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Teeseenejoogi ehk kombucha tarvitamine on muutunud viimastel aastatel väga populaarseks 

nii mujal maailmas kui ka Eestis. Probleemiks on aga see, et nii Eestis kui mujal maailmas on 

teeseenega seoses läbi viidud väga vähe teaduslikke uurimistöid ning seetõttu on seoses 

teeseenega kerkinud esile mitmeid küsimusi ja probleeme, mis vajaksid täiendavat uurimist. 

 Bakalaureusetöö eesmärgiks on nii teaduskirjanduse kui eksperimentaalse töö alusel koostada 

ülevaade teeseenest, teeseenes ja teeseene kasvulahuses (e. teeseenejoogis e. kombuchas) 

esinevatest mikroobidest ning tuvastada kultuurpärmide mõju kombucha fermentatsioonile. 

 Töö raames viidi läbi katseseeriad, mille käigus mõõdeti teeseente kasvulahuste pH väärtust, 

suhkrusisaldust, määrati mikroobide üldarvud ja kirjeldati mikroobide morfoloogiat ning 

isoleeriti ja säilitati mikroobide puhaskultuurid. Viimase katseseeria alguses lisati teeseene 

lahustesse kultuurpärme ning katseseeria lõpus viidi läbi sensoorne analüüs. 

Kokkuvõtteks leiti, et teeseente kasvulahuste pH jäi vahemikku 2,66-3,39 ning 

suhkrusisalduseks oli 8-13,8 
0
Bx. Proovid, millele lisati veinipärmi kultuuri, olid kõige 

madalama pH ja suhkrusisaldusega. Hallitus-ja pärmseente ning bakterite üldarv oli teeseentes 

suurem kui teeseente kasvulahustes. 

Teeseentes esines läbi katseseeriate baktereid 1,9 x 10
5 

… 6,4 x 10
8
 PMÜ/g ning hallitus- ja 

pärmseeni 1,2 x 10
5
 PMÜ/g … 1,1 x 10

8
 PMÜ/g. Kombuchas jäi bakterite hulk vahemikku 3,6 

x 10
3
 … 3,5 x 10

6
 PMÜ/ml ning hallitus- ja pärmseente sisaldus oli 4,1 x 10

3 
… 4,7 x 10

6
 

PMÜ/ml. Kultuurpärmide lisamine teeseene lahustesse ei avaldanud mikroobide üldarvule 

statistiliselt olulist mõju, küll aga mõjutasid erinevalt kombucha maitse- ja lõhnaomadusi. Töö 

raames isoleeritud mikroobide puhaskultuurid säilitatakse tulevaste identifitseerimiskatsete 

jaoks glütseroolis -80 
0
C juures. 

 

Märksõnad: Teeseenejook, teeseen, SCOBY, starterkultuurid, sensoorne analüüs 
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The consumption of kombucha has become very popular in recent years both in the world and 

in Estonia. The problem, however, is that very little scientific research has been carried out in 

relation to the tea fungus (SCOBY) in Estonia and elsewhere in the world, and so many issues 

and problems related to the tea fungus need further investigation. 

The aim of the Bachelor’s thesis is to compile an overview of SCOBY, the microbes present 

in SCOBY and kombucha, based on scientific literature and experimental work, and to 

investigate the effect of starter cultures on fermentation of kombucha.  

At the end of each series of experiments, the pH value and sugar content in kombucha were 

measured, the total number of microbes was determined, the morphology of the microbes was 

described and microbial cultures were isolated and stored. At the beginning of the last test 

series, the starter cultures were added to the kombucha solutions and a sensory analysis was 

performed at the end of the test series.  

In conclusion, the pH of the fermented tea ranged from 2,66-3,39 and the sugar content was 8-

13,8 
0
Bx. Samples to which wine yeast culture was added had the lowest pH and sugar 

content. The total number of mold and yeast and bacteria was higher in SCOBYs than in 

kombucha solutions.  

During the test series, the amount of bacteria in tea fungus samples was between 1,9 x 10
5 

… 

6,4 x 10
8
 cfu/g while the content of yeasts and molds was 1,2 x 10

5
 … 1,1 x 10

8
 cfu/g. In 

kombucha the bacterial count ranged from 3,6 x 10
3
 … 3,5 x 10

6
 cfu/ml, and 4,1 x 10

3 
… 4,7 x 

10
6
 cfu/ml for the yeasts and molds. The addition of industrial yeast cultures to kombucha did 

not have statistically significant effect on the overall microbial count, but they affected the 

taste and smell properties of kombucha. The cultures of microbes isolated during the work are 

stored for future identification experiments in glycerol at -80 ° C. 
 

Keywords: Kombucha, tea fungus, SCOBY, starter cultures, sensory analysis 
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TS teeseen 

TSA universaalsööde bakteritele (Tryptic Soy Agar) 

TS-M musta tee lahuses kasvanud nn. emateeseen 

TS-R rohelise tee lahuses kavanud nn. emateeseen 

TSV teeseene vedelik (kasvulahus ehk kombucha) 

TSV-M musta tee baasil valmistatud emateeseene kasvulahus 

TSV-R rohelise tee baasil valmistatud emateeseene kasvulahus 

VRBA sööde kolilaadsetele bakteritele (Violet Red Bile Agar) 
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SISSEJUHATUS 

 

Teeseenejoogi ehk kombucha tarvitamine on muutunud viimastel aastatel väga populaarseks 

ning seda tarvitatakse laialdaselt üle kogu maailma ja ka Eestis. Kombuchat tarvitatakse 

peamiselt sellepärast, et sellele on omistatud mitmeid kasulikke ja tervist parandavaid omadusi 

(nt. kombucha abil saab ravida vähki, nahainfektsioone, nahapõletust jne.). Probleemiks on 

aga see, et teadaolevalt on Eestis ja ka mujal maailmas teeseenega seoses läbi viidud väga 

vähe teaduslikke uurimistöid ning välismaistes uurimustes on seoses teeseenega kerkinud esile 

mitmeid küsimusi ja probleeme, mis vajaksid täiendavat uurimist. Näiteks ei ole teada, kas 

teeseen on meditsiiniliselt kasulik, sest inimeste peal pole vastavaid kliinilisi katseid läbi 

viidud. Lisaks oleks vaja täiendavalt uurida teeseene ja kombucha koostises leiduvaid 

komponente ning kombucha toksilisust. Samuti pole läbi viidud teeseene 

fermentatsiooniprotsessi samaaegselt koos erinevate starterkultuuridega. 

Käesolevas töös antakse ülevaade teeseene ajaloost, teeseene kasvatamisest, teeseenes ja 

kombuchas leiduvatest mikroobidest, biokeemilistest omadustest, kasutamisest toiduainete 

tööstuses ning probleemidest, mis on seotud teeseene kasvatamise ja kasutamisega. 

Eksperimentaalses osas mõõdeti teeseene lahuste pH väärtust, suhkrusisaldust, määrati 

mikroobide üldarvud ja kirjeldati nende morfoloogiat ning isoleeriti ja säilitati mikroobide 

puhaskultuurid. Lisaks viidi läbi sensoorne analüüs, mille käigus hinnati erinevate 

kultuurpärmide mõju teeseenejoogi organoleptilistele omadustele. 

Bakalaureusetöö eesmärk on nii teaduskirjanduse kui eksperimentaalse töö alusel anda 

ülevaade teeseenest, teeseenes ja teeseene kasvulahuses (e. teeseenejoogis e. kombuchas) 

esinevatest mikroobidest ning tuvastada kultuurpärmide mõju kombucha fermentatsioonile. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1.  Teeseen ja tema ajalugu 

 

Teeseenejook ehk kombucha on traditsiooniline kääritatud jook, mis on muutunud viimastel 

aastatel tänu sellele omistatud tervistavatele omadustele väga populaarseks (Greenwalt jt. 

1998). Kombucha moodustub kaheosalises süsteemis, mis koosneb hapust vedelikust ja selle 

peal ujuvast nn. mikroobsest tselluloosikihist ehk teeseenest ehk biokirmest (Adzadogo 2015). 

Viimane on sümbioosis elavate äädikhappebakterite ja pärmseente kooslus (Jayabalan jt. 

2010). Teeseen on kreemikas, aga fermentatsiooni käigus muutub tema värvus mustas tees 

leiduvate tanniinide mõjul tumedamaks (Mukadam jt. 2016). Teeseene vedelik (kombucha) on 

teeseene metabolismi teel karboniseerunud happeline jook, mis koosneb suhkrutest, 

orgaanilistest hapetest, teeosakestest, vitamiinidest ja mineraalainetest (Greenwalt jt. 1998, 

Jarrell, Bennett 2000, Adzadogo 2015). 

Teeseent on idamaades kasvatatud juba mitu tuhat aastat, aga praegusel ajal on teeseen 

populaarne ka lääneriikides (Teoh jt. 2004). Esimesed andmed teeseene kohta pärinevad Hiina 

kirdeosast Mandžuuriast, kus hakati fermenteeritud teed tarvitama juba 220 eKr. Aastal 414 

viis doktor Kombu teeseene Jaapanisse, et ravida keisri seedetrakti probleeme. Hiljem levis 

teeseen ka Venemaale, kus see sai väga populaarseks. Venemaale viisid teeseene idamaised 

kaupmehed. (Blanc 1996, Greenwalt jt. 2000, Dufresne, Farnworth 2000) 

1852. aastal alustasid teadlased (peamiselt Euroopas) olulisi uurimusi teeseene kohta. 

Esimesed tähendusrikkad tööd pärinevad Venemaalt 20. saj. algusest ja I maailmasõja ajast, 

kui jook kuulutati „Vene salajaseks kodus valmistatud ravimiks―. Teeseene vedelikku kutsuti 

ka „Imejoogiks―, mis aitas nii peavalude kui ka seedetrakti haiguste korral. (Kaczmarczyk, 

Lochyński 2014) 

Fermenteeritud teed on kasutatud aastaid paljudes riikides, eriti Jaapanis, Venemaal, Hiinas ja 

Ida-Euroopas. Ka praegusel ajal kasvatatakse teeseent kodustes tingimustes ja teeseene 
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tütarkultuure antakse edasi perekonnalt perekonnale. (Kaczmarczyk, Lochyński 2014) 

Kombucha sai populaarseks tänu sellele omistatud kasulikele omadustele inimese tervisele ja 

kodus valmistamise lihtsusele (Adzadogo 2015). 

 

 

1.2. Teeseene kasvatamine 

 

Teeseene kasvatamiseks on vaja lahust, mis koosneb veest, sahharoosist ja teest. Tavaliselt 

kasutatakse lahuse valmistamiseks musta teed, aga teeseene tervendavate jm. omaduste 

parandamiseks kasutatakse ka teisi teesorte. Erinevates uurimustes on teeseene kasvatamiseks 

kasutatud mitmeid ravimtaimi (tüümian, piparmünt, salvei, sidrunmeliss, siilikübar), valget 

teed, rohelist teed ja oolong teed. (Malbaša jt. 2002, Markov jt. 2001, Markov jt. 2006, 

Jayabalan jt. 2010, Velićanski jt. 2013, Adzadogo 2015) Teiste teesortide kasutamisel tuleb 

jälgida fermentatsiooniprotsessi toimumist. Velićanski et al (2013) leidsid, et sidrunmelissi ja 

piparmündi kasutamisel saavutati tarvitamiseks sobiv happesus lühema ajaga kui musta teed 

kasutades, aga salveid kasutades pikenes fermentatsiooniaeg 4 päeva võrra. 

Sahharoosi asemel on kasutatud teeseene kasvatamisel melassi, maapirni ekstrakti, 

kookospalmisuhkrut ja mett (Greenwalt jt. 1998, Malbaša jt. 2001, Jayabalan jt. 2014, Hussin 

jt. 2015). Hussin jt. (2015) uurisid alternatiivsete süsinikuallikate kasutamist ja nende mõju 

kombucha koostisele. Autorid leidsid, et melassi kasutades sisaldas teeseene lahus rohkem 

orgaanilisi happeid (viinhape, õunhape, äädikhape, merevaikhape) kui valget rafineeritud 

suhkrut ja kookospalmisuhkrut kasutades. Kookospalmisuhkru kasutamisel olid nii 

antioksüdatiivne aktiivsus kui ka fenoolide sisaldus teeseene lahuses suuremad võrreldes teiste 

süsinikuallikatega (valge rafineeritud suhkur, melass). 

Teeseene lahuse traditsioonilisel valmistamisel keedetakse esmalt vesi ning see valatakse 

teelehtedele. 5-30 minuti möödudes lahus filtreeritakse (teelehed eemaldatakse). Seejärel 

lisatakse suhkur ja segatakse, kuni see on lahustunud. Erinevate autorite poolt kasutatud 

suhkru ja tee kogused on väga erinevad (vastavalt 50-100 g/l ja 1,5-70 g/l). Kui lahus on 

jahtunud toatemperatuurini, valatakse see klaasanumasse ning sinna  lisatakse teeseen. Selleks, 

et lahuses ei hakkaks kasvama soovimatud mikroobid, tuleks lahusele lisada osa eelmisest 
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fermentatsioonist pärinevast vedelikust. (Greenwalt jt. 1998, Markov jt. 2001, Jayabalan jt. 

2010, AL- Kalifawi, Hassan 2013) Vedeliku lisamisel langeb lahuse pH väärtus ning uus 

teeseen moodustub kiiremini (Jayabalan jt. 2014, Markov jt. 2006). 

Tavaliselt kasvatatakse teeseent temperatuuril 22-30 
0
C, kuid on kasutatud ka kõrgemaid 

temperatuure (AL- Kalifawi, Hassan 2013, Villarreal-Soto jt. 2018). Kui teeseene 

kasvatamiseks kasutatakse õiget temperatuuri, siis kasvatab teeseen uue kihi. Kõigepealt levib 

tselluloosikiht õhukese kihina üle kogu vedeliku pinna ning seejärel hakkab see paksenema. 

(Dutta, Gachhui 2007) Pärast 7-10 päeva inkubeerimist toatemperatuuril tõstetakse teeseen 

uue lahuse sisse ümber ning vana lahust saab tarvitada joogiks (Greenwalt jt. 1998). 

 

 

1.3.  Mikroobid teeseenes 

 

Teeseen koosneb äädikhappebakteritest ja pärmseentest, kes elavad sümbioosis (Jayabalan jt. 

2010). Pärmide poolt sünteesitud etanool aitab äädikhappebakteritel kasvada ja toota 

fermentatsiooni käigus äädikhapet. Äädikhappebakterite poolt toodetud äädikhape stimuleerib 

pärme, et nad sünteesiksid etanooli. (Liu jt. 1996) Mikroobid toodavad fermentatsiooni käigus 

kahte produkti: fermenteeritud teed ja teeseent (Villarreal-Soto jt. 2018). Teeseenes on kõige 

olulisemaks äädikhappebakteriks Komagataeibacter xylinus (varasema nimega Acetobacter 

xylinum), kes moodustab vedeliku pinnale õhukese tselluloosi kihi, mille külge kinnituvad 

äädikhappebakterid ja pärmseened (Talawat jt. 2006). 

Erinevad autorid on leidnud teeseenest mitmeid erinevaid mikroobe (tabelid 1 ja 2). Täpset 

mikroobset kooslust ei saa välja tuua, sest see on erinevates teeseentes varieeruv (Jayabalan jt. 

2014). Suurem osa teeseenes leiduvatest äädikhappebakteritest kuulub perekondadesse 

Acetobacter, Gluconobacter ja Gluconacetobacter (Jayabalan jt. 2014, Marsh jt. 2014).  
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Tabel 1. Teeseenest ja teeseene kasvulahusest isoleeritud ja tuvastatud äädikhappebakterid 

 

Marsh et al (2014) leidsid, et pärmseentest oli teeseenes kõige domineerivam 

Zygosaccharomyces sp.. Teeseenes sisalduvate pärmide soovitavateks omadusteks on 

osmotolerantsus ja tolerantsus happelise keskkonna suhtes. Lisaks peavad pärmid tootma 

Perekond Liik Tüvi Autor(id) 

Acetobacter aceti MTCC 2945 Liu jt. 1996, ,  

Belloso-Morales, 
Hernández-Sánchez 

2003, Jayabalan jt. 

