhkrut, 

näputäis soola, 

1 spl mett, 

1 spl piima, 

1 tl vanilli-

ekstrakti, 

140 g astelpaju-

Tükkideks lõigatud 

pehme või 

asetatakse koos 

soola ja suhkruga 

kaussi ning 

segatakse kuni 

kreemi tekkimiseni 

(2-3 min). Lisatakse 

Toiteväärtus: lipiidid 

(18,73%); valgud 

(6,31%); süsivesikud 

(67,99%); Energeetiline 

väärtus (465,94 

Kcal/100 g). 

(T) rohkem kiudained, 

eriti beeta-glükaane, 
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jahu, noaotsa-

täis söögisoodat, 

1 tl küpsetus-

pulbrit, 

100 g 

täisterakaera-

helbeid 

mesi, vanilliekstrakt 

ja piim ning sega-

takse korralikult. 

Kõik tahked koostis-

osad segatakse ja 

lisatakse võikreemi-

le. Taigen jagatakse 

osadeks ja 

küpsiseid küpse-

tatakse eelkuumu-

tatud ahjus 160 °C 

30 min, kuni peale 

tekib koorik. 

vitamiine, mineraale ja 

antioksüdante. 

(T) Keeruliste 

süsivesikute allikas, mis 

imenduvad kehas 

aeglaselt. 

(T) Astelpajujahu on ka 

looduslik serotoniini 

allikas.  

(T) Astelpaju sisaldab 

üle 60 erineva 

antioksüdandi. 

Küpsised 

astelpaju-

jahu, või ja 

rosinatega 

100 g võid, 

100 g suhkrut, 

1 muna, 

100 g astelpaju-

jahu, 

100 g rosinaid 

Võid ja suhkrut 

segati täpselt nii 

palju, et 

koostisosad 

seguneksid. 

Lisati muna, 

astelpajujahu ja 

rosinad ning segati 

hästi, kuni need 

olid täielikult 

segunenud. 

Tainas jäeti 20 min 

külmkappi seisma. 

Siis küpsetus-

paberiga 

vooderdatud 

plaadile 20 g 

taignast tükid ja 

küpsetada 170 °C 

Toiteväärtus: 

lipiide (28,18%); valke 

(8,74%); Süsivesikuid 

(50,15%); Energeetiline 

väärtus 489,27 Kcal/ 

100 g kohta. 

(T) Rosinate lisamine 

annab tootele olulised 

antioksüdantsed 

omadused, tagades 

vajalikud mineraalid 

nagu raud, kaltsium, 

magneesium, jood. 
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juures 15 min. 

Küpsised 

astelpaju-

jahu, 

pähklite ja 

kuivatatud 

puuvilja-

dega 

100 g void, 

150 g astelpaju-

jahu, 

100 g suhkrut, 

2 muna, 

5 spl piima, 

Küpsetuspulbrit, 

50 g peeneks 

hakitud kreeka 

pähkleid, 

 50 g kuivatatud 

aprikoose, 

50 g ploome 

Või ja suhkur segati 

mikseriga kuni 

koostis muutus 

kreemjaks. Lisati 

munad ja piim ning 

segati, kuni kõik 

koostisosad olid 

ühtlased. Vedelale 

koostisele lisati jahu, 

sool ja küpsetus-

pulber. Segati kuni 

koostisosad olid 

segunenud ja taigna 

tekstuur oli tihe. 

Seejärel lisati pähklid 

ja kuivatatud puu-

viljad. Tainas vormiti 

ümmargusteks palli-

deks ja asetati ahju-

plaadile.  Küpsiseid 

küpsetati umbes 20-

25 min 180 °C juures. 

Toiteväärtus: 

Lipiidid (25,05%); 

valgud 

(6,51%); Süsivesikud 

(51,74%); Energeetiline 

väärtus 

(458,52 Kcal/100 g) 

(T) Ploomid ja 

kuivatatud aprikoosid 

sisaldavad 

beetakaroteeni, 

lisaainet vabade 

radikaalide vastu 

võitlemisel. 

Mitmevilja-

küpsised 

linnastega 

(Chis jt. 

2020) 

Spelta täistera 

nisujahu (40 g), 

mitmeviljasegu 

(60%, 55%, 50%, 

45%, 40% ja 

35%), linnased 

(0%, 5%, 10%, 

15%, 20% ja 

25%), või (40g), 

Küpsiste valmista-

mise peamised 

tehnoloogilised 

etapid olid: 

segamine, seismine 

(30 min 6°C juures), 

vormimine ja 

küpsetamine  

(12 min 200 °C). 

(T) linnaste lisamine 

suurendas rasvhapete 

sisaldust küpsistes. 

(N) sensoorne analüüs 

näitas negatiivset 

korrelatsiooni kõrgema 

linnase lisamise % 

juures. 

(N) madalad sensoor-
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linnaseekstrakt 

(27g), 

sidrunimahl (1g), 

küpsetuspulber 

(0,5%), looduslik 

sidruniaroom 

(0,5%) ja sool 

(0,2g). 

sed hinnangud värvuse, 

maitse, aroomi, 

tekstuuri ja üle 15% 

linnase lisamise 

vastuvõetavuse kohta. 

(N) kõrgem lenduvate 

ühendite (3-metüül-

butaan-1-ool ja heksa-

naal) aroom koos kõrge 

linnaste %-ga. Mainitud 

aroomi lenduvad 

ühendid põhjustavad 

alkoholi, viski ja 

ebameeldiva aldehüüdi 

maitse. 

Küpsised 

õllerabaga 

(Öztürk jt. 

2002) 

Jahu (80 g), 

deioniseeritud 

vesi (muutuvas 

koguses õlleraba 

eri protsendi-

määrade tõttu), 

sahharoos (25,6 

g), rasv (32 g), 

pruunistatud 

sahharoos (8 g), 

kõrge fruktoosi-

sisaldusega 

maisisiirup (1,2 

g), sool (1 g), 

naatriumvesinik-

karbonaat ja 

rasvavaba piim 

Lõplike küpsetatud 

küpsiste saamiseks 

kuivatati BSG 

eelnevalt ja 

jahvatati vastavalt 

850, 425 ja 212 μm 

juures. 

(T) kõrgem kiudainete 

koguhulk lineaarselt 

õlleraba sisalduse 

tõusuga, saavutades 

25% õllerabaga 

täiendatud küpsiste 

puhul väärtuse 14,09%, 

alustades väärtusest 

1,98%. 

(N) sensoorne analüüs 

näitas negatiivset 

korrelatsiooni õlleraba 

taseme tõusuga (5% 

õlleraba lisamine 

saavutas üldise sen-

soorse skoori 4,86 ja 

langes 2,76-ni, kui 
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(0,8 g), 

ammonium-

vesinikkarbonaat 

(0,4 g) ja õlleraba 

(vahemikus 5–

25%). 

õlleraba tase tõusis 

25%-ni). Üle 15% 

õlleraba lisamine aval-

dab negatiivset mõju 

tarbijate värvuse ja 

sensoorsele analüüsi-le, 

mis viib toote tagasi-

lükkamiseni. 

Küpsised 

õllerabaga 

(Petrović jt. 

2015), 

200 g nisujahu, 

42 g taimerasva, 

70 g suhkrut, 0,6 

g soodat, 1,1 g 

soola ja 0,4 g 

ammonium-

vesinikkarbo-

naati. Õlleraba 

15%, 25% ja 50%. 

Termotöötlus viidi 

läbi 10 min jooksul 

temp. 220 °C. 

(T) Valgu- ja kiudaine-

sisalduse toiteväärtuse 

paranemine õlleraba 

lisamisega (esialgne 

valgu- ja kiudainete 

kogusisaldus 5,49% ja 

3,10%, saavutades 

lõppväärtused vastavalt 

9,69% ja 15,55% 50% 

värske õlleraba 

lisandiga). 

