
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut 

 

 

 

 

 

Ksenia Šestopalova 

 

 

LEIVAJUURETISTES SISALDUVATE MIKROOBIDE 

BIOKEEMILISED JA ANTAGONISTLIKUD OMADUSED 

 

BIOCHEMICAL AND ANTAGONISTIC PROPERTIES OF 

MICROBES IN SOURDOUGHS 
 

Bakalaureusetöö 

Toiduainete tehnoloogia õppekava 

 

 

 

 

 

Juhendaja: nooremteadur Liis Lutter, MSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2020 



2 

 

 

Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Ksenia Šestopalova Õppekava: Toiduainete tehnoloogia 

Pealkiri: Leivajuuretistes sisalduvate mikroobide biokeemilised ja antagonistlikud omadused 

Lehekülgi: 76 Jooniseid: 19 Tabeleid: 5 Lisasid: 4 

Õppetool: Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool 

ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood: 1.7 Toiduteadused, Toiduainete ja jookide 

tehnoloogia T430 

Juhendaja: nooremteadur Liis Lutter, MSc 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu 2020 

Leivajuuretise kasutamine leivatootmisel on oluline saavutamaks heade maitse-, lõhna- ja 

tekstuuriomaduste ning toiteväärtusega pagaritooted. Kaasaegses leivatööstuses põhineb 

leivajuuretise kasutamine selle igapäevasel värskendamisel, mille käigus segatakse leivateost 

järelejäänud osa juuretisest värske jahu ja veega ning kääritatakse uueks leivajuuretiseks. 

Regulaarne juuretise uuendamine aitab hoida juuretist ja selles leiduvaid mikroorganisme 

metaboolselt aktiivsena ning seeläbi kindlustada juuretise käärimisvõime. Sellele vaatamata 

võivad muutused juuretise fermentatsiooni parameetrites ja tooraine (nt. jahu) mikroobses 

koostises põhjustada suuremaid muutusi leivajuuretise mikrobiootas ja selle stabiilsuses. 

Sellest tulenevalt on kasvav trend kasutada kommertsiaalseid starterkultuure, mis 

võimaldavad alustada või jätkata stabiilset leivajuuretise fermentatsiooniprotsessi. Kuna 

osadel pagaritööstustel puudub teave leivajuuretise mikroobse koosluse ja stabiilsuse kohta, 

on problemaatiline valida leivajuuretise fermentatsiooniks sobivaid starterkultuure. Seetõttu 

on oluline kindlaks teha ja välja valida need mikroobitüved, mis annavad pagaritoodetele 

iseloomuliku maitse- ja tekstuuriomadused. 

Bakalaureusetöö eesmärk oli identifitseerida Eesti ühe pagaritööstuse leivajuuretiste 

mikroobide kooslusi ning välja selgitada isoleeritud mikroobiliikide biokeemilised ja 

antagonistlikud omadused. Selleks identifitseeriti API kit ja MALDI-TOF meetodite abil 
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kahest leivajuuretistest isoleeritud puhaskultuurid ning määrati piimhappebakterite 

antagonistlikud omadused ja pärmseenete biokeemilisi omadused, kasutades selleks vastavalt 

well-diffusion meetodit ja Vernier' digitaalseid andmekogujaid. 

Uurimistöö tulemusena selgus, et leivajuuretistest eraldatud mikroobid kuulusid 

perekondadesse Lactobacillus, Leuconostoc, Weisella, Saccharomyces, Kasahstania, 

Metschnikowia, Torulaspora ja Bacillus. Suurema etanooli produktsiooniga pärmseene liigid 

olid S. cerevisiae ja K. humilis ning süsinikdioksiidi tootmisvõime oli suurem pärmseentel S. 

cerevisiae ja Metschnikowia spp. Samuti leiti, et uuritud piimhappebakteritel ei olnud 

antagonistlikku toimet üksteise kasvu suhtes.  

Märksõnad: leivajuuretise mikrobioota, MALDI-TOF, API kit, antagonism, fermentatsioon 
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Sourdough fermentation is considered to play a key role to get improved flavor, texture and 

nutritional properties of bakery products. In the modern bakery industry, the use of sourdough 

bases on its daily refreshment process during which the remaining part of the sourdough is 

mixed with fresh flour and water and fermented into a new batch of sourdough. Regular 

refreshment procedure helps to keep the sourdough and its microbiota metabolically active 

and thereby to ensure the fermentation ability of the sourdough. However, alterations to the 

fermentation parameters or significant variations in the microbial composition of the flour 

can induce major changes in the sourdough microbiota. Therefore, it is growing trend to use 

commercially available starter cultures that enable to start or to continue stable sourdough 

fermentation process. Since some bakery industry don´t have information about the 

composition and the stability of their sourdough it is complicated to choose suitable cultures 

for their sourdough fermentation process. Because of this, it is necessary to identify and select 

out these microbial strains that give characteristic taste and texture properties to their bakery 

products. 