2010 

intermedius  Boesch 1998 

nitrogenifigens  Dutta, Gachhui 2006 

okinawensis  Coton jt. 2017 

pasteurianus  Liu jt. 1996 

peroxydans  Coton jt. 2017 

syzygii  Coton jt. 2017 

tropicalis  Coton jt. 2017 

Bacterium gluconicum  Yapar jt. 2010 

xylinoides  Yapar jt. 2010 

katogenum  Yapar jt. 2010 

Gluconoacetobacter sp. A4 Yang 2010 

diazotrophicus  Reva jt. 2015 

europaeus  Coton jt. 2017 

hansenii CGMCC1671 Tan jt. 2012,  Coton 
jt. 2017 

intermedius KN89 Coton jt. 2017 

kombuchae  Dutta, Gachhui 2007 
liquefaciens  Coton jt. 2017 

oboediens  Coton jt. 2017 

rhaeticus  Coton jt. 2017 

saccharivorans  Coton jt. 2017 

Gluconobacter oxydans  Belloso-Morales, 

Hernández-Sánchez 

2003,  Reva jt. 2015,  
Coton jt. 2017 

cerinus  Coton jt. 2017 

Halomonas sp.  Reva jt. 2015 

Herbaspirillum sp.  Reva jt. 2015 

Komagataeibacter intermedius  Reva jt. 2015 

rhaeticus AF1 Santos jt. 2014 

saccharivorans  Mukadam jt. 2016 

 xylinus  Kozaki jt. 1972,  
Chen, Liu 2001, 

Belloso-Morales, 

Hernández-Sánchez 
2003,  Talawat jt. 

2006, Coton jt. 2017 
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alkoholi ja teisi maitset andvaid ühendeid. (Teoh 2004) Mida rohkem sisaldab teeseen pärme, 

seda happelisem on teeseene lahus. Pärmid on fermentatsiooniprotsessis väga olulised, sest 

nendest sõltub biotransformatsiooni esimene osa (pärmid hakkavad kohe alguses lahuses 

olevat suhkrut hüdrolüüsima). (Markov jt. 2006) 

Pärmide liigid on teeseene fermentatsiooniprotsessi käigus väga varieeruvad. Käärimise ajal, 

kui keskkond muutub happeliseks, siis madala happetaluvusega pärmide liikide hulk väheneb 

(Teoh 2004). Markov jt. (2001) uurisid katsete käigus, millised liigid esinesid teeseene lahuses 

erinevatel päevadel. S. ludwigii esines lahuses 3.-6. päeval, Torulopsis sp. 5.-7. päeval, S. 

cerevisiae 5.-6. päeval ning S. bisporus ja Zygosaccharomyces sp. 6.-8. päeval. 

Nii pärmide kui ka äädikhappebakterite hulk muutub fermentatsiooni käigus. Ahmed ja Dirar’i 

2005. a. uurimuses leiti, et äädikhappebakterid hakkasid teeseene lahuses kasvama kohe 

fermentatsiooni alguses ja olid käärimisprotsessi ajal domineerivaks, kuid käärimise lõpus 

nende hulk langes järsult. Pärmide puhul oli protsess vastupidine – käärimise alguses pärmide 

hulk vähenes, aga lõpus suurenes. Seevastu Teoh jt. (2004) näitasid oma katsega vastupidiselt, 

et käärimise varajases staadiumis pärmide hulk suurenes ning seejärel vähenes järk-järgult 

kuni käärimise lõpuni. 

Eelnevates uuringutes on leitud, et teeseenes on pärmide ja äädikhappebakterite kooslus 

stabiilsem kui teeseene lahuses. Lisaks sellele on teeseenes ca 2 korda vähem erinevaid 

mikroobiliike kui lahuses. (Reva jt. 2015) Teoh jt. (2004) uurimuses oli välja toodud, et nii 

biokirmes kui lahuses esinesid sarnased mikroobid, aga nende kasvumuster oli erinev. Kui 

teeseenes oli pärmide hulk kogu fermentatsiooni vältel konstantne, siis lahuses kasvas pärmide 

hulk eksponentsiaalselt 6-8 päeva. Kui toitainete hulk vähenes ja pH langes, siis lahuses olnud 

pärmseened surid. 
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Tabel 2. Teeseenest ja teeseene kasvulahusest isoleeritud ja tuvastatud pärmseened 

 

Perekond Liik Tüvi Autor(id) 

Brettanomyces bruxellensis  Liu jt. 1996, Belloso-Morales, 

Hernández-Sánchez 2003,  Teoh jt. 

2004 

claussenii MTCC 7801 Jayabalan jt. 2010 

Candida boidinii  Coton jt. 2017 

colleculosa  Ramadai, Abulreesh 2010 

guilliermondii  Kozaki jt. 1972,  Ramadai, Abulreesh 

2010 

kefyr  Ramadai, Abulreesh 2010 

krusei  Mayser jt. 1995, Dogan jt. 2002 

krussi  Ramadai, Abulreesh 2010 

obtusa  Kozaki jt. 1972 

stellata  Teoh jt. 2004 

Dekkera anomala  Reva jt. 2015,  Coton jt. 2017 

bruxellensis KN89 Coton jt. 2017 

Hanseniaspora valbyensis  Coton jt. 2017 

Kloeckera apiculata  Kozaki jt. 1972, Dogan jt. 2002 

Kluyveromyces marxianus  Belloso-Morales, Hernández-Sánchez 

2003 

africanus  Dogan jt. 2002 

Mycoderma sp.  Jankovic, Stojanovic 1994 

Mycotorula sp.  Jankovic, Stojanovic 1994 

Rhodotorula mucilaginosa  Teoh jt. 2004 

Saccharomyces bisporus  Markov jt. 2001, Malbaša jt. 2008 

cerevisiae  Liu jt. 1996, Markov jt. 2001, Dogan 

jt. 2002, Belloso-Morales, Hernández-

Sánchez 2003, Malbaša jt. 2008 

cerevisiae CGMCC1670 Tan  jt. 2012 

uvarum  Coton jt. 2017 

Saccharomycodes ludwigii  Markov jt. 2001, Malbaša jt. 2008,  

Ramadai, Abulreesh 2010 

Schizosaccharomyces pombe  Teoh jt. 2004 

Zygosaccharomyces bailii  Liu jt. 1996,  Teoh jt. 2004, Mukadam 

jt. 2016 

 bailii MTCC 8177 Teoh jt. 2004, Jayabalan jt. 2010,  

Coton jt. 2017 

 
 kombuchaensis NRRL YB-4811, 

CBS 8849 

Kurtzman jt. 2001 

 sp.  Marsh 2014 

Zygotorulaspora florentina  Coton jt. 2017 

Pichia anomala  Coton jt. 2017 

fermentans  Yapar jt. 2010 

membranaefacience  Kozaki jt. 1972 

occidentalis  Reva jt. 2015 

Torula sp.  Jankovic, Stojanovic 1994 

Torulaspora delbrueckii  Teoh jt. 2004 

Torulopsis famata  Kozaki jt. 1972 
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Mikroobide kasv sõltub mitmetest erinevatest teguritest. Neffe-Skocińska jt. (2017) leidsid, et 

temperatuuril 30 
0
C kasvanud teeseenes oli pärmide hulk väiksem kui temperatuuridel 20 

0
C ja 

25 
0
C kasvanud teeseentes. Kui suhkrusisaldus on lahuses liiga suur, siis moodustuv 

tselluloosi kogus on väiksem. Goh et al (2012) uurimuses moodustus tselluloosi kõige rohkem 

siis, kui suhkru kontsentratsioon oli 90 g/l. Al-Kalifawi ja Hassan’i (2013) uurimuse kohaselt 

moodustus tselluloosi kõige rohkem siis, kui suhkru kontsentratsioon oli 100 g/l. Ali ja 

Shivanna (2017) jõudsid aga järeldusele, et biomassi tekib kõige rohkem siis, kui teed on 5 või 

10%. 

 

 

1.4. Kombucha biokeemilised omadused 

 

Teeseen on sümbioosis elavate äädikhappebakterite ja pärmseente kooslus ning seda 

kasvatatakse suhkrustatud musta tee lahuses (Jayabalan jt. 2010). Suhkrut kasutatakse 

fermentatsiooniprotsessis süsinikuallikana ja teed lämmastikuallikana (Al-Kalifawi, Hassan 

2013). Teeseene fermentatsiooni käigus moodustuvad teeseene kasvulahusesse mitmed 

kasulike omadustega ühendid- vitamiinid, mineraalained, happed jm. (Ali, Shivanna 2017). 

Kombuchale on omistatud mitmeid tervist parandavaid omadusi, aga meditsiinilist kasulikkust 

ei ole suudetud teaduslikult tõestada, sest inimeste peal pole katseid läbi viidud. Selleks, et 

leida teaduslikku alust teeseenejoogi kasulikkusele, on viidud läbi mitmeid katseid, et uurida 

teeseene inhibeerivaid omadusi erinevate mikroobide suhtes. 

 

 

1.4.1. Teeseene moodustumise protsess 

 

Teeseent kasvatatakse lahuses, mis koosneb veest, suhkrust ja teest. Lahuses olev suhkur ehk 

sahharoos hüdrolüüsitakse pärmide invertaasi (ensüüm) abil glükoosiks ja seejärel fruktoosiks 

(joonis 1). Pärmseened suudavad glükolüüsi käigus kasutada nii glükoosi kui ka fruktoosi, 

tootes protsessi käigus etanooli, glütserooli ja CO2. Kuna fruktoosi kasutatakse väiksemas 

koguses, siis osa sellest jääb pärast fermentatsiooni alles. (Chen, C., Liu 2001, Sathishkumar 

jt. 2009, El-Salam 2012) Äädikhappebakterid  oksüdeerivad etanooli atseetaldehüüdiks ning 

seejärel äädikhappeks. Sekundaarse ainevahetusprotsessi käigus oksüdeeritakse glükoos 
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erinevateks hapeteks (nt. glükoonhape, piimhape, äädikhape, õunhape, püruviinhape, 

viinhape). (El- Salam 2012, Kumar, Joshi 2016, Neffe-Skocińska jt. 2017)  

 

 

 

Joonis 1. Teeseene moodustumise protsess. 

 

Näiteks, Komagataeibacter xylinus (varasema nimega Acetobacter xylinum ja 

Gluconacetobacter xylinus) oksüdeerib glükoosi pentoosfosfaadi rada pidi glükoonhappeks 

(Chen, Liu 2001). Teine spetsiifiline ainevahetus lõpeb antud mikroobil mikroobse tselluloosi 

sünteesiga. Bakter saab toota tselluloosi glükoosist, etanoolist, suhkrust ja glütseroolist. 

(Villarreal-Soto jt. 2018) 

 

 

1.4.2. Keemiline koostis 

 

Teeseen toitub oma kasvukeskkonnas ehk lahuses olevast suhkrust ning muudab selle 

metabolismi käigus mitmesugusteks kasulike omadustega ühenditeks, mis jäävad teeseene 
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lahusesse (Ali, Shivanna 2017). Lahuse keemiline koostis sõltub kasvatamiseks kasutatavast 

vedelikust, fermentatsiooniajast ja temperatuurist ning kultuuris olevatest mikroorganismidest 

(Jayabalan jt. 2014). Fermenteeritud tee lahus ehk kombucha sisaldab alkohole, aldehüüde, 

ketoone, estreid, aminohappeid, tanniine, terpenoide, saponiine, flavonoide, fenoole, 

redutseerivaid suhkruid, alkaloide, CO2, ensüüme, katehhiine, kofeiini jt. ühendeid (Adzadogo 

2015, Kumar, Joshi 2016). 

Lisaks väikeses koguses alkoholile (0,5-1,5%), sisaldab teeseene lahus ka vitamiine B1, B2, B3, 

B6, B12, C (Bauer- Petrovska, Petrushevska- Tozi 2001, Kumar, Joshi 2016) ja erinevaid 

keemilisi elemente nagu C, O, Na, K, Mg, Zn, Cu, Fe, Mn, Ni, Co, Pb, Cr, Ca (Hartmann jt. 

2000, Bauer- Petrovska, Petrushevska- Tozi 2001, Jayabalan jt. 2010). Vitamiinid ja teised 

toitained tekivad pärmirakkude surma ja autolüüsi käigus (Kumar, Joshi 2016, Villarreal-Soto 

jt. 2018). 

Peamisteks hapeteks teeseene lahuses on äädik-, glükuroon- ja glükoonhape (Jayabalan jt. 

2014). Chen ja Liu (2001) leidsid oma uurimuses, et äädikhappe hulk suurenes aja jooksul 

ning pärast 30 päeva kestnud fermentatsiooni oli lahuses äädikhapet 1,1 g/100 ml. 

Glükoonhape tekkis lahusesse alles siis, kui fermentatsioon oli kestnud 6 päeva. Lisaks on 

teeseene lahusest leitud piim-, merevaik-, õun-, sidrun-, viin-, fool-, maloon-, oksaal- ja 

püruviinhapet (Mayser jt. 1995, Sathishkumar jt. 2009, Kumar, Joshi 2016, Ali, Shivanna 

2017, Neffe-Skocińska jt. 2017). Teeseene lahusesse jäävad ka metaboliseerumata glükoos ja 

fruktoos, mis annavad joogile magususe (Adzadogo 2015).  

 

 

1.4.3. Raviomadused 

 

Väidetavalt saab kombucha ehk teeseene vedeliku abil ravida mitmeid haigusi, aga seda on 

teaduslikult kas väga vähe tõestatud või pole üldse tõestatud (Jayabalan jt. 2014). Katsed on 

läbi viidud erinevates tingimustes ja katsete lõpptulemused on olnud varieeruvad (Dufrense, 

Farnworth 2000). 

Erinevate autorite poolt on välja toodud mitmeid haigusi, mille puhul saaks teeseene vedelikku 

kasutada ravimina (tabel 3). Väidetavalt saab teeseene lahuse abil ravida vähki, aga 1990. 
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aasta uuring ei suutnud seda tõestada (Hauser 1990). Hilisematel aastatel on läbi viidud uued 

uuringud ning on leitud, et teeseene vedelik sisaldab antioksüdant DSL- i (D-sahhaarhape-1,4 

laktoon), mis inhibeerib ensüümi (glükuronidaas), mida seostatakse vähi tekkega (Jayabalan 

jt.2014). Deghrigue et al (2013) leidsid eksperimentide käigus, et teeseene lahusel (rohelise 

tee baasil kasvatatud) on antiproliferatiivne toime (rakkude ülemäärase kasvu pärssimine) 

kahe erineva vähiraku suhtes. Arvati, et antiproliferatiivne toime võib olla teeseene vedelikus 

olevatel polüfenoolidel, DSL-il, vitamiinidel, glükoonhappel, glükuroonhappel ja piimhappel. 

Saadud tulemuste põhjal järeldati, et teeseene vedeliku abil saaks ravida erinevat tüüpi 

vähkkasvajaid. Lisaks arvatakse, et kombucha suurendab immuunvastust (Greenwalt jt. 2000). 

Sellele faktile pole teaduslikku tõestust leitud, aga kuna teeseen suurendab organismis 

T-rakkude arvu, siis võiks oletada, et see väide vastab tõele (Cavusoglu, Guler 2010). 