(N) kõrgem õlleraba % 

küpsistes mõjutas 

otseselt värvuse 

parameetreid, nagu 

heledus, punasus ja 

kollasus. 

Küpsised 

õllerabaga 

(Fărcaș jt. 

2021) 

37,83% nisujahu, 

õlleraba 9,46%, 

või 28,83%, 

munad 14,18%, 

pulbristatud 

suhkur 9,46, 

naatriumvesinik-

Võid ja suhkrut 

segati, kuni saadi 

kreem; seejärel 

lisati nisujahu, 

naatriumkarbo-

naat, 20% õlleraba, 

munad ja sool. 

Jõuti järeldusele, et 

erinevate õlleraba 

tüüpide kasutamine 

suurendas lõplike 

küpsetiste polüfe-

noolide sisaldust, 

antioksüdantset aktiiv-
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karbonaat 0,47%, 

sool 0,24%. 

Segamisaeg oli 8 

min ja saadud 

tainas jäeti 50 min 

seisma tempera-

tuurile 4-5 °C. 

Küpsetusaeg oli 12 

min, temp. 200 °C. 

sust ja mineraalaineid. 

Teisest küljest paranes 

küpsiste aroom ja sen-

soorne analüüs tõi esile 

kõrgema hedoonilise 

skoori õllerabaga 

valmistatud 

tumedamate küpsiste 

suunas. Hinnati ka 

tekstuuriparameetreid, 

nagu kõvadus, krõbe-

dus ja mälumisvõime. 

Värvuse parameetrid, 

nagu heledus (L*), 

punasus (a*), kollasus 

(b*), erinesid oluliselt 

kontrollist (proovist 

100% nisujahuga). 

Modifitsee-

ritud 

makroonid 

kreeka-

pähkli-

õlikoogi 

lisandiga 

(Pop jt. 

2020) 

Õlikoogi pulbri 

lisamine 0%, 

10%, 25% ja 50% 

mandlipulbri 

asendamisele: 

Mandlipulber 

vastavalt 300-

270-225-150 g, 

Kreeka pähkli 

õlikoogipulber 0-

30-75-150 g, 

tuhksuhkur 300 

g, munavalge-1, 

110 suhkur 300 

Kuivad koostisosad 

(kreeka pähkliõli 

koogipulber, 

mandlipulber ja 

tuhksuhkur) 

sõeluti kolm korda 

läbi tiheda sõela ja 

munavalge-1 segati 

taignasse, kuni 

taigen oli pasta-

laadne. Siis segati 

beseega muna-

valge-2, sojavalgu 

isolaat ja sidrun-

Statistiline analüüs 

(Pearsoni korrelatsioon) 

tõestas, et mineraalid 

Fe, Cu, Mn ja Zn näita-

sid tugevat positiivset 

seost makroonidele 

lisatud kreeka pähkli 

õlikoogi % vahel. 

Samuti mõjutab pähkli-

õlikoogi lisamine 

suuresti linoleeni, 

kaprooni, PUFA-de, 

UFA-de ja linoolhappe 

n-6 komponentide 
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g, vesi 75 g, 

munavalge-2, 

115 g, sojavalgu 

isolaat 10,2 g., 

sidrunhape 3,4 g.   

hape keskmise 

astme planetaarses 

segistis 2 min. 117 

°C juures kuumu-

tati suhkur ja vesi 

ning siirup valati 

õrnalt segatud 

munavalgete hulka, 

et tekiks besee, 

mida segati siis 

hoogsalt 13 min, 

kuni temp. langes 

40–42 °C. Valmis 

tainas asetati otsi-

kuga pritskotti ja 

suruti ühtlase 

raskusega 

taignapannile, 

seejärel jäeti 30 

min kõrvale, et 

tekiks koorik. 

Makroonitainast 

küpsetati (13 min, 

140 °C) ventilatsi-

ooniga eelkuumu-

tatud ahjus. 

hulka makroonides. 

Kreeka pähkli õlikoogi 

olemasolu ei mõjuta 

lenduva keemilise 

koostise järgi 

makroonide 

lõhnaprofiili.  

 

Kreeka pähkli õlikoogi 

erineva vahekorraga 

valmis-tatud 

makaroonide 

hedoonilised skoorid 

langesid kui lisandeid 

oli üle 10%. Peale selle 

toetavad seda järeldust 

Pearsoni korrelatsiooni-

parameetrid, mis näita-

vad, et kreeka pähkliõli-

kookide kogus kuni 10% 

on modifitseeritud 

makroonide jaoks 

parim lisand. 

Gluteenivab

ad küpsised 

linnaste ja 

banaaniga 

2 suurt banaani, 

hästi keedetud 

linnaseid (ca 300 

g) 130 g, 

näputäis soola (5 

g), 20 g rosinaid, 

Linnased kuiva-

tatakse ja jahva-

tatakse, et saada 

hea segunemis-

võimega jahu. Kõik 

koostisained sega-

(T) Linnasejahu annab 

küpsiste koostisesse 

funktsionaalset 

väärtustust, andes 

madala süsivesikute ja 

lipiidide sisalduse; 
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10 g valget 

šokolaadi 

takse ja tainast 

lastakse 30 min 2-

40 °C juures 

puhata. Nende 

koostise tõttu on 

tainas mitteelast-

ne, teraline ja 

murenev (liivane) 

ning raskesti 

vormitav. Tainas 

vormitakse üma-

raks ja küpseta-

takse 180 °C, 20 

min. 

(T) Saadud toode ei 

sisalda nisujahu ega 

muud gluteenimaat-

riksit, mistõttu seda 

soovitatakse kasutada 

tsöliaakia dieedis; 

(T) Reoloogiline ja 

sensoorne analüüs 

näitasid, et linnase-

jahuga küpsised 

tagavad taigna hea 

töödeldavuse ning 

optimaalsed 

organoleptilised ja 

sensoorsed omadused. 
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Toodete tehniline kirjeldus 

Gluteenivabad küpsised linnaste ja banaaniga 

Tehniline spetsifikatsioon viitab magustoidule, linnasejahu lisandiga kleepuvatele 

küpsistele, mis on valmistatud sanitaarseadmeid käsitlevate õigusnormide 

kohaselt ja mida turustatakse inimtoiduks. 

Toote kategooria: magustoit 

 

 

(originaalfoto) 

 

Toote kirjeldus: 

Valmistamisretsepti ja tehnoloogiliste juhiste järgi valmistatud taigna 

küpsetamisel saadud linnastega lisandiga gluteenivabad küpsised. 

Kaal: 80 ± 5 g, 3 tundi pärast ahjust väljavõtmist. 

Küpsetusviis: elektriahi. 

Koostis: linnasejahu, muna, banaanid, valge šokolaad, rosinad. 

Toode tsöliaakiahaigetele, sest ei sisalda gluteeni. 

 

Toiteväärtus (100 g toodes): 

Valgud: 8 g 

Lipiidid: 15,4 g 

Süsivesikud: 63,3 g 

Energeetiline väärtus: 428 kcal 
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Dosing of raw 

materials

Preparation

Bananas Malt roots
White 

chocolate

Grinding Grinding Shaving 

Formation 

Pouring 

Backing 

Cooling

Delivery 

Salt Eggs Raisins

 

Joonis 11.1. Tehnoloogiline skeem linnaste ja banaaniga gluteenivabade küpsiste 

valmistamiseks 

Koostisosade doseerimine 

Ettevalmistused 

Banaanid Linnased Sool Munad Rosinad Valge šokolaad 

Purustamine Riivimine 

Segamine 

Vormimine 

Küpsetamine 

Jahutamine 

Valmistoode 
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12. peatükk 
Kõrvalsaaduste kasutusvõimalused magusate kondiitri-

toodete, kookide ja muude küpsetiste tootmisel. 

Funktsionaalsete toodete valmistamise tehnoloogiad, 

retseptid, valmistoodete kontroll, tehnilised näitajad. 

 

Magusad kondiitritooted, sh koogid ja sarnased küpsetised on kõige 

komplekssem vorm kogu kondiitritoodete poolfabrikaatide kombineerimiseks 

täpselt määratletud tootmissüsteemides, mis samas peavad vastavama nii 

tootjate kui ka atrbijate ootustele. 

Tänu oma struktuurile ja välimusele täidavad koogid mitmeid funktsioone: 

- suuremad pooltoodete kasutamise võimalused, mida sellisl kujul tarbida ei 

saa; 

- rohkem toitaineid omastatavamal kujul võrreldes loodusliku toiduga 

(toorainega); 

- meeldivad maitse- ja visuaalsed aistingud; 

- suurima osa energiakulu katmine, mida keha erinevate pingutuste tõttu 

tarbib. 

 

Kookide toiteväärtuse määravad komplekssed loomsed valgud, mida annavad 

koostises olevad munad ja piim. Neid valke seostatakse jahust saadavate 

taimsete valkudega, või struktuuris kergesti omastatavate lipiididega, 

rasvlahustuvate A- ja D-vitamiinidega, aga ka lihtsüsivesikutega, mis on saadud 

teistest kookide poolpreparaatidest nagu kate, siirup ja kreem. 

Aiandus- ja põllumajandustootmise kõrvalsaaduste kasutamine 

magusate kondiitritoodete retseptis toob kaasa toote rikastamise toimeainete 

poolest ning selle funktsionaalse ja sensoorse väärtuse suurenemise. 

Kondiitritooteid tarbitakse igapäevaselt suurtes kogustes, millel on 

oluline roll inimeste toitumises. Funktsionaalsete koostisosade lisamine 

küpsetistesse on suurenenud tänu võimalusele vähendada krooniliste haiguste 
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riski võrreldes traditsiooniliste toitumismeetoditega. Kõrvalsaadustest pärit 

funktsionaalse koostisosa lisamisel pagari-/kondiitritoodetesse on nii 

toiteväärtuslik kui ka tehnoloogiline mõju, aga ka tervist edendavad omadused. 

Veinitootmise kõrvalsaaduseid 

Peamised veinitehase kõrvalsaadused on pressjäägid, seemned ja kestad ning 

need on hea bioaktiivsete ühendite allikas, mida saab edukalt kasutada tervisliku 

toiduna uudsete toodete väljatöötamiseks. Viinamarjasort, küpsusaste, 

pedoklimaatilised tingimused ja keskkonnategurid mõjutavad otseselt 

viinamarjade kõrvalsaaduste keemilist koostist (Bordiga jt. 2019; de la Cerda-

Carrasco jt. 2015; Sousa jt, 2014). Kuid viinamarjade kõrvalsaadusi peetakse 

bioaktiivseks toidu koostisosaks, mis võib kasvatada tootjate kasumit, pidades 

neid lisaväärtust loovateks toodeteks (Iuga ja Mironeasa, 2020). Magusaid 

pagaritooteid (küpsised, muffinid ja magusad kondiitritooted) on rikastatud 

nisujahu osalise asendamisega viinamarjade kõrvalsaaduste jahuga, kuna see on 

gluteenivaba koostisosa, on rikkalik kiudainete, bioaktiivsete ühendite allikas ja 

võib sisaldada palju kasu tervisele. 

Pärast puuviljamahla tootmist saadud pressjääk on väärtuslik kiudainete 

ja bioaktiivsete ühendite allikas. Varasemad uuringud on teatanud võimalusest 

asendada rullbiskviidis jahu, suhkrut ja rasva, kasutades asendusainetena musta 

sõstra (Ribes nigrum) ja aroonia (Aronia melanocarpa) jääki (Quiles jt. 2018) või 

vaarika ja jõhvika jääke (Mildner-Szkudlarz jt. 2016). Mahlatööstuses 

kõrvalsaadusena saadav õunajääk on oluline bioloogiliselt aktiivsete ühendite 

allikas, mida kasutatakse edukalt mõnede magusate küpsetiste funktsionaalsuse 

suurendamisel (Sudha jt. 2007; Rupasinghe jt. 2008). 

Õlleraba on õlletehastes tekkiv suurima kogusega kõrvalsaadus, mis 

tekib pärast keedetud virde filtreerimist. Pärast filtreerimist saadud toote niiskus 

on umbes 80%, selle maitse on magus ja lõhn linnasene. 

Õlleraba saagis sõltub ekstrakti kogusest ja moodustab keskmiselt 115-120% 

võrreldes suhkrustamisele allutatud materjalide kogusega (linnased ja 

linnastamata teravili) või 2,3 tonni 100 hl valmis õlle kohta. Linnased aitavad 

kaasa eelkõige valkude, asendamatute aminohapete, tervislike rasvade, 

polüfenoolide ja mineraalainete toitumisele. Seega, lisades linnaseid tootesse, 
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suurendab see toitainevaesemate jahude valgusisaldust ja suurendab seeläbi 

lõpptoote puhastoiteväärtust. Tänu nendele omadustele, aga ka toote madalale 

hinnale ja suures koguses saadavusele on linnased muutumas heaks 

toiduainetööstuse tooraineks. 

Linnaseekstrakti või -jahu kasutamine antioksüdandina on 

toiduainetööstuses eriti oluline, esiteks selle tõttu, et see on kahjutu võrreldes 

mitmete teiste antioksüdantidega, teiseks aga selle kõrge valgu-, vitamiinide jm 

sisalduse tõttu. Mõnedel juhtudel on linnaste värvus ja teatud ensüümide 

sisaldus soodne valmistatavate toodete toiteväärtusele ja välimusele. 

 

Tabel 12.1. Kõrvalsaaduste kasutamine magusates kondiitritoodetes. Toote 

omadused, tehnoloogilised probleemid, tugevused (T) ja nõrkused (N), 

valmistamise retseptid, tehnilised kirjeldused 

Toode 

(Viited) 

Retsept Tehnoloogilised 

aspektid 

Toote omadused 

Tugevused (T) ja 

nõrkused (N) 

Brownie’d 

punase 

viinamarja 

pressjäägi- 

pulbriga 

(PVPP) 

(Walker jt. 

2014). 

nisujahust 10%, 

15%, 20% ja 25% 

asendati PVPP-

ga, 17,28% võid, 

13,12% magus-

tamata šoko-

laadi, 37,67% 

suhkrut, 14,82% 

muna, 0,62% 

vaniljet, 16,32% 

jahu ja 0,18% 

söögisoodat. 

Või ja šokolaad 

sulatati kokku. Šoko-

laadile lisati suhkur, 

segati 1. kiirusel 10 

sek. Segule lisati 

munad, segati 1. 

kiirusel 20 sek. Taig-

nale lisati PVPP-ga 

segatud nisujahu ja 

söögisoodat, segati 

15 sek 1. kiirusel. 

Segu küpsetati 177,7 

°C juures 30 min 

konditsioneeritud 

ahjus. 

(T) Polüfenoolide 

sisalduse ja antioksü-

dantse toimega 

rikastatud toode. 

(T) 25% PVPP-ga 

brownie’des oli kõige 

rohkem kiudaineid. 

(T) Sensoorses 

hindamises ei olnud 

15% ja 20% PVPP-

brownie’de üldises 

maitses erinevusi 

võrreldes kontroll-

proovidega. 