 

Tabel 3. Terviseprobleemid, mida saab teeseene vedeliku abil ravida 

 

Arvatakse ka, et teeseene vedeliku tarbimine pidurdab vananemist ning kui juuksed on hallid, 

siis kombucha tarbimisel taastub juuste esialgne värvus (Hauser 1990). Hartmann jt. (2000) 

viisid hiirtega läbi katse, mis kestis kolm aastat. Pooltele hiirtest manustati regulaarselt 

fermenteeritud teeseene lahust. Katsete tulemusena selgus, et hiired, kes tarbisid kombuchat, 

elasid kauem, kui need, kes seda ei saanud. Isaste hiirte eluiga pikenes 5% võrra, emaste 

eluiga 2% võrra. Hartmann et al (2000) poolt läbi viidud katses selgus ka see, et kombuchat 

Mõju tervisele Autor(id) 

Ravib vähki Hauser 1990, Greenwalt jt. 2000 

Langetab vererõhku Greenwalt jt. 2000 

Suurendab T- rakkude  arvu Cavusoglu, Guler 2010 

Leevendab artriiti Steinkraus jt. 1996, Greenwalt jt. 2000, 

Cavusoglu, Guler 2010 

Leevendab kõhukinnisust Steinkraus jt. 1996 

Reuma ravimine/ ennetamine Hauser 1990 

Ravim psoriaasi vastu Steinkraus jt. 1996 

Aitab kroonilise väsimuse vastu Steinkraus jt. 1996 

Ravim ainevahetushaiguste vastu Steinkraus jt. 1996 

Suurendab immuunvastust Greenwalt jt. 2000 

Eesnäärmevähi ravi/ ennetamine Hartmann jt. 2000 

Aitab taaselustada soolestiku mikrobiootat Ali, Shivanna 2017 

Ravib nahainfektsioone ja nahapõletust Fontana jt. 1991, Greenwalt jt. 2000 

Aitab unetuse vastu Cavusoglu, Guler 2010 

Ravib hemorroide Cavusoglu, Guler 2010 
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tarbinud hiirtel oli suurem keskkonnateadlikkus ja parem reageerimisvõime. Märkimisväärsed 

erinevused olid ka aju ja maksa massis ning põrna pikkuses. Kombuchat tarbinud hiirtel oli 

väiksem aju, suurem maks ja pikem põrn. See, et kombuchat tarbinud hiirtel oli väiksem aju, 

tõstatas küsimuse, kas kombuchat tasub anda lastele joomiseks või mitte. 

Rottidega läbi viidud katsetest on selgunud, et teeseene vedeliku abil saaks ravida ka diabeeti, 

kuid diabeedivastane toime võis antud uuringutes tuleneda hoopis mustast teest pärinevatest 

polüfenooli jääkidest (Morshedi, Dashti- Rahmatabadi, 2010). Ühes uuringus leiti, et teeseen 

suutis eemaldada fermentatsiooni käigus teeseene lahuse sisse viidud vabu radikaale. 

Teoreetiliselt saaks kombucha tarbimisega ennetada selliste haiguste teket, mille käigus 

toodetakse liiga palju vabu radikaale (nt. Parkinsoni tõbi, südamereuma, vähk). Teeseene 

aktiivsus sõltus antud katses fermentatsiooniajast, kasutatavast teest ja teeseenes leiduvatest 

mikroobidest. (Jayabalan jt. 2008) 

 

 

1.4.4. Antimikroobsed omadused 

 

Kombuchal on patogeensete mikroobide suhtes näidatud antimikroobset toimet (Adzadogo 

2015). Teeseene inhibeeriv toime sõltub sellest, milline on lahuse esialgne suhkru ja tee 

kontsentratsioon. Inhibeerivat toimet mõjutab ka teeseene kasvatamise temperatuur. Ühes 

uurimuses leiti, et äädikhappe mõju mikroobidele oli kõige suurem juhul, kui teeseent 

kasvatati 25 
0
C juures ja kui tee kontsentratsioon oli 5%. Kõrgematel temperatuuridel (30 – 

45 
0
C) ei avaldanud teeseen mikroobidele mingit mõju. (Ali, Shivanna 2017) 

Mitmed autorid on viinud läbi katseid, et jõuda selgusele, kas ja milliseid mikroobe teeseene 

lahus inhibeerib (Tabel 4). Kõige enam on uuritud kombucha inhibeerivat toimet Escherichia 

coli suhtes. Kõik autorid on katsete käigus leidnud, et teeseene vedelikul on E. coli suhtes 

antimikroobne toime. Staphylococcus aureus’ ega on samuti mitmed autorid katseid läbi 

viinud, aga tulemused on olnud erinevad. Ali ja Shivanna (2017) leidsid, et teeseene lahus ei 

inhibeeri S. aureus’ t, aga tabelis 4 nimetatud autorid said vastupidised tulemused. 
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Tabel 4. Mikroobid, kelle kasvu kombucha inhibeerib 

 

Mikroobid Autor(id) 

Aeromonas hydrophila Sreeramulu jt. 2000 

Agrobacterium tumefaciens Greenwalt jt. 1998 

Bacillus cereus Sreeramulu jt. 2000 

Bacillus cereus NRRL B-14720 Greenwalt jt. 1998 

Bacillus cereus NRRL B-14725 Greenwalt jt. 1998 

Bacillus cereus (PTCC 1015) Borkani jt. 2016 

Campylobacter jejuni Sreeramulu jt. 2000 

Candida albicans NRRL Y-12983 Greenwalt jt. 1998 

Enterobacter cloacae Sreeramulu jt. 2000 

Escherichia coli Sreeramulu jt. 2000, Sreeramulu jt. 2001, 

Júnior jt. 2009, Deghrigue jt. 2013, Ali, 

Shivanna 2017 

Escherichia coli serotüüp H48 

(patogeenne) NRRL B-3704 

Greenwalt jt. 1998 

Escherichia coli serotüüp H10 (ei ole 
patogeenne) NRRL B-2207 

Greenwalt jt. 1998 

Helicobacter pylori Sreeramulu jt. 2000 

Listeria monocytogenes Sreeramulu jt. 2000, Borkani jt. 2016 

Micrococcus luteus Deghrigue jt. 2013 

Microsporum canis Júnior jt. 2009 

Pseudomonas aeruginosa Sreeramulu jt. 2000 

Salmonella cholerasuis serotype 

typhimurium NRRL B-4420 

Greenwalt jt. 1998 

Salmonella enterica serovar typhimurium Deghrigue jt. 2013 

Salmonella enteritidis Sreeramulu jt. 2000, Sreeramulu jt. 2001 

Salmonella typhi Júnior jt. 2009 

Salmonella typhimurium Sreeramulu jt. 2000, Sreeramulu jt. 2001 

Shigella sonnei Sreeramulu jt. 2000, Sreeramulu jt. 2001 

Staphylococcus aureus Sreeramulu jt. 2000 

Staphylococcus aureus NRRL B-1317 Greenwalt jt. 1998 

Staphylococcus aureus NRRL B-1318 Greenwalt jt. 1998 

Staphylococcus aureus (PTCC 1431) Borkani jt. 2016 

Staphylococcus epidermis Sreeramulu jt. 2000, Deghrigue jt. 2013 

Vibrio cholerae Talawat jt. 2006 

Vibrio cholerae N16961 Bhattacharya jt. 2018 

Yersinia enterolitica Sreeramulu jt. 2000 

 

Mitmed autorid on üritanud selgusele jõuda, milline komponent on kombuchas mikroobe 

inhibeeriva toimega. Arvatakse, et inhibeeriv toime on äädikhappel ja etanoolil (Sreeramulu jt. 

2000, Nguyen jt. 2015). Sreeramulu jt. (2001) uurisid teeseene lahuses leiduvate orgaaniliste 
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hapete inhibeerivaid omadusi. Selgus, et hapetel eraldi esines inhibeeriv toime vaid madala pH 

juures, kuid kui pH oli neutraalne, siis antimikroobne toime puudus. See näitab, et 

orgaanilised happed ei ole kombuchas inhibeeriva toimega, kuna fermenteeritud teeseene 

lahusel on antimikroobne toime ka neutraalse pH juures. Lisaks leidis autor, et ka valkudel ja 

tanniinidel puudub mikroobe inhibeeriv toime. Selleks, et uurida tanniinide mõju 

antimikroobsetele omadustele, eemaldati tanniinid fermenteeritud teeseene lahusest. 

Tanniinide eemaldamisel oli kombuchal aga antimikroobne toime endiselt olemas. 

Fermenteerimata teel, mis sisaldas tanniine, ei leitud samuti antimikroobseid omadusi. Sellest 

tulenevalt järeldati, et tanniinid ei ole teeseenejoogis mikroobe inhibeeriva toimega, sest 

teeseene lahuses kasutatav tee kontsentratsioon on väga väike. Autori arvates on 

antimikroobse toimega mikroobsed metaboliidid, mida bakterid ja pärmseened toodavad 

fermentatsiooni ajal. Bakterite, mittesoovitavate pärmide ja filamentsete seente kasvu 

vähendab ka lahuse madal pH (2,2-3,4) (Teoh jt. 2004, Gramza-Michałowska jt. 2016). 

 

 

1.5. Teeseene kasutusvõimalused toiduainetööstuses 

 

Praegusel ajal on laialdaselt levinud kombucha tarvitamine tervist parandava joogina, aga 

toiduainetööstuses on võimalik ära kasutada ka teeseent ehk bakteriaalset tselluloosi. Teeseent 

saaks kasutada näiteks toidu lisaainena ja pakkematerjalina. Kuna teeseen inhibeerib mitmete 

toidupatogeenide kasvu, siis saaks seda kasutada ka säilitusainena. Teeseenejooki võib 

täiustada oma äranägemise järgi, lisades sellesse erinevaid maitset andvaid ühendeid. Lisaks 

on võimalik suurendada joogi probiootilisi omadusi lisades sellesse piimhappebaktereid. 

 

 

1.5.1. Biotselluloos 

 

Teeseene puhul on tegemist bakteriaalse tselluloosiga. Äädikhappebakterite poolt toodetaval 

bakteriaalsel tselluloosil on unikaalsed omadused. Tselluloos on mehaaniliselt väga tugev ja 

sellel on kõrge vee absorbeerimisvõime. (Vandamme jt. 1998, Sukara 2014) Bakteriaalse 

tselluloosi puhtus on väga kõrge ning sellel on kõrge kristallilisuse aste (Sukara 2014). Lisaks 
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on tselluloos kuumakindel, sellel on sile tekstuur, hea veehoidmisvõime ning lihtne 

polümerisatsioon (Okiyama jt. 1993, Sukara 2014). 

Bakteriaalset tselluloosi saaks kasutada toidu koostisosana sellepärast, et see on puhas, ei 

muuda toidu maitset ega värvust ning on võimeline moodustama erinevaid kujusid ja 

tekstuure. Tselluloosi saaks potentsiaalselt kasutada paksendajana, geelistajana ja 

stabilisaatorina. Bakteriaalne tselluloos seob hästi vett ning see sobib ka pakkematerjaliks 

(antimikroobne pakkematerjal). (Jipa jt. 2012, Shi jt. 2014) Kuna teeseen inhibeerib mitmete 

toidupatogeenide kasvu, siis saaks teda kasutada säilitusainena (Mo jt. 2008). 

Acetobacter aceti AJ 12368 fermentatsiooni käigus saadud tselluloosi võib ka niisama süüa. 

Toodetav tselluloos on tavaliselt kõva, aga selleks, et seda süüa saaks, võib seda töödelda 

suhkru ja alkoholiga või alginaadi ja kaltsiumkloriidiga. Tselluloosi tekstuur sarnaneb 

puuviljade või molluskite (nt. kalmaari) tekstuurile. (Okiyama jt. 1992) 

Bakteriaalse tselluloosi kasutamine parandab nt. pastatoitude kvaliteeti, vähendades nende 

kleepuvust. Lisaks saab seda kasutada lihatoodetes rasva asendajana. (Okiyama jt. 1993) 

Bakteriaalset tselluloosi saaks kasutada salatite valmistamisel, madala kalorsusega 

magustoitudes, valmistoodetes, mahlades, kondiitritoodetes, jäätistes, jogurtites ja küpsetatud 

toitudes (Okiyama jt. 1992, Sukara 2014). 

 

 

1.5.2. Kombucha 

 

Viimastel aastatel on muutunud kombucha tarvitamine väga populaarseks ning 

kaubanduslikult on saadaval mitmeid erinevaid teeseenejooke. Müüakse klassikalisi 

kombuchasid, mis on valmistatud nt. musta või rohelise tee baasil ning lisaks on saadaval ka 

jooke, millele on lisatud erinevaid maitseid, nt. puuviljade (greip, ananass, laim, sidrun, 

mango), marjade (vaarikas, maasikas, mustikas), köögiviljade (kurk, spinat, petersell, peet, 

porgand) ja ravimtaimede (lavendel, piparmünt) maitseid. Lisaks on võimalik osta 

teeseenejoogist tehtud pulbrit ning probiootilisi kapsleid, mis sisaldavad kuivatatud kombucha 

ekstrakti. 
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Järjest enam on hakatud valmistama mitmete erinevate maitsetega teeseenejooke. Tavaliselt 

lisatakse kombuchale erinevaid maitseid teise fermentatsiooni käigus. Kõigepealt viiakse läbi 

esimene fermentatsioon klassikalisel viisil (keedetakse tee, lisatakse suhkur ning lahusesse 

lisatakse teeseen). Teine fermentatsioon viiakse läbi ilma teeseeneta, aga protsessi käigus 

lisatakse kombuchale erinevaid komponente, et anda joogile soovitud maitse.  Maitse 

lisamiseks võib teise fermentatsiooni ajal lisada teeseenejoogile puuviljamahla, 

köögiviljamahla, magustatud ravimtaimede leotist või ravimtaimeteed. Sekundaarse 

fermentatsiooni võib läbi viia aeroobselt suure avaga anumas või õhulukuga anumas. Avatud 

anumas moodustub magustatud vedeliku pinnale teeseen ning domineerivateks mikroobideks 

on äädikhappebakterid. Suletud anumas tekivad teise fermentatsiooni käigus alkohol ja 

piimhape. (Katz 2012) 

Selleks, et parandada teeseenejoogi probiootilisi omadusi, võib teeseene lahusesse lisada 

piimhappebaktereid. Nguyen jt. (2015) lisasid teeseene lahusesse piimhappebakterid, mis olid 

isoleeritud hapukapsast, keefirist ja teeseenest ning viisid läbi fermentatsiooni (koos 

teeseenega). Piimhappebakterite lisamisel suurenes glükuroonhappe tootmine ning paranesid 

teeseene vedeliku antibakteriaalsed ja antioksüdatiivsed omadused. Kodustes tingimustes saab 

kombucha probiootilisi omadusi parandada näiteks keefiri lisamisel teeseene lahuse sisse. 

Käesolevas uurimuses lisati teeseene kasvulahuse sisse teeseen koos erinevate 

alkoholipärmidega. Katse käigus toimus samaaegselt kaks erinevat fermentatsiooniprotsessi. 

Teadaolevalt ei ole varem sellisel viisil fermentatsiooni läbi viidud. 

 

 

1.5.2.1. Kombucha villimine tööstuses 

 

Teeseenejoogi ehk kombucha populaarsus on viimastel aastatel suurenenud ning jooki 

turustatakse paljudes riikides. Kuna mitmete tootjate poolt toodetud teeseenejook jõuab ka 

poelettidele, siis tuleb pöörata rohkem tähelepanu tootmisprotsessi hügieenilisusele ja sellele, 

et tarbijani jõudev toode oleks ohutu. Suurt tähelepanu tuleks pöörata villimisprotsessile, sest 

teeseene vedelikus jätkub mikroobide elutegevus ka suletud anumas ning selle tõttu 

suurenevad fermenteeritud tees CO2- ja alkoholisisaldus. 
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Selleks, et patogeenid ei hakkaks teeseene vedelikus kasvama, peab pudelitesse villimisel 

fermenteeritud tee pH olema ≤ 4,2. Pudelitesse villimisel tuleb arvestada ka seda, et kui 

villitakse aktiivselt käärivat vedelikku, siis käärimine jätkub ka pudelis. Pudelisse villitud 

fermenteeritud tees võib alkoholisisaldus aja jooksul suureneda, sest pärmid jätkavad suhkrute 

fermenteerimist ning alkoholi ja CO2 tootmist. CO2 kogunemine suletud anumas inhibeerib 

alkoholi muutumist äädikhappeks. Seega happe kogused ei saa suureneda ohtliku tasemeni. 