Muffinid Komposiitjahu: Kõik kuivained segati (T) Kõrgem polüfe-
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punase 

viinamarja 

pressjäägi-

pulbriga 

(PVPP) 

(Walker jt. 

2014). 

10%, 15% ja 20% 

PVPP-d nisujahu 

kohta. 

40,41% 

komposiitjahu, 

11,57% suhkur, 

1,56% küpsetus-

pulber,  

0,22% sool, 

9,35% muna, 

28,40% piim ja 

8,48% taimeõli. 

ühtseks statiiv-

mikseri kausis kuni 

segunemiseni. 

Vedelad koostisosad 

segati eraldi kausis, 

lisati kuivainetele ja 

segati 1. kiirusel 20 

sek. Taigen segati 

pärast kausiäärte 

kraapimist uuesti 1. 

kiirusel 10 sek ja 

jagati 62 g portsjo-

nitesse muffinite 

jaoks mõeldud 

paberist küpsetus-

topsidesse. Küpsetati 

177,7 °C juures 26 

min konditsioneeri-

tud ahjus. 

noolide üldsisaldus ja 

antioksüdantne 

aktiivsus 15%, 20% 

PVPP-ga rikastatud 

muffinites. 

Täisteranisu-

muffinid 

viinamarja-

pressjäägi-

pulbriga 

(Ortega-Heras 

jt. 2019). 

100% täistera 

nisujahu, milles 

on vastavalt 10 

ja 20% valge ja 

punase viina-

marja pressjääki. 

Muud muffinites 

kasutatavad 

koostisosad on 

munad, pruun 

suhkur, päeva-

lilleõli, rasvatu 

piim ja keemiline 

Kõigepealt klopiti 

munad pruuni 

suhkruga kohevaks. 

Seejärel lisati kiiresti 

piim ja päevalilleõli, 

tagades, et kõik 

koostisosad oleksid 

hästi segunenud. 

Seejärel lisati täis-

teranisujahu, viina-

marjajääkide ja 

pärmi segu ning 

jätkati kloppimist 5 

(T) kiudainerikas. 

(N) tõusnud kõvadus 

ja mälumisvõime, 

samas kui vetruvus, 

sidusus, elastsus ja 

värvuse parameetrid 

langesid kui lisati 

viinamarjajäägipulbrit.  

(T) Sensoorne analüüs 

näitas nende muffinite 

paremat vastu-

võetavust, mis sisal-

dasid valget ja punast 
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pärm. min. Lõpuks klopiti 

segu suurel kiirusel 3 

min ja doseeriti 

paberist küpsetus-

topsidesse. Küpsetati 

temp 180 °C, 17 min. 

viinamarja pressjääki 

kontsentratsioonis 

10%. 

Biskviitkook 

musta sõstra 

(Ribes 

nigrum) ja 

aroonia 

(Aronia 

melanocarpa) 

pressjäägiga 

(Quiles jt. 

2018) 

Koogid 

valmistati nii, et 

30% ulatuses 

asendati nisu-

jahu, rasv või 

suhkur press-

jääkidega. 

Teised koostis-

ained: 

söögisooda, 

sidrunhape, 

sool, õli, vedelad 

munad, piim, 

vesi, sukraloos 

magusainena. 

Vedel muna, piim ja 

vesi pandi mikseri-

kaussi. Lisati kuiv-

ained (nisujahu, 

suhkur, pressjäägid, 

söögisooda, sidrun-

hape ja sool) ning 

viimase koostisosana 

lisati õli. Segamine 

toimus 1. kiirusel 30 

sek, millele järgnes 1 

min 2 kiirustel ja 3 

min 3. kiirusel. Koogi 

küpsetamiseks eel-

kuumutati tavalist 

ahju 180 °C-ni 30 

min. Küpsetati 180 °C 

juures 43 min. 

(T) Tarbijad võtsid 

erinevate asendustega 

biskviitkoogid hästi 

vastu ja väljendasid 

kõigi proovide puhul 

suurt ostukavatsust. 

(N) Suhkru asenda-

mine andis suurema 

kõvaduse ja suurema 

arvu väikeseid 

õhurakke. 

Ameerika 

stiilis 

muffinid 

vaarika ja 

jõhvika 

pressjäägiga 

(Mildner-

Szkudlarz jt. 

34,05 % 

nisujahu; 

32,13% vett; 

15,42% suhkrut; 

13,88% rasva; 

2,57% rasvavaba 

kuivpiimapulbrit; 

1,29% küpsetus-

Kõik koostisained 

segati mikseris. 

Saadud tainas asetati 

paberist muffin-

vormidesse ja 

küpsetati eelsoojen-

datud ahjus 140, 180 

ja 240 °C juures kogu 

(T) Vaarika- ja jõhvika-

jäägiga muffinid, mida 

küpsetatakse 180 °C 

juures 20 min, anna-

vad uues tootes pari-

ma mikrostruktuuri ja 

tekstuuri ning opti-

maalse toitainete 
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2016)  pulbrit; 0,53% 

kuiva muna-

valget; ja 0,13% 

soola. Vaarika- ja 

jõhvikajääke 

lisati muffin-

tesse 10 ja 20% 

(kaalu järgi), 

asendades 

samaväärse 

koguse nisujahu. 

küpsetusajaks 

vastavalt 30, 20 ja 15 

min. 

säilimise. 

(N) Vaarika- ja jõhvika-

jääkidega muffineid, 

mida küpsetati 140 °C 

juures 30 min, ise-

loomustas kõvem 

tekstuur ja hajutatud 

valgumaatriks ja 

moonutatud tärklise-

graanulid, vähenes 

antotsüaniinide ja 

flavonoolide sisaldus. 

(N) Vaarika- ja jõhvika-

jääkidega muffinitel, 

mida küpsetati 240 °C 

juures 15 min, oli 

niiske tekstuur ja need 

näitasid mittetäielikku 

tärklise želatiniseeru-

mist. 

Kook 

õunapress-

jäägiga 

(Sudha 

jt. 2007) 

Nisujahu 

asendati kuni 

30% õunapress-

jäägipulbriga 

 (T) Lõpptoote vastu-

võetavus paranes, 

kena puuviljase maitse 

ja rikastatud antioksü-

dantsete omadustega. 

(N) koogi maht 

vähenes. 

Kook 

õunapress-

jäägiga 

(Curutchet jt. 

2021) 

23,18 g õuna-

pressjäägijahu, 

nisujahu 35,67%, 

suhkrut 31,21%, 

küpsetuspulbrit 

Õunapressjäägijahu 

saadi järgmistel 

tingimustel: 

konvektsioonahi, 70 

°C, 8h, jahvatatud ja 

Saadud proovide 

kirjeldamiseks 

pimetesti ja 

informeeritud testi 

abil kasutati CATA 
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4,46%, lõssi-

pulbrit 3,57%, 

vanilje maitse-

ainet 1,92%. 

sõelutud (1 mm 

sõel), 

küsimustikku. 

Pimetestis hindasid 

tarbijad paremini 

tavalist kooki (ilma 

õunajäägijahu 

lisamiseta), samas kui 

teadlikus testis said 

nad sarnaseid 

tulemusi. See näitas, 

et õige märgistus võib 

mõjutada tarbijate 

valikut. 

Green label- 

biskviit- 

koogid 

vähendatud 

sahharoosi-

sisaldusega 

(Garvey jt. 

2021) 

Jahu 37%, 

suhkur 14,2%, 

õunajääk 

(suhkruasendaja

na) 1,9%, rasv ja 

muna 16,6%, 

vesi 12,9% ja 

küpsetuspulber 

0,7%. 

Koostisained segati 

mikseriga ja 80 g 

koogitaiget küpsetati 

koduahjus 180 °C 

juures 45 min. 

Vähenesid mälumise 

tekstuuri hinded. 

Lõpptoode biskviit-

kook õunapressjäägi-

pulbriga sisaldab 

peamistelt lõhna-

ühendeid, mida 

kirjeldati kui leiva-

karamelli, karamelli-

seeritud küpsiste, 

kartulitaolise ja vürtsi-

ka leiva aroomiga. 

Muffinid 

Õunapress-

jäägiga 

(Rupasinghe 

jt. 2008) 

kuni 32% 

nisujahust 

asendatakse 

kuivatatud 

õunakoore 

pulbriga 

 (T) kõrgem polüfe-

noolide sisaldus ja 

antioksüdantne 

aktiivsus, suurem 

kiudainesisaldus, 

suurem veehoiu-

võime. 

Kook 5%, 10% ja 15%  (T) suurem kiudainete 
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õunapress-

jäägiga 

(Kırbas 

jt. 2019) 

kerkimisjahust 

asendatakse 

õunapress-

jäägiga  

kogusisaldus 

(N) Koogi mahu 

vähenemine, 

tumedamad 

lõpptooted, suurem 

kõvadus 

Funktsio-

naalne 

magustoit 

õunapress-

jääkide, 

sorgosiirupi ja 

vürtsiseguga 

1 kg jahu, 330 g 

sorgo siirupit, 

660 g võid,  

2 muna,  

750 g õunajäägi-

pulbrit,  

30 g vürtsisegu 

(aniis, kaneel, 

kurkum ja nelk). 

Tooraine valmistati 

eelnevalt ette: jahu 

sõeluti jämeda 

fraktsiooni eralda-

miseks ja õhusta-

miseks, või sulatati ja 

jahutati toatemp-ni 

ning õunapress-

jäägijahu kuumutati 

liigse vee eemalda-

miseks. Taigna 

valmistamine seisnes 

sõtkumises, lisades 

järk-järgult kõik toor-

ained ja abiained. 

Esimene sõtkumis-

etapp on taigna 

moodustamiseks 

vajalik aeglane 

samm, teine samm 

on kiire sõtkumine, 

mis on vajalik 

gluteeni-struktuuri 

viimistlemiseks. 

Sõtkutud tainas jäeti 

2-4 °C 30 min seisma, 

(T) väärtuslik toode 

toitumis- ja funktsio-

naalsest seisukohast, 

kuid ka paremate 

organoleptiliste oma-

dustega. 

 (T) Kahekordne 

funktsioon: puuviljade 

töötlemisel tekkivate 

kõrvalsaaduste ära-

kasutamine uutes 

toodetes, aga ka 

funktsionaalne roll 

antioksüdantse 

väärtusega polüfe-

noolide suure 

sisalduse tõttu. 

(T) Toodet soovi-

tatakse kasutada 

hüpoglükeemilise või 

hüpolipideemilise 

dieedi puhul, kuna see 

tagab kahe toitaine 

väiksema tarbimise 

võrreldes võrdlus-

tarbimisega võrreldes 
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misjärel vormiti 

kook. Torti täidiseks 

oli maitse-ainetega 

segatud õuna-

pressjääk. Küpsetati 

180 °C juures 45 min. 

kontrollrühmaga. 

Muffinid 

banaanikoore 

pulbriga  

(Chis jt. 2021) 

Banaanikoore-

pulbril põhinev 

komposiitjahu 

lisatud 10, 20 ja 

30 g/100 g 

nisujahu, mune, 

suhkrut, võid, 

piima ja 

küpsetuspulbrit 

Banaanikoored 

kuivatati järgmistel 

parameetritel: 12 h, 

45 °C, jahvatati ja 

sõeluti osakeste 

lõpliku suuruseni 0,8 

mm. Retsepti 

koostisained segati 

mikseriga umbes 10 

min, valati vormi-

desse ja küpsetati 

ahjus (Zanolli 

Teorema Polis 3 PW), 

Itaalia 25 min 200 °C 

juures. 

(T) suurem tuha-

sisaldus. 

(T) suurem polü-

fenoolide üldsisaldus 

ja antioksüdantne 

toime, banaanikoore 

pulbri keemiline 

koostise tõttu. 

(T) Sensoorne hinda-

mine ei näidanud 

erinevust 30% lisan-

diga muffinite üldises 

maitses võrreldes 

kontrollproovidega. 

(N) tume värv ja 

kõvem tekstuur. 

Gluteeni-

vabad vahvlid 

banaanikoore 

pulbriga  

10%, 20% ja 30% 

kergitusjahust 

asendatakse 

banaanikoore-

pulbriga, munad, 

vanillisuhkur, 

maapähklivõi, 

piim, 

küpsetuspulber 

Banaanikoored 

kuivatati järgmistel 

parameetritel: 12 h, 

45 °C, jahvatati ja 

sõeluti osakeste 

lõpliku suuruseni 0,8 

mm. Kõik koostis-

ained segati segistis 

KitchenAid® Precise 

Heat Mixing Bowl, 

(T) suurem tuha-

sisaldus. 

(T) kõrgem polü-

fenoolide üldsisaldus 

ja antioksüdantne 

võime, tänu 

banaanikoorepulbri 

keemilisele koostisele. 

(T) Sensoorne analüüs 

näitas vahvlite kõrget 
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USA, 12 min. Saadud 

tainas asetati vahvli-

masinasse ja küpse-

tati eelsoojendatud 

ahjus 230 °C juures 5 

min. 

vastuvõetavust, mis 

sisaldas banaani-

koorepulbrit kontsen-

tratsioonis 20%. 

(N) tume värv. 

Apelsini 

viljaliha 

pulbriga 

koogid 

(Man jt.2016) 

Nisujahu tüüp 

000, apelsini 

viljaliha pulber 

(10%, 15% ja 

25%), munad, 

suhkur, õli ja 

küpsetuspulber 

Apelsinid on läbinud 

mahla pressimise 

protsessi. Seejärel 

pressiti tsitrusviljade 

kõrvalsaadused 

spiraalse pressi abil, 

et eemaldada liigne 

vedelik enne kuiva-

tamist. Kuivatamine 

viidi läbi vastavalt 

ahjus 50 °C juures 24 

h. Alla 0,5 mm 

pulbriosakeste 

suuruse saamiseks 

kasutati veskit ja 

sõelu. Tainas segati 

mikseriga 

KitchenAid® Precise 

Heat Mixing Bowlis 

(USA) 15 min jooksul 

keskmise kiirusega 

munade suhkruga 

vahustamisel. Lisati 

kuivained (nisujahu, 

apelsinikoore pulber 

ja söögisooda) ning 

(T) suurem toidu 

kiudainete ja tuha 

üldsisaldus. 

(T) Sensoorne analüüs 

näitas 15% osakaaluga 

apelsinikoorepulbrit 

sisaldavate kookide 

kõrget vastuvõetavust. 
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viimase koostisosana 

lisati õli. Koogi 

küpsetamiseks eel-

kuumutati elektriahi 

180 °C-ni 30 min. 

Muffinid 15% 

õllerabaga 

(Shih jt. 

2020). 

13,50% Nisujahu 

tüüp 550, 

13,50% täistera 

nisujahu,  

4,76% 

õllerabajahu, 

0,92% küpsetus-

pulbrit, 0,32% 

soola,  

12,70% muna, 

30,17% piima, 

12,70% taimeõli 

ja 11,43% 

granuleeritud 

suhkrut. 

Kuivatatud koostis-

osadele lisati vedelad 

koostisosad nagu 

piim, taimeõli ja 

munad ning segati 1. 

kiirusel 40 sek. 

Tainas jaotati 75 g 

portsjoniteks, küpse-

tati elektriahjus 

176,7 °C juures 10 

min, keerati 180 °C 

peale ja küpsetati 

veel 10 min. 