(Food Safety… 2015) Samas, CO2 moodustumine võib mõningatel juhtudel põhjustada 

ülerõhku ja pudelite leket või purunemist (Nummer 2013, Food Safety… 2015). 

Alkoholi ja CO2 moodustumise vältimiseks pärast villimist on mitu võimalust. Valmis jooki 

võib pastöriseerida (Nummer 2013, Food Safety… 2015). Pastöriseerimise käigus hävinevad 

joogis olevad mikroobid ning CO2 ja alkoholi tootmist ei toimu enam. Jooki tuleks 

pastöriseerida temperatuuril 82 
0
C ning pärast seda villida kohe pudelitesse. 30 sekundi 

möödudes tuleks pudel keerata 30 sekundiks tagurpidi. Pärast seda tuleb lasta pudelitel 

jahtuda. Selliselt toimides säilib jook pikka aega ilma, et see rikneks. (Nummer 2013) 

Pastöriseeritud ja seejärel villitud vedelik on toatemperatuuril stabiilne (Food Safety… 2015). 

Pastöriseerimise käigus hävinevad nii kahjulikud mikroobid kui ka teeseenes leiduvad 

probiootilised mikroobid. Selle tõttu kaovad kuumtöötlemisel kombucha probiootilised 

omadused. (Bleam jt. 2016) 

Teine võimalus fermenteeritud tee töötlemiseks on 0,1% naatriumbensoaadi ja 0,1% 

kaaliumsorbaadi lisamine vedelikku. Lisatud ained takistavad hallituse kasvu ning 

minimeerivad pärmide ja äädikhappebakterite kasvu suletud anumas. (Nummer 2013, Food 

Safety… 2015) Sellisel viisil töödeldud jooke tuleb hoida külmikus kuni kasutamiseni. 

Teeseene vedeliku kolmas säilitamise võimalus on külmikus hoidmine. (Nummer 2013, Food 

Safety… 2015) Viimase kahe variandi puhul ei ole vedeliku villimise temperatuur oluline. 

Säilivusaeg tuleb kindlaks määrata lõpliku pärmide hulga ning CO2 ja alkoholi tootmise põhjal 

(Nummer 2013) 
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1.6. Probleemid teeseene kasvatamisel ja kasutamisel 

 

Teeseenel ja teeseenejoogil on mitmeid kasulikke omadusi, aga teeseene vale kasvatamise ja 

kasutamisega võivad kaasneda probleemid. Teeseen võib olla ohtlik, kui seda on kasvatatud 

valedes tingimustes või siis, kui teeseene vedelikku tarbivad inimesed, kellel on mõni 

spetsiifiline haigus. Kui joogi valmistamiseks kasutatakse puhtaid või steriilseid seadmeid, tee 

jahutatakse kiiresti ning lahuse pH alandatakse võimalikult kiiresti eelmisest fermentatsioonist 

pärineva vedelikuga, siis teeseene saastumise oht väheneb oluliselt. (Greenwalt jt. 2000) 

Mõned inimesed on esitanud kaebusi teeseene vedeliku tarbimisest tingitud kõrvalmõjude 

kohta. Srinivasan jt. (1997) tõid välja, et kahel inimesel esines allergiline reaktsioon, ühel 

patsiendil oli 6 nädalat kollatõbi ja ühel patsiendil iiveldus, oksendamine ning pea- ja 

kaelavalu. Nende juhtumite puhul ei olnud aga piisavalt tõendeid selle kohta, et eelpool 

nimetatud kõrvalmõjude tekitajaks võis olla teeseenejook. Kõrvalmõjusid võis põhjustada ka 

vedeliku saastumine kohas, kus teeseen kasvas. Saudi Araabias viidi haiglasse mitmed 

inimesed, kes olid tarvitanud kombuchat. Neil esines mitmeid vaevusi, s.h. neerupuudulikkus. 

Probleemi põhjustajaks võisid olla mitmed asjaolud: ebapiisav köögi puhtus, isiklik hügieen, 

teeseene lahuse valmistamine avatud tolmustes kohtades. Sellistes tingimustes võis teeseen 

saastuda hallitustega, hapet taluvate bakteritega ja mõnede patogeensete pärmidega. 

(Ramadani, Abulreesh 2010) Lisaks on kombucha tarvitamisega seostatud maksapuudulikkuse 

teket, metaboolset atsidoosi, siberi katku tekitaja ehk Bacillus anthracis’e põhjustatud 

infektsiooni, värisemist, hingamisraskusi ja palavikku. Maksapuudulikkuse ja laktatsidoosi 

juhtumid on olnud väga tõsised ning need on mõningatel juhtudel lõppenud surmaga. (Ernst 

2003, Kole jt. 2008) Rottidega läbi viidud katsete käigus leiti, et teeseenejook ei avaldanud 

maksale negatiivset mõju (Sathishkumar jt. 2009). Sellest võiks järeldada, et maksaga 

tekkinud probleemid ei ole seotud kombucha tarvitamisega. 

Kui teeseent kasvatatakse tööstuses, kus täidetakse kõiki hügieeninõudeid ning teeseen on 

kontrollitud kvaliteediga, siis saab seda ohutult kasutada värskendava joogi valmistamiseks 

(Ramadani, Abulreesh 2010). Teeseent kasvatatakse aga tavaliselt kodustes tingimustes, 

mistõttu tuleb joogi tarvitamisel olla ettevaatlik, sest see võib valmistamise käigus saastuda 

patogeensete mikroobidega (nt. bakterid, pärm- ja hallitusseened). Kodus kasvatatud 
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teeseenest on uuringute käigus leitud nii Penicillum ’i erinevaid liike kui ka Candida 

albicans’ i. (Mayser jt. 1995, Talawat jt. 2006, Villarreal-Soto jt. 2018) Teeseene 

kasvatamiseks kasutatav lahus võib saastuda patogeensete mikroorganismidega kohe pärast 

tee keetmist, aga ka kõigi järgnevate protsesside käigus. Tee tuleks jahutada temperetuurilt 

60 °C temperatuurini 20 °C 2 tunni jooksul ning teeseen tuleb lisada tee sisse võimalikult 

kiiresti, et alustada fermentatsiooniprotsessi. Toiduohutuse seisukohast on kõige kriitilisem 

periood alates tee jahutamisest kuni pH väärtuse ≤ 4,2 saavutamiseni fermentatsiooni käigus. 

Teeseen tuleks ära visata, kui sellel esineb märke saastumisest (hägused kontsentrilised laigud, 

mis võivad värvuda roheliseks, mustaks, pruuniks, siniseks, halliks või valgeks) või kui pH ei 

saavuta fermentatsiooni käigus väärtust ≤ 4.2. (Food Safety… 2015) 

Kuna kombucha on väga happeline, siis ei tohiks seda valmistada ega säilitada keraamilistes 

või pliikristallist mahutites, sest nendest anumatest võivad hakata eralduma mürgised ühendid 

(Srinivasan jt. 1997). Ühes artiklis oli mainitud juhtumit, kus abielupaaril tekkis pliimürgitus. 

Põhjuseks oli arvatavasti see, et nad kasvatasid teeseent keraamilises potis. Eeldati, et 

kombuchas olnud hapete toimel eraldus poti värvimiseks kasutatud glasuuri pigmendist plii 

teeseene lahusesse. (Phan jt. 1998) Teeseene lahust tuleks fermenteerida ja säilitada 

klaasanumates. Teisteks sobilikeks materjalideks on portselan, pliivaba glasuuriga kaetud 

savinõud, roostevabast terasest anumad, kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE) ja 

polüpropüleen (PP). (Food Safety… 2015) 

Teeseene kasvatamisel ei ole pikaajaline fermentatsioon soovitatav, sest orgaanilised happed 

akumuleeruvad ning selle tõttu tekivad tervisele kahjulikud hapete kogused (Jayabalan jt. 

2008). Selleks, et ei toimuks äädikhappe liigset tootmist ohtliku tasemeni, on soovitatav 

kontrollida fermentatsiooni ajal vedeliku pH väärtust. Kui pH hakkab lähenema väärtusele 2,5, 

tuleb fermentatsioon peatada. Fermentatsiooni lõpetamiseks tuleks panna jook külmkappi ja 

hoida seal kuni tarbimiseni. Kombucha ületarbimine võib põhjustada atsidoosi. (Food 

Safety… 2015) Lisaks sellele võib selle liigne tarbimine olla ohtlik nendele, kes on happe 

suhtes tundlikud või kellel on eelsoodumus neerupuudulikkusele (Talawat jt. 2006). Tarvitatav 

kombucha kogus ei tohiks olla suurem kui 110 ml päevas (Food Safety… 2015), aga näiteks 

USA-s tarvitatakse tavaliselt teeseene vedelikku ca 118 ml päevas. Antud kogus ei avalda 

negatiivset mõju tervete inimeste tervisele. (CDC 1995)  
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

 

2.1. Eesmärk ja ülesanded 

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli nii teaduskirjanduse kui eksperimentaalse töö alusel anda 

ülevaade teeseenest, teeseenes ja teeseene kasvulahuses (e. teeseenejoogis e. kombuchas) 

esinevatest mikroobidest ning tuvastada kultuurpärmide mõju kombucha fermentatsioonile. 

Bakalureusetöö ülesanded: 

1) tutvuda erinevate teadusartiklitega ning leida informatsiooni teeseene ja kombucha 

ning neis esinevate mikroobide kohta; 

2) planeerida ja teostada katsed teeseenes ja teeseene kasvulahuses (kombuchas) 

sisalduvate mikroobide isoleerimiseks, säilitamiseks ja üldarvu määramiseks; 

3) planeerida ja teostada katsed kultuurpärmide mõju kohta teeseene ja kombucha 

mikrobiootale ning kombucha sensoorsetele omadustele. 

 

 

2.2. Materjal ja metoodika 

 

2.2.1. Uuritav materjal 

 

Bakalaureusetöös kasutati kahte erineva päritoluga kodustes tingimustes kasvatatud teeseent. 

Ühte teeseent oli eelnevalt kasvatatud mustas, teist rohelises tees. Töö raames viidi läbi kuus 

(I…VI) katseseeriat (KS) perioodil 1.11.2018-14.01.2019. Esimese KS käigus võeti proovid 

algmaterjalidest (esialgsetest teeseentest ja teeseente kasvuvedelikest). Järgmise nelja KS 

eesmärgiks oli stabiliseerida teeseente kasvu vaid musta tee lahuses ning jälgida mikroobide 

hulga muutumist nii teeseentes kui teesente kasvuvedelikes. Viimase, kuuenda, KS eesmärgiks 

oli hinnata erinevate kultuurpärmide mõju kombucha fermentatsioonile ja sellest lähtuvatele 

sensoorsetele omadustele ning teeseente ja teeseente kasvulahuste mikrobiootale. 
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2.2.2. Musta tee lahuse valmistamine 

 

Lahused valmistati kõigi katseseeriate jaoks kodustes tingimustes. Teeseente kasvatamiseks 

kasutatud purgid jm. lahuste valmistamisel kasutatud töövahendid steriliseeriti eelnevalt keeva 

veega. Iga KS jaoks valmistati 8 lahust 720 ml purkidesse. Lahuste valmistamisel valati 

purkidesse 5 g musta teed (Ceylon Jambo Grand must tee, Ranfer, Sri Lanka) ning valati peale 

0,5 l keeva vett. Igasse lahusesse lisati 50 g suhkrut (Polski Cukier, Poola) ja segati. 30 minuti 

möödudes filtreeriti lahused läbi steriilse sõela, et eemaldada lahustest teelehed. Lahused jäeti 

toatemperatuurile jahtuma. 

Tee ja suhkru koguste valimisel lähtuti AL- Kalifawi, Hassan (2013) uurimuse tulemustest, 

kus leiti, et antud tee ja suhkru koguste kasutamisel moodustus kõige rohkem tselluloosi. 

 

 

2.2.3. Teeseente kasvatamine 

 

Kahest uuritavast teeseenest, TS-R (rohelises teelahuses kasvanud) ja TS-M (mustas 

teelahuses kasvanud), lõigati kummastki välja neli ringikujulist tükki läbimõõduga 2,8 cm 

märgistusega vastavalt: TS 1, TS 1.1, TS 1.2, TS 1.3 ja TS 2, TS 2.1, TS 2.2, TS 2.3 (joonis 

2). Kõik teeseene tükid pandi kasvama 720 ml purkidesse eelnevalt valmistatud musta tee 

lahuse sisse. Purgid kaeti steriilse marliga ning marli kinnitati kummiga. Teeseeni kasvatati 

toatemperatuuril vähese läbikäidavusega ruumis. Esimese KS proove kasvatati 21 päeva, sest 

2,8 cm suurustest proovitükkidest teeseente esmaseks väljakasvatamiseks kulus kauem aega 

kui järgmistes katseseeriates. 
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Joonis 2. Skeem teeseente proovidest/tütarseentest kuues katseseerias. TS – teeseen, TS-R ja 

TS-M – nn. emateeseen vastavalt rohelise (ning sellest lõigatud tütarseened - paralleelsed 

proovitükid 1, 1.1, 1.2 ja 1.3) ja musta tee (ning sellest lõigatud tütarseened - paralleelsed 

proovitükid 2, 2.1, 2.2 ja 2.3) lahuses, KS I…KS VI – kuus katseseeriat, p – teeseente 

fermenteerimise/kasvatamise aeg ööpäevades. 

 

Järgnevates katseseeriates pandi uute lahuste sisse kasvama eelnenud KS käigus kasvatatud 

teeseente tütarseened, millelt oli eemaldatud 10 g suurused tükid (katsete läbiviimiseks). 

Järgneva kolme katseseeria (II, III, IV KS) käigus kasvama pandud teeseeni kasvatati 14 

päeva, viiendas katseseerias 7 päeva. Fermentatsiooni aja lühendamine oli vajalik selleks, et 

VI katseseeria lõpus saaks läbi viia sensoorse analüüsi. 14- päevane vedelik ei ole inimestele 

tarbimiseks sobilik. Kui fermentatsioon kestab kauem kui 10 päeva, siis võib teeseene 

vedeliku happesus tõusta sellisele tasemele, mis on ohtlik inimestele tarbimiseks (Nummer 

2013).  

 

 

 

 

21 p 

14 p 

14 p 

14 p 

7 p 
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2.2.4. pH ja suhkrusisalduse määramine 

 

Iga katseseeria käigus mõõdeti pH ja suhkrusisalduse muutumist kõigi ehk kaheksa teeseene 

kasvulahustes (TSV). pH mõõtmiseks kasutati pH- meetrit (SevenGo pro, Mettler Toledo, 

Šveits) ning suhkrusisalduse määramiseks refraktomeetrit (Digital Abbe Refractometer DR-A1, 

Atago, Jaapan). Refraktomeetriga mõõdetakse kuivainesisaldust vesilahuses, kus 1 
°
Bx on 

võrdne 1 g suhkruga 100 g lahuses. Antud näitajaid mõõdeti TSVs enne fermentatsiooni 

(suhkrustatud tees) ning pärast  21, 14 või 7 päevast fermentatsiooni.  

 

 

2.2.5. Kultuurpärmide lisamine 

 

Viimase KS alguses lisati suhkru ja tee lahustesse Poolas, Browin firma poolt toodetud siidri-, 

veini- ja õllepärme (joonis 3).  

 

 

Joonis 3. Teeseente fermenteerimisel kasutatud kultuurpärmid. A –pärm kuivale siidrile, nn. 

siidripärm; B – pärm kuivale veinile, nn. veinipärm; C – pärm pinnakääritusega õllele, nn. 

õllepärm. Tootja Browin, Poola. 