(T) suurem toidu-

kiudainete üldsisaldus 

16,88%, 0,49 mg GAE 

100 g kuivaine kohta 

ja radikaali eemaldav 

aktiivsus 0,15 mg 

askorbiinhappe 

ekvivalenti / g 

kuivaine kohta,  

13,11 g valku. 

(T) kõrgem hedooni-

line skoor värvuse 

jaoks ja kõrgem tarbi-

jate aktsepteerimine 

15% õllerabaga 

lisandiga muffinite 

puhul. 
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PREPARATION OF RAW AND AUXILIARY 
MATERIALS

Wheat flour Butter Sorghum syrup Eggs Apple pomace

PREPARATION OF THE DOUGH

DOUGH KNEADING

DOUGH MODELING

ADDING FILLING

BAKING THE DOUGH

COOLING 

PACKING

STORAGE 

DELIVERY

APPLE 
POMACE

SORGHUM 
SYRUP

SPICES (ANISE, 
CLOVE, 

CINNAMON)

OMOGENIZATION

 

 

Joonis 12.1. Tehnoloogiline skeem õunapressjääkide lisandiga funktsionaalse 

magustoidu valmistamiseks 

 

 

nisujahu või sorgosiirup munad õunajääk 

KOOSTISOSADE ETTEVALMISTUS 

TAIGNA VALMISTAMINE 

TAIGNA SÕTKUMINE 

TAIGNA MODELLEERIMINE 

TÄIDISE LISAMINE 

TAIGNA KÜPSETAMINE 

JAHUTAMINE 

PAKENDAMINE 

HOIUSTAMINE 

VALMIS LÕPPTOODE 

Õunapressjääk 

Sorgosiirup 

Vürtsid (aniis, 

nelk, kaneel) 

HOMOGENI-

SEERIMINE 
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Õunajääkide lisandiga funktsionaalse magustoidu tehniline spetsifikatsioon 

 

 

• magustoit 

Toote kategooria: 

• Toiteväärtuslike ja bioloogiliselt aktiivsete elementidega 
(polüfenoolid), aga ka õunatäidisest saadavate kiudainetega 
rikastatud toode saadakse jahutaignast küpsetades, mis 
valmistatakse vastavalt retseptile ja tehnoloogilistele juhistele. 

Toote kirjeldus: 

• elektriline ahi 

Küpsetamise meetod: 

• nisujahu, rasvaine, sorgosiirup, munad, õun, vürtsid (kurkum, 
tähtaniis, nelk, kaneel) 

Koostisosad: 

• kõrge toiteväärtus 

• rikas antioksüdantide poolest  

• parandab seedimist 

• aitab vähki pärssida 

Sorgosiirupi funktsionaalsus: 

•niiskus: 41,88 % 

•tuhk: 0,81% 

•rasvad: 11,48% 

•valgud: 7,2% 

•süsivesikud: 48,63% 

•polüfenoolide üldsisaldus:1,063 mg gallushappe ekvivalenti/ 100 g 

•energiasisaldus: 362,64 Kcal/100 g 

Füüsikalis-keemilised omadused: 
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Joonis 12.2. Tehnoloogiline skeem banaanikoorepulbri lisandiga gluteenivabade 

vahvlite valmistamiseks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostisosade ettevalmistamine 

Pähklivõi Piim Vanilli-

suhkur 
Munad 

eraldi 

lahti 

Küpsetus-

pulber 

Banaani-

koorepulber 

Riisijahu 

Munavalge Rebu 

Segamine 

Vahustamine 

Munavalge vaht 

Segamine 

Vahvlite voolimine 

Küpsetamine 

Jahutamine 

Pakendamine ja hoiustamine 
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Banaanikoorepulbriga vahvlite tehniline kirjeldus

 

 

originaalfoto 

•gluteenivabad vahvlid 

Toote kategooria: 

•Toode, mis on rikastatud mineraalide ja polüfenoolsete 
ühenditega ja kõrge antioksüdantse toimega tänu banaani-
koorepulbri rikkalikule keemilisele koostisele. Toode on 
valmistatud vastavalt retseptile ja tehnoloogilisele 
parameetrile. 

Toote kirjeldus: 

•vahvlimasin 

Küpsetamise meetod: 

•riisijahu, banaanikoore pulber, munad, vanillisuhkur, 
maapähklivõi, piim, küpsetuspulber 

Koostisosad: 

•rikas mineraalide poolest 

•rikas polüfenoolide ja antioksüdantse toime poolest 

Banaanikoorepulbri funktsionaalsus: 

•niiskus: 28,97 % 

•tuhk: 3,15% 

•rasvad: 11,07% 

•valgud: 7,9% 

•süsivesikud: 48,91% 

•polüfenoolide sisaldus: 215 mg gallushappe ekvivalenti/100 g 

•antioksüdatiivne aktiivsus: 32% 

Füüsikalis-keemilised omadused: 
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13. peatükk 
Kõrvalsaaduste kasutamine pastatööstuses. Funktsionaalsete 

pastade valmistamise tehnoloogiad, retseptid, valmistoote 

kontroll, tehnilised näitajad 

 

Pasta on hapnemata taignast, jahust ja veest, muude kõrgeväärtuslike 

toiduainete lisamisega või ilma, valmistatud toit, mis vormitakse pressimise või 

stantsimisega mitmesuguse kujuga ning seejärel kuivatatakse ja pakendatakse. 

Kõigist jahustest toiduainetest iseloomustab pastade rühma suurim 

stabiilsus ajas, mistõttu säilivad need vajalike säilitustingimuste tagamisel kaua. 

Pasta sortimendi struktuur liigitatakse vastavalt taigna koostisele, valmistamise 

tehnoloogiale või kuju ja pikkuse järgi. 

 

A. Olenevalt taigna koostisest on olemas: 

• tavaline pasta (jahu ja vesi); 

• pasta munaga (munakollaste lisamine); 

• toitelisandite ja maitsetugevdajaga pasta (tomatipasta, spinat, porgand, 

lihaekstrakt jne). 

 

B.  Olenevalt taigna valmistamise tehnoloogiast on olemas: 

• normaalrõhul saadud pasta, jahuse välimusega pasta; 

• vaakumis saadud pasta, poolläbipaistva välimusega pasta. 

 

C. Olenevalt toote kujust ja pikkusest on olemas: 

• pikk pasta (makaronid, spagetid); 

• keskmise suurusega pasta (nuudlid, lindid); 

• lühike pasta (tähed, ruudud, karbid, teod, kuskuss, oder jne) (Alexa jt., 2020). 

 

Kõrvalsaaduse lisamine pasta retseptile tõstab põhitoiteväärtust ja põhiliste 

toitainete sisaldust, millel on kasulik mõju tervise hoidmisele ja taastamisele, 



 
 
 

 

C
h

a
p

te
r 

1
3
  

  
  

 

174 

mistõttu toode kuulub funktsionaalsete toiduainete kategooriasse. Need tooted 

on mõeldud elukvaliteedi parandamiseks, tervisliku eluviisi omaksvõtmiseks ja 

haigestumise ohu vältimiseks. 

Pasta valmistamisel tuleb silmas pidada mitmeid tehnoloogilisi omadusi, 

ennekõike jahu kvaliteeti. Pasta saamiseks kasutatakse kõvast nisust (liik Triticum 

durum) saadud kõrge klaasjasusega valget nisujahu. Nendest teradest saadakse 

suure gluteenisisaldusega (min. 30%) mannajahu, millel on viskoelastsed 

omadused, mis võimaldab valmistada sileda pinnaga, lisanditeta, valge-kollase 

värvusega pastasid, mis säilitavad nende kuju pärast modelleerimist. Kuivas 

olekus on pasta vastupidavam, klaasjas, keetes suurendavad nad oma mahtu 

vähemalt 3 korda ja keeduvesi jääb peaaegu selge. 

Pastajahu graanulite suurus peaks olema suurem kui leival, st graanulite 

suurus peaks olema 150-500 mikronit. Selle granulatsiooni jahu eeliseks on see, 

et see võimaldab moodustada pehmema taigna, kuid see hoiab endas vähem 

vett, mistõttu tooted kuivavad kergemini ja annavad samal ajal suurema 

vastupidavusega pasta (Alexa jt., 2020). 

Pastatoodetes võib kasutada ka muid lisandeid, näiteks oleks võimalik 

väärindada õlletootmisel tekkivat õlleraba (Cappa ja Cappa, 2017; Nocente jt., 

2019). Tabelis 13.1. on toodud mõned näited mastatoodete väärindamisest. 

 

Tabel 13.1. Kõrvalsaaduste kasutamine pastavalmistamise tehnoloogias. Toote 

omadused, tehnoloogilised probleemid, tugevused (T) ja nõrkused (N), 

valmistamise retseptid, tehnilised kirjeldused. 

Pasta 

kõrval-

saaduste 

lisandiga 

(Viited) 

Retsept Tehnoloogilised 

aspektid 

Toote omadused 

Tugevused (T) ja 

nõrkused (N) 

Pasta 

õllerabaga 

(Cappa ja 

Cappa, 

Kõvanisu- 

manna  

(29 g/100g), 

pehme nisu-

Kuivatatud 

koostisaineid segati 

5 min ja seejärel 

lisati 15 min pidevalt 

(T) paremad keede-

tud pasta mehaani-

lised omadused. 

Pastatootmises võiks 
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2017). jahu (29 g/100 

g), õlleraba (6,2 

g/100 g), vedel 

pastöriseeritud 

terve muna (20 

g/100 g), 

munavalge-

pulber (1,8 

g/100 g), 

allikavesi (14 

g/100 g). 

segades vedelad 

ained. Umbes 1 mm 

paksuste lehtede 

saamiseks kasutati 

pasta tootmise 

automaatseid 

seadmeid. 

lisada 6,2 g õlleraba 

/100 g kohta ja 

munavalgejahu lisa-

mine võib olla kasu-

lik keedetud pasta 

mehaaniliste oma-

duste paranda-

miseks. 

Pasta 

õlleraba 

lisandiga 

(Nocente jt., 

2019) 

Kõvanisu-

manna erineva 

õlleraba osa-

kaaluga (5, 10 

ja 20 g/100g). 

Vee lisamine 

suurenes õlle-

raba taseme 

tõustes, jõudes 

niiskuseni 

umbes 43%, 

alustades 38% 

tasemest 5% 

õlleraba 

lisamise korral. 

 (T) resistentse 

tärklise / tärklise 

üldkoguse suurene-

mine, kiudainete 

koguhulk, suurem 

tuha, antioksü-

dantide kogumahu ja 

β-glükaani sisaldus. 

(N) madalamad 

pasta sensoorsed 

hindamisskoorid, 

madalaima tuge-

vuse, massilisuse, 

kleepuvuse ja üldise 

hinnangu andmine 

registreeriti maksi-

maalselt 20% õlle-

raba lisamisel. 

5 g/100 g õlleraba 

lisamine suutis säili-

tada pasta sensoor-
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sed omadused, kuid 

pari-maks kompro-

missiks toiteväärtuse 

ja tehnoloogiliste 

näitajate osas võiks 

olla pasta, mis on 

valmistatud 10% 

õlleraba lisandiga. 

Pasta 

õlleraba 

lisandiga 

(Curutchet 

jt. 2022) 

70,06% 

nisujahu, 2,80% 

õllerabajahu,  

11,97% vett, 

15,97% muna  

Õlleraba kuivatati 

konvektsioonahjus 

72 h temp. 55 °C ja 

jahvatati laboriveskis 

lõpliku osakese 

suuruseni 1 mm. 

Pastataigna valmista-

miseks kasutati 

pastamasinat ja 

spagetid lõigati 

lõpliku pikkusega u. 

30 cm ja jäeti kuiva-

ma toatemp. See-

järel keedeti saadud 

pastat soolaga vees 

15 min ning kurna-

miseks ja maitsesta-

miseks kasutati 

neitsioliiviõli. 

Hedoonilise analüüsi 

(CATA küsimustik) 

käigus olid tarbijad 

valmis ostma õlle-

rabaga rikastatud 

pastat 76% ulatuses, 

lähtudes selle heast 

maitsest (86,7%), 

tervislikest põhjus-

test (58,9%) ja kuna 

nad soovivad lisada 

oma toidukorda 

kiudaineid (3,7%). 

Üldiselt tunnistasid 

tarbijad õllerabaga 

rikastatud pasta 

eeliseid, olles valmis 

sensoorseid omadusi 

ümberhindamiseks. 

Pasta 

punapeedi-

püreega 

90 g kõva-

mannajahu; 

0,5 ml sidruni-

mahla; 

1 munakollane; 

Peet keedeti, 

püreestati ja lisati 

pasta valmistamise 

retsepti erinevates 

vahekordades: 5 g, 

(T) suurem tuha ja 

polüfenoolide üld-

sisaldus; 

(T) madalam lipiidide 

sisaldus, süsivesikud, 
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10 g peedijäägi-

püreed. 

10 g, 15 g, 20 g. 

Kõik koostisained 

segati. Moodustunud 

tainas peab olema 

niiske, kuid mitte-

kleepuv ja värvus 

homogeenne. Pärast 

taigna sõtkumist 

vormitakse see 

templikujuliste 

vormide abil. 

energeetiline 

väärtus. 

 

Viinamarja-

kestajääki-

dega pasta  

(Iuga ja 

Mironeasa, 

2021) 

 

 

 Viinamarjakestad 

kuivatati järgmistel 

parameetritel: 18 h, 

50 °C, eraldati käsitsi 

jahvatatult ja sõeluti 

osakeste lõpliku 

suuruseni <180 µm. 

Koostisosad segati 

mikseriga ja kuivatati 

konvektsioonahjus. 

4,62% viinamarja-

kesta lisand 

suurendas 

polüfenoolide, 

kiudainete ja 

mittelaguneva 

tärklise sisaldust. 

Pasta koos 

‘Pinot Noir’i 

ja Itaalia 

‘Riesling’i 

viinamarja-

kesta 

pulbriga 

(Gaita jt. 

2020) 

nisujahu tüüp 

550 ja 

jäägipulbrid, 

vahekorras 

100:0, 97:3, 

94:6, 91:9 

(massi järgi),  

1 muna,  

2 g soola. 

Pasta eelkuivatati 

konvektsioonahjus 

temperatuuril 30-35 

°C ning kuivatati 40-

55 °C juures. 

Proovide niiskus 

varieerus alg-

väärtustest 29-32,5% 

kuni lõppväärtusteni 

alla 13%. Kuivpasta 

proove hoiti enne 

(T) Pastasegud, 

millele oli lisatud 3% 

ja 6% viinamarjajääki 

näitasid kontroll-

pastaga võrreldes 

paremaid sensoor-

seid omadusi. 

(T) 3 ja 6% lisamine 

ei mõjutanud taigna 

sõtkumist ja töötle-

mist. 
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analüüsi nädal aega 

paberkottides 

ruumis pimedas 

temp.15-18 °C ja 

suhtelise õhuniiskuse 

juures 60-65%. 

(T) oluliselt kõrgem 

polüfenoolide üld-

sisaldus. 