 

A B C 
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Tabelis 5 on esitatud lahustesse lisatud kultuurpärmide nimetused, pärmseente 

eelinkubeerimise aeg ja temperatuur, musta tee ehk teeseene kasvulahusesse lisatav 

pärmilahuse kogus ning proovid, kuhu lisati vastavad kultuurpärmid. 

 

Tabel 5. Kultuurpärmide lisamine teeseente kasvulahustesse 

Lisatav kultuurpärm 
Pärmide 

eelinkubeerimine 

Teeseene kasvulahusesse (500 

ml) lisatava kultuuri kogus 

Proovid, 

nr. 

A: Siidripärm kuivale siidrile Ciderini dry 20 min, 250 C 3,3 ml 1.1/ 2.1 

B: Kuiva veini pärm Enovini 20 min, 300 C 5 ml 1.2/ 2.2 

C: Õllepärm BrewGo- O2 pinnakäärituseks 10 min, 350 C 2,27 ml 1.3/ 2.3 

 

Lisatava kultuurpärmi kogus arvutati välja vastavalt tootjapoolsele soovitusele pakendil 

toodud juhiste alusel. Pärmid (1 g) lahustati esmalt steriilses vees (vastavalt 20 ml-s 

siidripärmi ning 14,3 ml-s veini-ja õllepärmi puhul) ning inkubeeriti kindla aja jooksul 

ettenähtud temperatuuril (pakendil välja toodud). Seejärel lisati pärmi ja vee segud teeseente 

lahustesse. Teeseente kasvulahustesse nr 1 ja 2 kultuurpärme ei lisatud - need jäid 

kontrollproovideks. 

 

 

2.2.6. Kombucha sensoorne analüüs 

 

Sensoorne analüüs viidi läbi viimase, VI katseseeria lõpus. Assessorid hindasid 7 päeva 

käärinud teeseenejooke, millele oli lisatud veini-, õlle- ja siidripärme (tabel 5). Lisaks hinnati 

ka kontrollproove, kuhu kultuurpärme lisatud ei olnud.  

Sensoorsel hindamisel osales 10 assessorit. Igale assessorile esitati 8 proovi (1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 

2.1, 2.2, 2.3) 20 ml mahus. Sensoorsel analüüsil tuli hinnata proovide välimust, lõhna- ja 

maitseomadusi, konsistentsi ja meeldivust. Sensoorse analüüsi hindamisleht on esitatud töö 

lisades 1A ja 1B. 

Hindamisel kasutati struktureerimata joonskaalat pikkusega 10 cm. Värvuse, lõhna- ja 

maitseomaduste puhul hinnati antud omaduste intensiivsust skaalal: mitte tajutav kuni 



 

30 
 

intensiivne. Helbelisuse ja gaasilisuse puhul hinnati helveste ja mullide esinemist vedelikus. 

Hindamistulemustest võeti keskmised iga kaheksa proovi kohta eraldi. 

 

 

2.2.7. Proovide ettevalmistamine külvideks 

 

Katseseeriate käigus võeti kõigepealt proovid teeseente kasvulahustest (TSV-R, TSV-M, TSV 

1, TSV 1.1, TSV 1.2, TSV 1.3, TSV 2, TSV 2.1, TSV 2.2, TSV 2.3). Lahustest tehti 

lahjenduste read 10
0
 → 10

-4
. Selleks võeti 1 ml teeseene vedelikku (10

0
) ning lahjendati 9 ml 

0,1% peptoonlahuses. Iga järgmise kümnendlahjenduse tegemiseks kasutati 1 ml eelmisest 

lahjendusest. Teeseened (TS-R, TS-M, TS 1, TS 1.1, TS 1.2, TS 1.3, TS 2, TS 2.1, TS 2.2, TS 

2.3) tuli enne kümnendlahjenduste tegemist ette valmistada. Selleks lõigati teeseenest 10 g 

suurune tükk ning peenestati homogenisaatoris (Stomacher®400 Circulator, Seward Ltd., 

Inglismaa) koos 90 ml 0,1% peptoonlahusega (300 rpm/10 min), mille tulemusena saadi 

teeseene kümnekordne lahjendus (10
-1

). Seejärel tehti lahjenduste rida 10
-2

 → 10
-6

, kus iga 

järgmise kümnendlahjenduse jaoks võeti 1 ml eelmist lahjendust, mis lisati 9 ml 0,1% 

peptoonlahusesse. 

Lahjenduste tegemiseks kasutatud peptoonlahused ning kõik töös kasutatud steriilsed söötmed 

valmistati ette Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli 

laborispetsialisti Kersti Veske poolt. 

 

 

2.2.8. Mikrobioloogilised külvid  

 

Katseseeriate käigus kasutatud söötmed mikroobide (bakterite või hallitus- ja pärmseente) 

kasvatamiseks olid järgmised: 

 bakterite üldarv: MPCA - Milk Plate Count Agar (LAB 115), LabM Ltd., Inglismaa; 

 hallitus- ja pärmseened: RBCA - Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base (LAB 36), 

LabM Ltd., Inglismaa ja SDA - Sabouraud Dextrose Agar, Biolife, Itaalia; 

 universaalsööde bakteritele: TSA - Difico™ Tryptic Soy Agar, Becton, Dickinson and 

Company, USA; 
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 anaeroobsed bakterid: RCM - Reinforced Clostridial Medium (LAB022), LabM Ltd., 

Inglismaa;  

 kolilaadsed bakterid: VRBA - Violet Red Bile Agar (LAB 31), LabM Ltd., Inglismaa. 

 

Bakterite üldarvu ning hallitus- ja pärmseente sissekülviga söötmete puhul pipeteeriti tühjale 

steriilsele Petri tassile 1 ml vastavat lahjendust, millele valati peale 50 ºC vedel agarsööde. 

Agarsööde ja proov segati ning jäeti jahtuma/tarduma. 

Tahketele söötmetele tehti sobivatest lahjendustest tihedad pindkülvid 10 μl külviaasaga. Kõik 

külvid viidi läbi paralleelsete ehk kontrollkülvidega, et suurendada tulemuste statistilist 

usaldusväärsust. 

Külve üldarvu, TSA ning anaeroobsete ja kolilaadsete bakterite söötmetel inkubeeriti kuni 72 

tundi. Kolilaadsete bakterite külvitasse inkubeeriti 37 
0
C juures, ülejäänud külve 30 

0
C juures. 

Anaeroobseid külvitasse hoiti õhukindlalt spetsiaalsetesse kottidesse pakendatult. Hallitus- ja 

pärmseente külvitasse inkubeeriti kuni 5 ööpäeva temperatuuril 25 
0
C. Väljakülvide plaan on 

välja toodud tabelis 6. 
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Tabel 6. Mikrobioloogiliste väljakülvide plaan kuue katseseeria proovide kümnendlahjendustest 

Märkused: *mikrobioloogiliste söötmete nimetused on toodud peatükis 2.2.8; KS – katseseeria; TS- teeseen; TSV- teeseene vedelik e. kasvulahus 

  

Mikrobioloogilised 

söötmed* 

I KS II KS III ja IV KS V KS VI KS 

TS TSV TS TSV TS TSV TS TSV TS TSV 

MPCA süviskülv 10-4 →10-6 10-2 →10-4 10-4 →10-6 10-2 →10-4 10-4 →10-6 10-2 →10-4 10-4 →10-6 10-2 →10-4 
10-4 →10-6 

10-5 →10-7 

10-2 →10-4 

10-5 →10-7 

RBCA süviskülv 10-4 →10-6 10-2 →10-4 - - - - - - - - 

SDA süviskülv 10-4 →10-6 10-2 →10-4 10-4 →10-6 10-2 →10-4 10-4 →10-6 10-2 →10-4 10-4 →10-6 10-2 →10-4 
10-4 →10-6 

10-5 →10-7 

10-2 →10-4 

10-5 →10-7 

TSA pindkülv 10-1 100 10-1 100 - - - - - - 

RBCA pindkülv - - 10-3; 10-4 100; 10-1 10-3; 10-4 100; 10-1 10-3; 10-4 100; 10-1 10-3; 10-4 100; 10-1 

SDA pindkülv 10-5; 10-6 100; 10-1 - - 10-3; 10-4 100; 10-1 10-3; 10-4 100; 10-1 10-3; 10-4 100; 10-1 

RCM pindkülv 10-1 100 - - - - - - - - 

VRBA pindkülv 10-1 100 - - - - - 100 - 100 
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2.2.9. Mikroobide hulga ja morfoloogia hindamine 

 

Pärast inkubeerimist loendati söötmetele kasvanud pesade hulk ning kirjeldati pesade 

välimust. Mikroobide üldarvu arvutamiseks kasutati valemit:  pesasid moodustavate 

ühikute arv söötmel*  lahjendusfaktor/ külvimäär (ml), kus pesasid moodustavate ühikute 

arvuks võeti paralleelkülvide keskmine väärtus ning lahjendusfaktoriks oli vastav 

kümnendlahjendus (10, 100, 1000, jne.). Mikroobide üldarvu väljendatakse pesasid 

moodustavate ühikutena (PMÜ ehk colony forming units (CFU) ingl. k) 1 ml/g algproovi 

kohta. Loendamisel peetakse optimaalseks arvuks ühel söötmetassil 30-300 PMÜ. 

Hallitus- ja pärmseente pindkülviga tardsöötmetel väljakasvanud pesadest tehti 

märgpreparaadid, ülejäänud söötmetel kasvanud pesadest Grami preparaadid. Mikroskoobi all 

uuriti erinevate mikroobide morfoloogiat ehk rakkude kuju, suurust ja paiknemist. 

Erineva morfoloogiaga mikroobid isoleeriti ja kasvatati puhaskultuuridena. Mikroobide 

säilitamiseks tulevaste uuringute tarbeks pipeteeriti 1 ml steriilset 30% glütserooli 1,5 ml 

Eppendorfi tuubi, kuhu lisati söötmetassilt külviaasaga (10 µm) puhaskultuuri. Seejärel proov 

segati vorteksil ning viidi -20˚ C juurde.  

 

 

2.2.10. Statistiline analüüs 

 

Eksperimentide käigus kogutud tulemuste analüüsimiseks kasutati programmi Microsoft 

Office Excel. Tulemuste omavahelise erinevuse hindamiseks arvutati p väärtus kasutades 

Student t-testi, kus statistiliselt oluliseks loeti p väärtus, mis jäi alla 0,05. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1.  Teeseene kasvulahuste ehk kombucha pH 

 

Teeseene vedeliku pH jälgimine on fermentatsiooniprotsessi käigus väga oluline. Kui pH ei 

ole saavutanud 7 päeva jooksul väärtust ≤ 4,2, siis on teeseen kas saastunud või on 

fermentatsiooni temperatuur liiga madal (Nummer 2013). Sellisel juhul tuleb alustada 

fermentatsiooniprotsessi uue teeseenega. Kui teeseene lahuse pH langeb alla 2,5, siis ei tohi 

seda tarbijale anda, sest pikaaegse fermentatsiooni käigus tõuseb äädikhappe sisaldus sellisele 

tasemele, mis võib avaldada negatiivset mõju tarbija tervisele (Nummer 2013). 

Bakalaureusetöö eksperimentide käigus jäid fermentatsioonijärgselt mõõdetud pH väärtused 

kõigi proovide ja katseseeriate puhul ettenähtud piiridesse (joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Teeseene kasvulahuste (proovid 1…2.3) fermentatsioonijärgsed pH-d. 

 

Katseseeriates kasutatud suhkrustatud musta tee lahuste pH oli enne teeseene lisamist 

keskmiselt 6,78. Varasemates uurimustes on teeseente lahuste esialgne pH jäänud samuti 

vahemikku 6,62-7,8 (Blanc 1996, Lonćar jt. 2000, Velicanski jt. 2013, Gramza-Michałowska 
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jt. 2016). Fermenteeritud tee pH jääb tavaliselt vahemikku 2,2-3,4 (Teoh jt. 2004, Gramza-

Michałowska jt. 2016, Coton jt. 2017). Bakalaureusetöö raames läbiviidud katseseeriates jäid 

fermenteeritud tee pH väärtused (tarbimise mõttes ohutusse) vahemikku 2,66-3,39, mistõttu 

võib öelda, et antud töö tulemused sarnanesid varasemate uurimuste tulemustega. 

Lisaks kombucha ohutuse kontrollimisele jälgiti, millist mõju avaldavad eelnevalt rohelise 

(proovid 1, 1.1, 1.2, 1.3) ja musta (proovid 2, 2.1, 2.2, 2.3) tee baasil kasvatatud teeseened 

eksperimentides kasutatud musta tee baasil valmistatud kasvulahuste pH-le. Eeldati, et esialgu 

on mõju pH-le erinev ning katsete käigus kohanevad teeseened (eelkõige rohelise tee baasil 

kasvanud) uute kasvutingimustega ning pH ühtlustub. Tabelis 7 on välja toodud teeseene 

kasvulahuste fermentatsioonijärgne pH ja vastava katseseeria fermentatsiooniaeg päevades. 

 

Tabel 7. Teeseene kasvulahuste ehk kombucha fermentatsioonijärgne pH 

KS 

Ferm. 

aeg 

päevades 

TS-R päritolu TSV proovid TS-M päritolu TSV proovid 

1 1.1 1.2 1.3 x  (SD) 2 2.1 2.2 2.3 x  (SD) 

II 21 2,66 2,67 2,86 2,71 2,73 (0,08) 2,88 2,84 2,79 3,01 2,88 (0,08) 

III 14 2,79 3 2,93 2,89 2,90 (0,08) 2,69 2,82 2,83 2,73 2,77 (0,06) 

IV 14 2,91 2,8 2,84 2,84 2,85 (0,04) 2,87 2,91 2,82 2,94 2,89 (0,05) 

V 14 2,88 2,94 3,05 2,79 2,92 (0,09) 3,03 2,96 2,95 3,03 2,99 (0,04) 

VI 7 3,03 3,05 3,02 3,07 3,04 (0,02) 3,39 3,17 3,06 3,12 3,19 (0,12) 

Märkused: KS – katseseeria, TS-R ja TS-M – emateeseen vastavalt rohelise või musta tee lahuses kasvanud, TSV 

– teeseene kasvulahus/kombucha (suhkrustatud musta tee lahus kõigis tabelis esitatud proovides), x  - 

aritmeetiline keskmine ja SD – standardhälve 
 

Tulemuste analüüsimisel selgus, et eelnevalt rohelisel teel (proovid 1…1.3) ja mustal teel 

(proovid 2…2.3) kasvanud teeseened ei avaldanud teeseene vedeliku pH-le erinevat mõju 

(p>0,05). Proovide 1…1.3 ja 2…2.3 pH erinevuste võrdlemisel erinevates katseseeriates 

selgus, et III KS-s oli proovide 2…2.3 pH statistiliselt oluliselt madalam kui proovidel 1…1.3 

(p<0,05). Ülejäänud katseseeriates ei esinenud proovide vahel statistiliselt olulisi erinevusi 

(p>0,05). 

Leiti, et teeseene lahuste pH-le avaldas olulist mõju fermentatsiooniaeg. Proovides 1…1.3 oli 

II KS-s (fermentatsiooniaeg 21 päeva) pH madalam kui III ja V katseseerias 
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(fermentatsiooniaeg 14 päeva) (p<0.05). II KS- s (proovid 1…1.3) oli pH keskmine väärtus 

madalam ka IV katseseeria pH- st, aga antud erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p>0,05). II 

katseseerias olid pH väärtused oluliselt madalamad kui 7 päeva pikkuse fermentatsiooni korral 

VI katseseerias (p<0,01). VI KS-s olid pH väärtused statistiliselt oluliselt kõrgemad (p<0,05) 

ka III KS ja IV KS (14 päevane fermentatsioon) väärtustest, aga V KS pH väärtusega 

statistiliselt olulist erinevust ei esinenud (p>0,05). Proovides 2…2.3 olid II KS (21 päeva 

vanune lahus) pH väärtused statistiliselt oluliselt madalamad võrreldes nii IV (14 päevane 

fermentatsioon) kui VI KS (7 päevane fermentatsioon) tulemustega (p<0,05). VI KS pH 

väärtused olid sarnaselt proovidele 1…1.3 statistiliselt oluliselt kõrgemad ka KS III ja IV pH 

väärtustest (p<0,05), kuid mitteoluliselt kõrgemad KS V tulemustest (p=0,052). 

Tulemustest järeldub, et fermentatsiooniaja pikkus avaldas  nii proovide 1…1.3 kui 2…2.3 

lahuste pH- le mõju selliselt, et mida pikem oli fermentatsiooniaeg, seda madalam oli pH 

väärtus. Saadud järeldust toetavad ka Lonćar jt. (2000), Velićanski jt. (2013), Gramza-

Michałowska jt. (2016) uurimused, kus pH väärtused olid pikema fermentatsiooniperioodi 

lõpus madalamad kui lühemat aega käärinud lahuses. 

Leiti, et kultuurpärmide lisamine VI KS-s ei avaldanud teeseente kasvulahuste pH-le olulist 

mõju (p>0,05), ehkki kõige madalamad väärtused VI KS-s esinesid proovides 1.2 ja 2.2 (pH 

vastavalt 3,02 ja 3,06), kuhu lisati nn. veinipärmi. 

 

 

3.2. Suhkrusisaldus teeseene kasvulahustes 

 

Suhkrul ehk sahharoosil on teeseene fermentatsiooniprotsessis oluline osa, sest 

fermentatsiooniprotsess algab sellest, et sahharoos hüdrolüüsitakse pärmide invertaasi poolt 

glükoosiks ja fruktoosiks (Chen, Liu 2001). Kui süsinikuallikat ei oleks, siis ei saaks ka 

fermentatsioon toimuda. 

Enne katseseeriate läbiviimist eeldati, et lahuste suhkrusisaldus väheneb 

fermentatsiooniperioodi lõpuks, sest pärmseened kasutavad seda fermentatsiooniprotsessis. 

Lisaks eeldati, et varem rohelises (proovid 1, 1.1, 1.2, 1.3) ja mustas tees (proovid 2, 2.1, 2.2, 
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2.3) kasvatatud teeseened avaldavad seoses võimalike lahknevustega 

fermentatsiooniprotsessides lahuse suhkrusisaldusele erinevat mõju. 

Teeseene esialgse kasvulahuse e. suhkrustatud musta tee lahuse keskmine suhkrusisaldus oli 

11,9 
0
Bx. Fermentatsioonijärgne suhkrusisaldus jäi teeseene lahustes vahemikku 8-13,8 

0
Bx 

(Tabel 8). Suhkrusisalduse mõõtmiseks ei ole varasemates uurimustes refraktomeetrit 

kasutatud, mistõttu ei saa antud katsetulemusi varem läbiviidud uuringutulemustega võrrelda. 

Katsete käigus selgus, et suhkrusisalduse mõõtmiseks tasub edaspidi kasutada spetsiifilisemat 

meetodit, sest refraktomeeter ei näita kindla suhkrusisalduse muutust teeseene vedelikus. 

Pärmid hüdrolüüsivad sahharoosi glükoosiks ja fruktoosiks, mis on samuti suhkrud. Antud 

katse käigus oleks pidanud uurima sahharoosi, glükoosi ja fruktoosi hulga muutust 

spetsiifilisema meetodiga. Suhkrute sisalduse määramiseks teeseene lahusest saab kasutada 

näiteks kõrgsurvevedelikkromatograafiat (HPLC) ja Boehringer Mannheim (Cat. No. 139106) 

testi (Chen, Liu 2001, Malbaša jt. 2001). 

Neffe-Skocińska jt. 2017 leidsid oma uurimuse käigus, et teeseene vedeliku sahharoosi 

sisaldus vähenes fermentatsiooni käigus. Esialgne sahharoosisisaldus oli 100 g/l, aga 10. 

päeval oli sahharoosi sisaldus 1,97 g/l, seevastu fruktoosi ja glükoosi sisaldus suurenes. 

Fruktoosi hulk oli esialgu 0,9 g/l ning pärast 10 päeva kestnud fermentatsiooni 27,4 g/l. 

Glükoosi oli fermentatsiooni alguses 0,8 g/l ja 10 päeva möödudes 33,4 g/l. 

 

Tabel 8. Teeseene kasvulahuste fermentatsioonijärgne suhkrusisaldus 

KS 
Ferm. 

aeg* 

TS-R päritolu TSV proovid TS-M päritolu TSV proovid 

1 1.1 1.2 1.3 x  (SD) 2 2.1 2.2 2.3 x  (SD) 

II 21 10.5 10.3 9.6 10.6 10.3 (0,39) 11.8 11.1 11.1 11.7 11.4 (0,33) 

III 14 13.8 11.1 11.8 11.7 12.1 (1,02) 10.5 11.7 11.1 11.4 11.2 (0,44) 

IV 14 12.4 10 12.8 11.2 11.6 (1,1) 11 11.1 10.3 11.3 10.9 (0,38) 

V 14 11.3 12.3 13.3 12.6 12.4 (0,72) 12.7 10.7 11.2 12.3 11.7 (0,81) 

VI 7 10.9 12 8.3 11.4 10.7 (1,41) 12 10.3 7.8 11.5 10.4 (1,62) 

Märkused: *fermentatsiooni aeg päevades, KS – katseseeria, TS-R ja TS-M – emateeseen vastavalt rohelise või 

musta tee lahuses kasvanud, TSV – teeseene kasvulahus/kombucha (suhkrustatud musta tee lahus kõigis tabelis 

esitatud proovides), x  - aritmeetiline keskmine ja SD – standardhälve. 
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Emateeseente kasvulahuste fermentatsioonijärgne suhkrusisaldus oli vastavalt rohelise tee 

lahuses 11,1 
0
Bx ja musta tee lahuses 12,4 

0
Bx. Tulemuste analüüsimisel selgus, et nii 

proovide 1…1.3 kui ka proovide 2…2.3 suhkrusisaldus oli II KS lõpus statistiliselt oluliselt 

madalam kui I KS lõpus (p<0,05). II KS-s oli proovides 2…2.3 suhkrusisaldus suurem kui 

proovides 1…1.3 (p<0,05), aga ülejäänud katseseeriates ei olnud tulemuste vahel statistiliselt 

olulisi erinevusi (p>0,05). Sellest võib järeldada, et järgnevate katseseeriate käigus kohanesid 

varem erinevas lahuses kasvanud teeseened uute tingimustega. Proovides 1…1.3 esinesid 

statistiliselt olulised suhkrusisalduse erinevused veel katseseeriate II ja III ning II ja V vahel 

(p<0,05), kuid ülejäänud tulemuste vahel (ka proovides 2…2.3) statistiliselt olulisi erinevusi ei 

tuvastatud (p>0,05). 

Kuuenda KS puhul, kus teeseente kasvulahustesse lisati kultuurpärme, oli suhkrusisalduse 

varieeruvus proovide vahel kõige suurem ning leiti, et veinipärmi sisaldavate proovide 1.2 ja 

2.2 suhkrusisaldused olid eelnevate KS-te ja teiste proovidega võrreldes tunduvalt madalamad. 

 

 

3.3. Mikroobide hulk teeseentes ja teeseente kasvulahustes 

 

Kõigis teeseente (TS-R, TS-M, TS 1, TS 1.1, TS 1.2, TS 1.3, TS 2, TS 2.1, TS 2.2, TS 2.3) ja 

teeseente kasvulahuste (TSV-R, TSV-M, TSV 1, TSV 1.1, TSV 1.2, TSV 1.3, TSV 2, TSV 

2.1, TSV 2.2, TSV 2.3) proovides määrati bakterite üldarv ning hallitus- ja pärmseente üldarv 

(PMÜ/g/ml). Üldarvu määramise eesmärgiks oli jälgida mikroobide hulga muutust aja jooksul. 

Eelkõige oli oluline jälgida, kas ja kuidas eelnevalt rohelises tees kasvanud teeseen kohaneb 

uute kasvutingimustega (kasvamisega mustas tees). Esimese katseseeria käigus kontrolliti ka 

anaeroobide esinemist teeseentes ja teeseente kasvulahustes. Esimese ja kahe viimase 

katseseeria käigus kontrolliti, et teeseene lahus ei sisaldaks kolilaadseid baktereid. Bakterite 

isoleerimiseks kasutati kahes esimeses katseseerias TSA söötmeid. 

Tabelis 9 on toodud bakterite üldarv teeseente proovides iga fermentatsiooniperioodi ehk KS 

lõpus. Proovides 1…1.3 oli bakterite üldarv katseseeriate kohta keskmiselt 7,07 ± 0,35 log 

PMÜ/g (kõige madalama väärtusega 1,9 x 10
5 

II KS-s ja kõrgeimaga VI KS-s - 8,9 x 10
7 

PMÜ/g), samas kui proovide 2…2.3 bakterite üldarvu keskmine oli mõnevõrra suurem – 7,71 
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± 0,39 log PMÜ/g (madalaima väärtusega 8 x 10
5 

PMÜ/g
 
II KS-s ja kõrgeimaga 6,4 x 10

8
 

PMÜ/g VI KS-s), ehkki statistiliselt mitteolulise erinevusega (p>0,05). Ka kirjanduse 

andmetel on teeseenes bakterite üldarv olnud käesoleva töö tulemustega sarnane: 7,9 x 10
7
 – 

1,3 x 10
9
 PMÜ/ml (Coton jt. 2017). 

 

Tabel 9. Bakterite üldarv kuue katseseeria teeseente proovides  

KS 
Bakterite üldarv (PMÜ/g) 

TS 1 TS 1.1 TS 1.2 TS 1.3 TS 2 TS 2.1 TS 2.2 TS 2.3 

I 1,4 x 10
7
 3,4 x 10

5
 

II 2,7 x 10
5
 4,9 x 10

5
 7,9 x 10

5
 1,9 x 10

5
 4,8 x 10

6
 4,1 x 10

7
 5,2 x 10

5
 8 x 10

5
 

III 6,3 x 10
5 

3,4 x 10
6 

9,6 x 10
5
 2,3 x 10

6
 1,7 x 10

7
 7,7 x 10

6
 1,4 x 10

6
 3,9 x 10

6
 

IV 1,8 x 10
7
 1,6 x 10

7
 6,7 x 10

5
 1,4 x 10

6
 5,2 x 10

5
 4,6 x 10

6
 7,2 x 10

6
 <3 x 10

5*
 

V 1,5 x 10
7
 <3 x 10

5*
 5,2 x 10

7
 3,3 x 10

6
 1,1 x 10

6
 1,1 x 10

8
 4,1 x 10

7
 6,3 x 10

5
 

VI 4,8 x 10
6
 3,7 x 10

6
 8,9 x 10

7
 9,7 x 10

6
 1,3 x 10

8
 7,8 x 10

6
 6,4 x 10

8
 1,3 x 10

7
 

Märkused: *võimaliku tehnilise vea tõttu külvide teostamisel jäid antud andmed statistilistest analüüsidest välja, 

KS – katseseeria, TS- teeseen 

 

Proovide 1…1.3 bakterite hulk oli teises ja kolmandas KS-s statistiliselt oluliselt madalam 

(p<0,05) kui nn. emateeseenes ehk esimeses KS-s. Mikroobide arvu vähenemise põhjuseks oli 

arvatavasti see, et need proovid pärinesid rohelises tees kasvanud teeseenest ning ei olnud 

musta tee lahuses kasvamisega harjunud. Järgnevates katseseeriates mikroobide hulk oluliselt 

I KS emateeseene bakterite üldarvust ei erinenud (p>0,05), seda ka viimase  KS puhul, kus 

eeldati seoses kultuurpärmide lisamisega mikroobide hulga märkimisväärseid muutusi. 

Proovides 2…2.3 ei esinenud katseseeriate vahel statistiliselt olulisi erinevusi (p>0,05). 

Kõigi katseseeriate vastavate proovide 1…1.3 vs 2…2.3 bakterite üldarvude vahel puudus 

statistiliselt oluline erinevus, millest võib järeldada, et varem rohelises tees kasvanud teeseente 

bakterid (1…1.3) kohanesid uute kasvutingimustega kiiresti. 

Tabelis 10 on toodud bakterite üldarvud TSV ehk kombucha proovides, mis määrati iga KS 

lõpus. Proovides 1…1.3 oli bakterite üldarv kõigi katseseeriate kohta keskmiselt 5,71 ± 0,29 

log PMÜ/ml (vahemikus 5,6 x 10
3 

PMÜ/ml II KS-s - 3,5 x 10
6
 PMÜ/ml I KS-s), olles 

statistiliselt oluliselt kõrgem (p<0,05) proovide 2…2.3 keskmisest üldarvust 5,12 ± 0,26 log 
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PMÜ/ml (vahemikus 3,6 x 10
3
 V KS-s - 4 x 10

5
 VI KS-s PMÜ/ml). Proovide 1…1.3 bakterite 

keskmisele üldarvule avaldas suuresti mõju esimese katseseeria kasvulahuse (emateeseene 

kasvulahus, mis oli rohelise tee baasil valmistatud) bakterite üldarv, mis oli tunduvalt suurem 

kui mustal teel kasvanud emateeseene lahuses. Jayabalan jt. (2007) leidsid oma uurimuses, et 

bakterite üldarv teeseente kasvulahustes oli vahemikus 1,7 x 10
4
 – 2,9 x 10

4
 PMÜ/ml, aga 

Coton jt. 2017 uurimuses oli bakterite üldarv oluliselt kõrgem 3,2 x 10
6
 – 7,9 x 10

7
 PMÜ/ml. 

Käesoleva töö tulemused sarnanevad mõlema autori tulemustega. 

 

Tabel 10. Bakterite üldarv teeseente kasvulahustes ehk kombuchas 

KS 
Bakterite üldarv (PMÜ/ml) 

TSV 1 TSV 1.1 TSV 1.2 TSV 1.3 TSV 2 TSV 2.1 TSV 2.2 TSV 2.3 

I 3,5 x 10
6
 9,9 x 10

3
 

II 5,6 x 10
3 

4,4 x 10
4 

3,7 x 10
4
 1,1 x 10

4
 4,9 x 10

4
 2,6 x 10

4
 4,4 x 10

4
 4,5 x 10

4
 

III 1 x 10
5
 2,7 x 10

5
 3 x 10

4
 1,8 x 10

6
 2 x 10

5
 6 x 10

4
 1,2 x 10

5
 5,6 x 10

4
 

IV 1,4 x 10
5
 4,5 x 10

4
 1,1 x 10

4
 5,1 x 10

4
 1,3 x 10

4
 5,2 x 10

4
 1,3 x 10

5
 3 x 10

4
 

V 1,2 x 10
5
 5,8 x 10

4
 4,9 x 10

5
 4,1 x 10

4
 3,6 x 10

3
 1,5 x 10

5
 1,4 x 10

5
 1,5 x 10

4
 

VI 3,2 x 10
5
 1,7 x 10

6
 >3 x 10

5*
 1,4 x 10

6
 4 x 10

5
 1,1 x 10

6
 >3 x 10

5*
 2,1 x 10

4
 

Märkused: *võimaliku tehnilise vea tõttu külvide teostamisel jäid antud andmed statistilistest analüüsidest välja, 

KS – katseseeria, TSV- teeseene kasvulahus/kombucha 

 

Tabelis 10 toodud tulemustest on näha, et proovides 1…1.3 oli bakterite üldarv II KS lõpus 

tunduvalt väiksem (keskmiselt 4,39 ± 0,22 log PMÜ/ml) kui esimeses katseseerias (p<0,05), 

samas kui proovide 2…2.3 mikroobide üldarv suurenes II KS jooksul (keskmine üldarv 4,61 ± 

0,23 log PMÜ/ml) (p<0,05). Põhjuseks võis olla see, et eelnevalt rohelisel teel kasvanud 

teeseentes olnud mikroobidel (proovid 1…1.3) võttis uute kasvutingimustega harjumine aega. 