(T) kõrgem üksikute 

polüfenoolide 

sisaldus (gallus-, 

kofeiin-, kumaar-, 

feruul- ja rosmariin-

hape, epikatehiin, 

rutiin, resveratrool, 

kvertsetiin, 

kaempferool).  

(T) kõrgem anti-

oksüdantne toime. 

(T) kõrgem anto-

tsüaniinide sisaldus 

‘Pinot Noir’i viina-

marjajääkidest 

pastaproovides. 

(N) 9% lisamine 

pasta retseptis tõi 

kaasa raskusi taigna 

töötlemisel. 

Pasta  

‘Pinot Noir’i 

ja Itaalia 

‘Riesling’i 

viinamarjad

est saadud 

viinamarjaj

äägipulbrist 

(VJP) 

nisujahu tüüp 

550 ja VJP 

vesiekstrakt 

vahekorras 

100:30 

mass/maht,  

1 muna,  

2 g soola. 

 

Vesiekstrakt saadi 

VJP ja vesi 1:10 

(mass/maht). 

Ekstraheerimine viidi 

läbi segades 2 h 

temp. 25 °C, millele 

järgnes segu filtri-

mine ja ekstrakti 

kasutamine pasta 

(T) VJP vesiekstrakti 

lisamine pasta 

retseptis ei 

vähendanud 

väljatöötatud 

segude sensoorseid 

omadusi. 

(T) Tarbija aktsep-

teeritavus oli sarna-
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saadud 

vesiekstrakt 

(Gaita, 2018) 

retseptis. Pasta 

eelkuivatati 

konvektsioonahjus 

temp. 30-35 °C ning 

kuivatati 40-55 °C 

juures. Proovide 

niiskus langes alg-

väärtustelt 29-32,5% 

lõppväärtustele alla 

13%. 

ne kontrolliga. 

(T) oluliselt kõrgem 

polüfenoolide üld-

sisaldus. 

(T) kõrgem üksikute 

polüfenoolide sisal-

dus (gallus-, kofeiin-, 

kumaar-, feruul- ja 

rosmariin-hape, 

epikatehiin, rutiin, 

resveratrool, kvert-

setiin, kaempferool). 

(T) kõrgem anti-

oksüdantne toime. 

(T) kõrgem anto-

tsüaniinide sisaldus 

‘Pinot Noir’i viina-

marjajääkidest 

pastaproovides. 

Pasta  

viinamarja-

jäägipulbri 

lisandiga 

(VJP) ja 

pasta 

viinamarja-

kestjäägi-

pulbri 

lisandiga 

(VKJP) 

Burgundia 

viinamarja-

nisujahu tüüp 

550 ja VJP, 

vastavalt VKJP, 

vahekorras 

100:0, 97:3, 

94:6, 91:9, 

w/w,  

1 muna,  

2 g soola. 

Jahu segati VJP-ga, 

vastavalt VKJP-ga, 

seejärel lisati muna. 

Segati uuesti, kuni 

saadi paks tainas. 

Lasti 30 min jahtuda, 

seejärel valmistati 

taignalehed, lõigati 

ribadeks ja vormiti 

tagliatelle’deks. 

Pasta eelkuivatati 

konvektsioonahjus 

temp. 30-35 °C, 

(T) VJP ja VKJP lisa-

mine vastavalt 3%, 

6% ja 9% ei põhjus-

tanud negatiivseid 

muutusi pasta koos-

tiste sensoorsetes 

omadustes, eriti 

nende tekstuuris ja 

konsistentsis. 

(T) oluliselt kõrgem 

polüfenoolide üld-

sisaldus ja antioksü-

dantne toime. 
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dest  

(Ciurica, 

2018) 

pärast kuivata-mist 

40-55 °C juures, kuni 

õhuniiskus jõudis alla 

13%. Pastaproove 

säilitati paber-

kottides pimedas 15-

18 °C ja suhtelise 

õhuniiskuse 60-65%. 

(T) kõrgem antotsüa-

niinide sisaldus 

‘Burgundia’ viina-

marjadest pärit 

VKJP-ga pasta-

proovides. 

 

 

Järgneval joonisel 13.2. on toodud punapeedipüree lisandiga pasta  valmistamise 

tehnoloogiline skeem ja pärast seda tehnilised andmed. 
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DOSING

Beet pomace
Durum 

semolina flour
Eggs

RAW MATERIAL PREPARATION

BOILING SIEVING SEPARATION

MASHING

MIXING 

RESTING 30 MINUTES 

MODELING BY WIREDRAWING

DRYING 12-36 HOURS AT 35 - 55°C AND 65-85% 
HUMIDITY

WATER WHITE 
EGG

LEMON 
JUICE

PACKING

STORAGE

 

Joonis 13.1. Tehnoloogiline skeem pasta saamiseks punapeedipüree lisamisega 

 

 

 

Punapeedipüree Durum mannajahu Munad 

MUNAVALGE 

SIDRUNIMAHL 

VESI 

DOSEERIMINE 

TOORAINE ETTEVALMISTAMINE 

KEETMINE SÕELUMINE SEPAREERI-

MINE 

“PUDRUKS 

TEGEMINE” 

SEGAMINE 

30 MIN “PUHKAMISEKS” 

MODELLEERIMINE 

KUIVATAMINE 12-36 H, TEMP. 35-55 °C, 

NIISKUS 65-85%  

PAKENDAMINE 

HOIUSTAMINE 
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TEHNILISED ANDMED PEEDIPÜREE LISANDIGA PASTATOOTELE 

Tehniline spetsifikatsioon viitab munadest ja peedipüreemassiga rikastatud 

nisujahust valmistatud pastale, mis on valmistatud sanitaarseadmeid käsitlevate 

õigusnormide kohaselt ja mida turustatakse inimtoiduks. Nisujahu toorainena 

peab vastama SR877/1996 ja korraldusele 250/2002 koos hilisemate muudatuste 

ja täiendustega. 

 

•funktsionaalsete omadustega toit 

Toote kategooria:  

•nisujahu 000, mannajahu, munakollane, sidrunimahl, mis on 
rikastatud punapeedipüreega, mis sisaldab vitamiine, mineraale, 
süsivesikuid, lipiide, suhkruid, süsivesikuid, kiudaineid ja valke. 

Koostisosad:  

•hapnemata taigna sõtkumisega vastavalt toote retseptile ja 
tehnoloogilisele juhendile. 

Valmistamise meetod: 

•aeglane kuivamine, säilitades samal ajal toiteomadused 

Kuivatusprotsess:  

•see sisaldab kogu teavet, mis on vajalik toote turustamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta 
direktiivile 2000/13/EÜ, mis käsitleb toidutoodete märgistamist ja 
esitlemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist.  

Tootemärgistus: 

SENSOORSED OMADUSED 

•sile, ilma triipudeta, ilma jahuta pealispinnal, läbipaistev klaasja 
murruga. Punase-roosa värvusega tänu peedipüreelisandile. 

Välimus: 
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•iseloomulik koostisosadele, millel ei ole võõraid lõhnasid, on 
hallitusnähtudeta ja ei ole riknenud 

Lõhn: 

•punakasroosa, ühtlane 

Värvus:  

•Pärast keetmist (8-10 min) on pasta elastne, ei kleepu kokku, ilma 
konglomeraatideta, säilitab oma kuju. Vesi, milles pasta keedeti, 
võib olla kergelt sinakas, kuid ilma setteta. 

Keetmisomadused:  

•elastne konsistents 

Mälumisel tekkivad aistingud 

•liblika-kujuline, 3 cm lai ja 3-4 cm pikk;  

•lille-kujuline, 2 cm lai ja 2 cm pikk;  

•lehe-kujuline, laiusega 3 cm ja pikkusega 3–4 cm. 

Vorm: 
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