III KS-s suurenes bakterite üldarv kõigis proovides (v.a. proov 1.2) võrreldes II KS 

tulemustega, aga antud erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p>0,05). Proovides 1…1.3 oli nii 

III, IV, V kui ka VI katseseerias bakterite üldarv väiksem  (p<0,05) kui emateeseenes (I KS), 

aga proovides 2…2.3 oli üldarv võrreldes emateeseenega suurem, kuigi erinevused võrreldes I 

katseseeriaga ei olnud statistiliselt olulised (p>0,05). 

Tabelis 11 on esitatud hallitus- ja pärmseente üldarv, mis määrati kõigis teeseentes iga KS 

lõpus. Proovides 1…1.3 oli hallitus- ja pärmseente hulk kõigi katseseeriate kohta keskmiselt 7 
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± 0,35 log PMÜ/g (madalaim väärtus 1,2 x 10
5
 PMÜ/g II KS-s, kõrgeim 7,1 x 10

7
 PMÜ/g VI 

KS-s), aga proovide 2…2.3 mikroobide üldarvu keskmine oli suurem- 7,38 ± 0,37 log PMÜ/g 

(madalaima väärtusega 3,8 x 10
5
 PMÜ/g

 
 II KS-s ja kõrgeimaga 1,1 x 10

8
 PMÜ/g VI KS-s). 

Erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p>0,05), millest võib järeldada, et varem rohelises tees 

kasvanud teeseente pärmseened (1…1.3) kohanesid uute kasvutingimustega kiiresti. 

Chen ja Liu (2001) uurimuses oli teeseentes pärmseeni 2,1 x 10
6
 – 2,5 x 10

7
 PMÜ/ml (6-30 

päeva vanused teeseened). Käesolevas töös langes mikroobide üldarv antud autorite 

tulemustega osaliselt kokku. Antud bakalaureusetöös oli hallitus- ja pärmseente üldarv väga 

varieeruv, aga Chen ja Liu (2007) uurimuses oli mikroobide hulk oluliselt stabiilsem ega 

varieerunud eriti palju. Põhjus seisneb ilmselt töö metoodikas. Chen ja Liu katsetes võeti 

proovid erinevatel päevadel samadest teeseentest, aga käesolevas töös pandi erinevates 

varieeruva fermentatsiooniajaga katseseeriates teeseened alati uude kasvulahusesse ning uut 

fermentatsiooniprotsessi alustati uute teeseentega (samadest emateeseentest pärit). 

 

Tabel 11. Hallitus- ja pärmseente üldarv teeseente proovides 

KS 
Hallitus- ja pärmseente üldarv (PMÜ/g) 

TS 1 TS 1.1 TS 1.2 TS 1.3 TS 2 TS 2.1 TS 2.2 TS 2.3 

I 1,6 x 10
5
 1,3 x 10

6
 

II 4,2 x 10
5
 4,6 x 10

5
 8,3 x 10

5
 1,2 x 10

5
 4,5 x 10

5
 4,6 x 10

7
 3,8 x 10

5
 8 x 10

5
 

III 3,6 x 10
5
 4,5 x 10

6 
6,6 x 10

5
 1,9 x 10

6
 1,5 x 10

7
 8,3 x 10

6
 1,2 x 10

6
 3,3 x 10

6
 

IV 1,3 x 10
7
 1,4 x 10

7 
5,5 x 10

5
 1,4 x 10

6
 5,6 x 10

5
 4,3 x 10

7
 7,5 x 10

6
 <3 x 10

5*
 

V 1,6 x 10
7
 <3 x 10

5*
 5,4 x 10

7
 3,7 x 10

6
 8,2 x 10

5
 9,8 x 10

7
 4,4 x 10

7
 6,6 x 10

5
 

VI 4,5 x 10
6
 2,4 x 10

6
 7,1 x 10

7
 1 x 10

7
 1,1 x 10

8
 6,8 x 10

6
 8,4 x 10

7
 8,7 x 10

6
 

Märkused: *võimaliku tehnilise vea tõttu külvide teostamisel jäid antud andmed statistilistest analüüsidest välja, 

KS – katseseeria, TS- teeseen 

 

Statistilise analüüsi tulemusena selgus, et nii II, III, IV, V kui ka VI katseseeria hallitus- ja 

pärmseente üldarvude erinevus emateeseene (I KS) mikroobide üldarvust ei olnud statistiliselt 

oluline (p>0,05). Mikroobide üldarv oli katseseeriate käigus väga muutlik. KS V ja VI 

vaheline mikroobide üldarvu erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p>0,05). See näitab, et 

kultuurpärmide lisamine proovide 1.1…1.3 ja 2.1…2.3 lahustesse ei avaldanud 7 päeva 

kestnud fermentatsiooni jooksul teeseene mikroobide arvule erilist mõju. 
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Mõnedes proovides esines märkimisväärseid mikroobide üldarvu muutusi. Proovis TS 1 

suurenes mikroobide üldarv IV katseseeria käigus (1,3 x 10
7
 PMÜ/g)

 
võrreldes III 

katseseeriaga (3,6 x 10
5
 PMÜ/g) ning proovi TS 1.2 hallitus- ja pärmseente üldarv oli V 

katseseerias (5,4 x 10
7
 PMÜ/g) tunduvalt suurem kui IV katseseerias (5,5 x 10

5
 PMÜ/g). 

Tekkinud erinevustele on keeruline põhjust leida, sest kõik teeseened kasvasid samades 

tingimustes (võisid esineda väiksed ruumitemperatuuri kõikumised) ning ka 

fermentatsiooniaeg oli antud katseseeriatel sama (14 päeva). Proovis TS 2 täheldati 

märkimisväärset mikroobide hulga suurenemist VI katseseerias (1,1 x 10
8
 PMÜ/g) võrreldes V 

KS-ga (8,2 x 10
5
 PMÜ/g). Mikroobide hulga suurenemine antud proovis on samuti seletamatu, 

sest sellesse proovi ei lisatud kultuurpärme (kontrollproov).  

TSV puhul oli proovides 1…1.3 hallitus- ja pärmseente keskmiseks üldarvuks 5,65 ± 0,28 log 

PMÜ/ml (5,3 x 10
3 
 kuni 4,7 x 10

6
 PMÜ/ml) olles statistiliselt oluliselt kõrgem (p<0,05) 

proovide 2…2.3 keskmisest üldarvust 5,04 ± 0,25 log PMÜ/ml (4,1 x 10
3 

kuni 6,3 x 10
5
 

PMÜ/ml) (tabel 12). Varasemates töödes on olnud teeseente kasvulahustes pärmseente üldarv 

9,4 x 10
5
 – 7,9 x 10

7
 PMÜ/ml (Chen, Liu 2001, Jayabalan jt. 2007). Käesolevas töös oli 

proovide 2…2.3 hallituste ja pärmseente üldarv madalam kui varasemate uurimuste 

tulemustes, samas kui proovides 1…1.3 kattusid tulemused osaliselt varasemate tööde 

mikroobide üldarvudega. Sellest järeldub, et mikroobide kasvumuster on erinevat päritolu 

teeseente kasvulahustes väga varieeruv. 

 

Tabel 12. Hallitus- ja pärmseente üldarv teeseente kasvulahustes ehk kombuchas 

KS 
Hallitus- ja pärmseente üldarv (PMÜ/ml) 

TSV 1 TSV 1.1 TSV 1.2 TSV 1.3 TSV 2 TSV 2.1 TSV 2.2 TSV 2.3 

I 4,7 x 10
6
 4,1 x 10

3
 

II 5,3 x 10
3 

4,3 x 10
4 

3 x 10
4
 9,1 x 10

3
 3,9 x 10

4
 3,7 x 10

4
 4,1 x 10

4
 5,1 x 10

4
 

III 8,5 x 10
4
 3,2 x 10

5
 3,3 x 10

4
 2,3 x 10

5
 1,8 x 10

5
 7,5 x 10

4
 1,3 x 10

4
 5,1 x 10

4
 

IV 1,3 x 10
5
 4,4 x 10

4
 1 x 10

4
 6,1 x 10

4
 4,6 x 10

4
 1,1 x 10

5
 3,1 x 10

5
 6,4 x 10

4
 

V 9 x 10
4
 5,3 x 10

4
 4,7 x 10

5
 4,1 x 10

4
 9,4 x 10

3
 1,4 x 10

5
 1,5 x 10

5
 2,1 x 10

4
 

VI 3,3 x 10
5
 1,2 x 10

6
 >3 x 10

5*
 1,1 x 10

6
 2,1 x 10

5
 6,3 x 10

5
 >3 x 10

5*
 3,1 x 10

4
 

Märkused: *võimaliku tehnilise vea tõttu külvide teostamisel jäid antud andmed statistilistest analüüsidest välja, 

KS – katseseeria, TSV- teeseene kasvulahus/kombucha 
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Kõigis katseseeriates oli proovide 1…1.3 hallituste ja pärmseente üldarv väiksem kui I 

katseseerias (emateeseene kasvulahuses) (p<0,05). Proovides 2…2.3 suurenes mikroobide 

üldarv II KS-s võrreldes I KS- ga (p<0,05). Ülejäänud katseseeriate (III- VI KS) mikroobide 

üldarvu erinevus esimesest katseseeriast ei olnud statistiliselt oluline (p>0,05). VI katseseerias 

oli mikroobide üldarv kõigis proovides suurem kui V katseseerias, aga antud erinevus ei olnud 

statistiliselt oluline (p>0,05). 

Konkreetset põhjust, miks mikroobide üldarv nii suures ulatuses muutub, on keeruline välja 

tuua, sest see sõltub mitmetest erinevatest teguritest, nt. temperatuur, suhkru kogus, tee kogus 

jne. (Al-Kalifawi, Hassan 2013). Antud juhul võis muutuste põhjustajaks olla temperatuuri 

kõikumine, sest suhkru ja tee kogused olid kogu aeg samad. Kindlasti avaldas mõju ka erinev 

fermentatsiooniaja pikkus ja viimase katseseeria käigus pärmide lahusesse lisamine. Reva jt. 

(2015) leidsid, et teeseenes on pärmide ja äädikhappebakterite mikrobioota stabiilsem kui 

teeseene kasvulahuses. Sellest tulenevalt ei tohiks mikroobide hulk teeseenes nii suurel määral 

kõikuda. Bakalaureusetöös olid nii bakterite üldarvud kui ka hallituste ja pärmseente üldarvud 

teeseentes suuremad kui teeseente vedelikes. See langeb kokku varasemate uurimuste 

tulemustega (Teoh jt. 2004). 

 

 

3.4. Teeseente ja kombucha mikrobioota 

 

Esimese katseseeria käigus hinnati proovides (emateeseened ja nende lahused) anaeroobsete 

mikroobide sisaldust- fermenteeritud musta tee lahuses oli anaeroobseid mikroobe kuni 100 

PMÜ/ml (üksikult paiknevad GN pulkbakterid suurusega 1 x 2 μm (joonis 6 F)), ülejäänud 

proovides (nii TS kui ka TSV) neid ei esinenud. Kolilaadseid baktereid ei esinenud samuti 

üheski proovis. Puhaskultuuride isoleerimiseks valmistati esmalt Grami preparaadid TSA 

söötmel väljakasvanud erineva morfoloogiaga pesadest I ja II KS teeseene ja kombucha 

proovidest. TSA söötmetel oli mitmesuguseid erineva rakumorfoloogiaga baktereid: 

 gramnegatiivsed (GN) pulkbakterid, kes paiknesid üksikult ja ahelates, suurusega 1 x 

2-4 μm (joonis 6A); 
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 grampositiivsed (GP) pulkbakterid, kes paiknesid üksikult või paarikaupa, suurusega 1 

x 2-4 μm (joonis 6B);  

 üksikult paiknevad GN pulkbakterid suurusega 0,5 x 2-3 μm (joonis 6C); 

 kobarates paiknevad, GN pulkbakterid, suurusega 2 x 3 μm (joonis 6C); 

 painduvad/kõverad GP pulkbakterid, kes paiknesid üksikult ja ahelates, suurusega 1 x 

3-10 μm (joonis 6D); 

 kobarates paiknevad GP kokid läbimõõduga 1 μm (joonis 6E). 

 

 

 

Joonis 6. Grami preparaadid. Bakterirakud proovides: TS-M (A), TSV-M (B), TSV-R (C), TS 

1.3 (D), TSV 1.3 (E), TSV-M (F). 

 

Ali ja Shivanna (2017) tuvastasid teeseenes GN painduva varda kujulised endospoore 

moodustavad bakterid, kes biokeemiliste testide tulemusel osutusid perekond Acetobacter 

liikideks. See, kas ka käesoleva töö raames õnnestus äädikhappebaktereid isoleerida, tuleb 

välja selgitada edaspidiste eksperimentide käigus. 

C A B 

F D E 
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Käesoleva töö raames isoleeritud ja mikroskopeerimisel kirjeldatud mikroobide 

puhaskultuurid (161 isolaati TS ja TSV proovidest) on tulevaste identifitseerimiskatsete 

läbiviimiseks säilitatud 30%-ses steriilses glütseroolis -80 °C juures. 

Pärmseente kasvatamiseks kasutati kahte erinevat kasvumeediumit - Sabouraud Dextrose Agar 

ja Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, et suurendada söötmetel väljakasvavate erinevate 

mikroobikolooniate hulka. 

Pärmseente pesadest tehti märgpreparaadid. Teeseentes ja teeseente kasvulahustes täheldati 

mitmesuguse erineva morfoloogiaga pärmirakke: piklikud kitsaste otstega (joonis 5A), ümarad 

(joonis 5B), piklikud jämedate otstega (joonis 5C), ovaalsed (joonis 5D). Mõnede ovaalsete 

pärmirakkude eripäraks oli see, et need pungusid mitmes suunas (joonis 5D). Pärmirakkude 

suurus jäi vahemikku 2 x 10 - 3 x 11 μm. 

 

 

Joonis 5. Märgpreparaadid isoleeritud pärmikolooniatest. Pärmirakud proovides: TSV 1 (A), 

TSV 2.1 (B), TSV 2.1 (C) ja TS 1 (D). 

 

Pärmirakkude morfoloogia muutus erinevate katseseeriate käigus. I KS-s olid emateeseenes 

(rohelisel teel kasvanud) pikliku morfoloogiaga pärmid, aga järgnevates katseseeriates esines 

nii teeseentes kui ka teeseente kasvulahustes pikliku morfoloogiaga pärmirakke väga vähe. 

Nende asemel esines rohkem ovaalse kujuga rakke. Pikliku morfoloogiaga rakud esinesid 

proovides ebakorrapäraselt (proovide vahel ei olnud kindlaid seoseid). Mustas tees kasvanud 

teeseenes ja selle lahuses olid esimeses katseseerias ainult ovaalsed pärmirakud, aga hiljem 

esines proovides ka piklikke pärmirakke. Piklikke pärmirakke leidus kõigis proovides (v.a. 

proovis TS 1.2), aga mõnedel juhtudel ainult ühes  katseseerias (proovid TSV 1.1, TSV 1.3, 

TSV 2, TSV 2.1, TSV 2.2, TS 1.1, TS 1.3). Viimase katseseeria käigus täheldati ka ümarama 

A B C D 
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morfoloogiaga pärmirakkude esinemist proovides TSV 2.1, TSV 2.2, TSV 2.3, TS 1.1, TS 2.2, 

mis võis tuleneda sellest, et lahustesse lisati kultuurpärme.  

Villarreal-Soto jt. (2018) uurimuses isoleeritud pärmide morfoloogia sarnanes käesolevas töös 

kirjeldatud pärmide morfoloogiale, kus isoleeritud pärmid olid ovaalse, pikliku või ümara 

kujuga. Villarreal-Soto jt. (2018) uurimuses isoleeritud ovaalsed mitmes suunas punguvad 

pärmid olid Schizosaccharomyces pombe liigist, pikliku kujuga pärmirakud Brettanomyces 

bruxellensis ja Saccharomyces cerevisiae liikidest ning ümarama morfoloogiaga rakud olid 

pärmseenel Zygosaccharomyces rouxii. Ka pärmseente puhaskultuurid isoleeriti ja säilitatakse 

edaspidiste identifitseerimiste tarbeks 30%-ses steriilses glütseroolis -80 °C juures. 

 

 

3.5. Kombucha sensoorne analüüs 

 

Teeseene kasvulahust ehk kombuchat tarbitakse ja kirjeldatakse kergelt magusa, hapuka 

maitsega värskendava joogina, mille maitse sarnaneb kihisevale õunasiidrile (Jayabalan jt. 

2014, Kumar, Joshi 2016). Pärast lühiajalist fermentatsiooni peaks jook omandama meeldivalt 

puuviljase ja hapuka maitse, mis aga pikaajalise fermentatsiooni käigus muutub kergelt 

äädikaseks (Reiss 1994, Jayabalan jt. 2014). Kombucha maitse sõltub jääksuhkru, 

süsihappegaasi ja orgaaniliste hapete kontsentratsioonist (eelkõige äädikhappe ja 

glükoonhappe sisaldusest). Äädikhape annab teeseenejoogile kootava ja hapu ning 

glükoonhape maheda maitse. (Chen, Liu 2001) CO2 moodustumise tulemusena tekivad 

teeseenejoogis gaasimullid (Mukadam jt. 2016).  

Käesolevas töös hinnati sensoorse analüüsi käigus erinevate kultuurpärmide mõju teeseene 

kasvulahuste organoleptilistele omadustele. Pärmid lisati lahustesse esimese fermentatsiooni 

ajal. Teadaolevalt ei ole varem sellisel viisil kombucha fermentatsiooni läbi viidud. 

Teeseenejoogi probiootiliste omaduste parandamiseks on lisatud teeseene kasvulahusesse 

esimese fermentatsiooni ajal piimhappebaktereid (Nguyen et al 2015) ning teise 

fermentatsiooni ajal on parandatud teeseene maitseomadusi. 



 

47 
 

Sensoorse analüüsi käigus hinnati kombucha välimust, maitse- ja lõhnaomadusi ning 

meeldivust. Tulemustest selgub, et teeseente kasvulahustele lisatud pärmid avaldasid 

kombucha omadustele erinevat mõju. Kõige enam mõjutasid pärmid jookide maitseomadusi 

(joonis 7). Proovid 1.2 ja 2.2, millele lisati veinipärmi, olid kõige äädikasema ja hapuma 

maitsega, mida toetavad ka VI KS suhkrusisalduse mõõtmistulemused (vastavalt 8,3 ja 7,8 

°Bx, tabel 8) ning pH mõõtmistulemused (pH oli vastavalt 3,02 ja 3,06). Seevastu proovid 1.3 

ja 2.3, kuhu oli lisatud õllepärmi, olid hoopis magusama maitsega kui ülejäänud proovid (v.a. 

proov 2, mis oli magusam) ning neis olid hapu ja äädikane maitse vähem tajutavad kui 

proovides, millele oli lisatud siidri- ja veinipärmi (proovid 1.1, 2.1 ja 1.2, 2.2). Hallituse ja 

mõru maitset oli kõigil proovidel tunda vaid väga vähesel määral. 

Kõige enam tunti testitud jookidel magusat, haput ja äädikast (käärivat) maitset. Muu maitsena 

oli välja toodud mee maitse. Neffe-Skocińska jt. (2017) leidsid oma uurimuses, et kõige enam 

tajutavad maitsed oli tee, sidruni ja hapu maitse ning Gramza-Michałowska jt. (2016) leidsid, 

et kõige enam oli kombuchas tunda magusat, haput ja tsitruselist maitset. Lisaks oli Gramza-

Michałowska jt. (2016) uurimuses teeseenejookidel õrnalt tunda tee ja õlle maitset. 

Järelmaitse oli kõigil proovidel keskmiselt tajutav. Kõige intensiivsem järelmaitse oli proovil 

2.2. Kõige lühemat aega kestis proovi 1.3 ning kõige pikemat aega proovi 2.2 järelmaitse.  

Kõigi proovide järelmaitse kestvuseks oli keskmiselt 33 sekundit. 

Erinevat päritolu teeseened avaldasid proovidele mõju erinevalt. Proov 1 oli hapuma ja 

äädikasema maitsega kui proov 2 ning proov 2 oli tunduvalt magusam kui proov 1. Ülejäänud 

maitseomadustes suuri erinevusi ei täheldatud. Proovil 2.1 olid mõru, hapu ja äädikane maitse 

intensiivsemad kui proovil 1.1. Seevastu proov 1.1 oli tunduvalt magusam kui proov 2.1. 

Proov 2.2 oli äädikasema ja mõruma maitsega kui proov 1.2, aga ülejäänud maitseomadustes 

ei olnud nendel proovidel märgatavaid erinevusi. Proovide 1.3 ja 2.3 vahel ei esinenud samuti 

märgatavaid erinevusi, aga proovil 1.3 olid hallituse ja äädikane maitse natukene 

intensiivsemad kui proovil 2.3. 
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Joonis 7. Kombucha maitseomaduste ja meeldivuse sensoorse analüüsi keskmised tulemused proovides: 1 ja 2 (traditsiooniline 

kombucha ehk kontrollproovid), 1.1 ja 2.1 (lisatud siidripärm), 1.2 ja 2.2 (lisatud veinipärm) ning 1.3 ja 2.3 (lisatud õllepärm). 
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Sensoorse hindamise tulemusena selgus, et teeseenejookide üldine meeldivus on madal 

(joonis 7). Kõige enam hinnati meeldivust hindega 2 (jätab soovida). Kõige kõrgema 

meeldivuse hinde sai proov 1.3, millele oli lisatud õllepärmi ning madalaima meeldivuse hinde 

said proovid 1.2 ja 2.2, millele oli lisatud veinipärmi. Proovid 1.2 ja 2.2 olid hindajate arvates 

liiga hapud, äädikase ja terava maitsega. Gramza-Michałowska jt. (2016) poolt läbi viidud 

sensoorse analüüsi tulemusena selgus, et nende katses hinnatud traditsiooniliselt kääritatud 

kombucha proovid olid keskmise meeldivusega. 

Lõhnadest tunti kõige enam magusat, haput ja äädikast lõhna (joonis 8). Lisaks tunti ka pärmi 

lõhna. Lõhnade hindamisel oli välja toodud lisaks etteantud omadustele ka õuna lõhn. 

Varasemas uurimuses tunti lõhnadest kõige enam tee, sidruni ja haput lõhna, äädikhappe ja 

pärmide lõhnad olid vaevutuntavad (Neffe-Skocińska jt. 2017). Gramza-Michałowska jt. 

(2016) uurimuses tunti kõige enam haput ja õlle lõhna. 

Proovi 1 puhul olid nii hapu, äädikane, hallituse kui ka pärmi lõhn intensiivsemad kui proovil 

2. Proovil 1.1 olid hallituse ja pärmi lõhnad paremini tuntavad kui proovil 2.1. Seevastu 

proovil 2.1 oli äädikane lõhn intensiivsem kui proovil 1.1. Magusa ja hapu lõhna puhul ei 

esinenud antud proovidel suuri erinevusi. Proovil 1.2 olid lõhnadest magus, hallituse ja pärmi 

lõhn tugevamad kui proovil 2.2. Ülejäänud lõhnu oli tunda samal määral. Proovil 1.3 olid 

lõhnaomadustest magus, hapu ja äädikane lõhn intensiivsemad kui proovil 2.3, aga hallituse ja 

pärmi lõhn olid vähem tajutavad. Antud tulemustest võib järeldada, et sarnaselt 

maitseomadustele avaldavad erinevat päritolu teeseened erinevalt mõju ka lõhnaomadustele.  
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Joonis 8. Kombucha lõhnaomaduste sensoorse hindamise keskmised tulemused proovides: 1 ja 2 (traditsiooniline kombucha ehk 

kontrollproovid), 1.1 ja 2.1 (lisatud siidripärm), 1.2 ja 2.2 (lisatud veinipärm) ning 1.3 ja 2.3 (lisatud õllepärm). 
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Kõik hinnatud proovid olid keskmise läbipaistvusega (joonis 9). Neffe-Skocińska jt. (2017) 

uurimuses oli välja toodud, et jookide läbipaistvus oli kõrge, aga Gramza-Michałowska jt. 

(2016) katsete käigus hinnatud joogid olid keskmise läbipaistvusega. Autor oli välja toonud, et 

hägusus võib tuleneda sellest, et A. xylinum toodab kiulist struktuuri, mis viib vedeliku 

hägusaks muutumiseni. 

Kõigi testitud jookide värvus käesolevas uuringus oli pruun, aga proovidel tajuti ka oranži ja 

kollast värvust (joonis 9). Varasemas uurimuses leiti samuti, et kombucha on pruuni värvusega 

ning merevaigukollase ja kollase varjundiga (Gramza-Michałowska jt. 2016). Erineva 

päritoluga seened avaldasid vähesel määral mõju ka joogi värvusele. Proovil 1 tajuti oranži 

värvust intensiivsemalt kui proovil 2, aga pruuni värvust tajuti tugevamalt proovis 2. Proovis 

1.1 oli kollane värvus intensiivsem kui proovis 2.1, aga pruun värvus oli antud proovil vähem 

intensiivsem. Proovidel 1.2 ja 2.2 ei esinenud värvitoonides märgatavaid erinevusi, ehkki 

proovil 1.2 oli oranž värvus natuke intensiivsem. Proovi 1.3 värvitoonid olid valdavalt 

intensiivsemad kui proovi 2.3 omad (v.a. kollane värvus, mis oli proovil 2.3 veidi 

intensiivsemalt tajutav). 

Kõigis proovides esinesid üksikud mullid suurusega ligikaudu 1 mm. Sadet ei esinenud üheski 

proovis. Tulemustest järeldub, et lisatud pärmid ei avaldanud mõju lahuste välistele 

omadustele. Kõik proovilahused, millele lisati kultuurpärme (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 ja 2.3), 

sarnanesid välimuse poolest kontrollproovidele (1 ja 2). 
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Joonis 9. Kombucha välimuse hindamise keskmised tulemused proovides: 1 ja 2 (traditsiooniline kombucha ehk kontrollproovid), 

1.1 ja 2.1 (lisatud siidripärm), 1.2 ja 2.2 (lisatud veinipärm) ning 1.3 ja 2.3 (lisatud õllepärm). 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Bakalaureusetöös anti kirjandusallikate põhjal ülevaade teeseenest, selle kasvatamisest, 

teeseene ja kombucha mikrobioloogilistest ja biokeemilistest omadustest, kasutamisest 

toiduainete tööstuses ning teeseene kasvatamise ja kasutamisega seotud probleemidest. Lisaks 

viidi läbi eksperimendid, mille käigus mõõdeti pH-d, suhkrusisaldust, määrati mikroobide 

üldarvud ning kirjeldati, isoleeriti ja säilitati väljakasvanud mikroobide puhaskultuurid. 

Viimases katseseerias lisati teeseente kasvulahustesse kultuurpärmid ning katseseeria lõpus 

viidi läbi sensoorne analüüs. 

Teeseente kasvulahuste pH jäi vahemikku 2,66-3,39. Saadud pH väärtused langevad kokku 

varasemate uurimuste tulemustega. pH väärtusele avaldas mõju fermentatsiooniaja pikkus. 

Mida pikem oli fermentatsiooniaeg, seda madalam oli pH väärtus. Eelnevalt rohelises ja 

mustas tees kasvanud teeseened ei avaldanud pH-le erinevat mõju, aga kultuurpärmide 

lisamisel VI katseseerias tekkisid pH väärtustes erinevused. Proovid, millele lisati veinipärmi 

(1.2 ja 2.2), olid madalama pH-ga kui teised proovid. 

Suhkrusisaldus oli lahustes 8-13,8 
0
Bx. Saadud tulemuste kohta puudub võrdlusmaterjal, sest 

suhkrusisaldust ei ole varasemates uurimustes sellisel viisil määratud. Suhkrusisalduse 

tulemusi analüüsides selgus, et erinevate lahuses sisalduvate suhkrute koguste määramiseks 

tuleks kasutada spetsiifilisemat meetodit. II katseseerias oli proovide 2…2.3 suhkrusisaldus 

statistiliselt oluliselt suurem kui proovides 1…1.3, kuid järgnevates katseseeriates erinevus 

puudus. Sellest võib järeldada, et eelnevalt mustas ja rohelises tees kasvanud teeseened 

avaldasid esialgu kasvulahuse suhkrusisaldusele mõju erinevalt. VI katseseerias, kus teeseente 

kasvulahustele lisati kultuurpärme, oli suhkrusisalduse varieeruvus proovide vahel suur ning 

proovides 1.2 ja 2.2 (kuhu oli lisatud veinipärmi) oli suhkrusisaldus võrreldes teiste 

proovidega tunduvalt madalam. 

Hallitus- ja pärmseente ning bakterite üldarv oli teeseentes suurem kui teeseente 

kasvulahustes. Teeseenetes esines baktereid läbi katseseeriate 1,9 x 10
5 

… 6,4 x 10
8
 PMÜ/g 
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ning hallitus- ja pärmseeni 1,2 x 10
5
 PMÜ/g … 1,1 x 10

8
 PMÜ/g. Kombuchas jäi bakterite 

hulk vahemikku 3,6 x 10
3
 … 3,5 x 10

6
 PMÜ/ml ning hallitus- ja pärmseente hulk proovides oli 

4,1 x 10
3 

kuni 4,7 x 10
6
 PMÜ/ml. Viimase katseseeria alguses kultuurpärmide lahusesse 

lisamine ei avaldanud mikroobide hulgale statistiliselt olulist mõju, kuigi eeldati, et 

mikroobide lisamisel muutub oluliselt nii bakterite kui ka pärmseente üldarv teeseentes ja 

teeseente kasvulahustes. 

Teeseene kasvulahustele lisatud pärmikultuurid avaldasid lahuse maitseomadustele erinevat 

mõju. Kombucha proovid, millele oli lisatud veinipärmi (1.2 ja 2.2), olid kõige hapuma ja 

äädikasema maitsega, aga proovid, mis sisaldasid õllepärmi (1.3 ja 2.3), olid kõige 

magusamad. Enim tuntavateks maitseteks ja lõhnadeks olid magus, hapu ja äädikane. Kõik 

hinnatud proovid olid keskmise läbipaistvusega ning domineerivaks värvuseks oli pruun. 

Kõigis proovides esinesid üksikud mullid suurusega ligikaudu 1 mm ning sadet ei esinenud 

üheski proovis. Teeseenejookide üldine meeldivus hinnati madalaks. Kõige meeldivamaks 

hinnati proov 1.3, millele oli lisatud õllepärmi ning kõige madalama hinde pälvisid veinipärmi 

sisaldavad proovid 1.2 ja 2.2. Teeseenejoogi samaaegset kääritamist kultuurpärmidega tuleks 

edaspidi veel täiendavalt uurida. 

Antud töö käigus koostatud kirjanduse ülevaadet ja katsete käigus saadud tulemusi saab 

rakendada baasteadmistena edasistes uuringutes. Näiteks võiks uurida suhkrusisalduse 

muutust teeseene kasvulahuses spetsiifilisemate meetoditega. Töö raames isoleeritud 

mikroobid säilitatakse, et neid saaks kasutada tulevastes identifitseerimiskatsetes. 

Identifitseeritud mikroobidest võiks välja töötada starterkultuurid, mida saaks kasutada 

teeseente kasvatamiseks. Starterkultuure oleks hea kasutada suuremates tööstustes, et saada 

standardomadustega ning kontrollitud kvaliteedi ja päritoluga tooteid. 
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