The aim of the Bachelor’s thesis was to identify microbe communities of sourdoughs in one 

Estonian bakery industry and to determine the biochemical and functional properties of 

isolated microbial species and their biochemical and antagonistic properties in sourdoughs. 

For this, pure cultures from two types of sourdough were identified by the API kit and 
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MALDI-TOF methods. The antagonistic properties of lactic acid bacteria and biochemical 

properties of yeast were tested, using respectively the well-diffusion method and digital data 

capture system Vernier. 

As a result of the research, it was concluded that microbes isolated from sourdoughs belonged 

to the following genus: Lactobacillus, Leuconostoc, Weisella, Saccharomyces, Kazachstania, 

Metschnikowia, Torulaspora and Bacillus. The yeast species with higher ethanol production 

were S. cerevisiae and K. humilis and higher carbon dioxide amount were produced by S. 

cerevisiae and Metschnikowia spp. There was also found that the lactic acid bacteria studied 

did not have an antagonistic effect on the growth of other lactic acid bacteria. 

Keywords: sourdough microbiota, MALDI-TOF, API kit, antagonism, fermentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

SISUKORD 

LÜHENDID ................................................................................................................................ 8 

SISSEJUHATUS ......................................................................................................................... 9 

1. KIRJANDUSE ANALÜÜS .................................................................................................. 11 

1.1. Leivajuuretis ............................................................................................................... 11 

1.2. Leivajuuretiste fermentatsiooniprotsessid .................................................................. 11 

1.2.1. Spontaanne fermentatsioon.................................................................................. 12 

1.2.2. Emajuuretise kasutamine ..................................................................................... 13 

1.2.3. Starterkultuuride kasutamine ............................................................................... 15 

1.3. Leivajuuretiste klassifitseerimine ............................................................................... 15 

1.3.1. Tüüp I leivajuuretis .............................................................................................. 17 

1.3.2. Tüüp II leivajuuretis ............................................................................................ 18 

1.3.3. Tüüp III leivajuuretis ........................................................................................... 19 

1.4. Leivajuuretistes esinevad mikroorganismid ja nende omadused ................................ 19 

1.4.1. Piimhappebakterid ............................................................................................... 19 

1.4.1.1. Piimhappebakterite süsivesikute metabolism ....................................................... 20 

1.4.1.2. Piimhappebakterite aminohapete metabolism ...................................................... 22 

1.4.2. Pärmseened .......................................................................................................... 22 

1.4.2.1. Pärmseente süsivesikute metabolism ............................................................... 23 

1.5 Leivajuuretiste mikroorganismide antagonistlikud omadused ........................................ 24 

1.5.1. Piimhappebakterite ja pärmseente antagonism.................................................... 24 

1.5.2. Mikroobide antimikroobsete omaduste määramismeetodikad ............................ 25 

2. MATERJAL JA METOODIKA ............................................................................................ 27 

2.1. Töö eesmärgid ja ülesanded ........................................................................................... 27 

2.2. Uuritav materjal .............................................................................................................. 27 

2.2.1. Mikroobide väljakülvid selektiivsöötmetele ning mikroobide pesa- ja 

rakumorfoloogia ................................................................................................................ 28 

2.2.2. Lactobacillus spp ja Bacillus spp. liikide identifitseerimine ................................... 28 

2.2.3. Pärmseente identifitseerimine.................................................................................. 30 

2.2.4. Mikroobide identifitseerimine MALDI-TOF MS meetodil .................................... 31 

2.2.5. Piimhappebakterite antagonistlike omaduste määramine........................................ 31 



7 

 

2.2.6. Pärmseente süsihappegaasi ja etanooli produktsiooni tuvastamine ........................ 32 

3. TULEMUSED JA ARUTELU .............................................................................................. 33 

3.1. Leivajuuretiste mikroobide pesa- ja rakumorfoloogilised kirjeldused ........................... 33 

3.2. Leivajuuretistest identifitseeritud mikroobiliigid ........................................................... 34 

3.2.1 Piimhappebakterid leivajuuretistes ........................................................................... 36 

3.2.1.1 Lactobacillus plantarum .................................................................................... 37 

3.2.1.2 Lactobacillus parabuchneri ............................................................................... 38 

3.2.1.3 Lactobacillus paracasei ..................................................................................... 39 

3.2.1.4 Lactobacillus mindensis .................................................................................... 40 

3.2.1.5 Lactobacillus fermentum ................................................................................... 40 

3.2.1.6 Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris ......................................................... 41 

3.2.1.7 Weissella cibaria ............................................................................................... 42 

3.2.2 Pärmseened leivajuuretistes ...................................................................................... 43 

3.2.2.1 Saccharomyces cerevisiae ................................................................................. 43 

3.2.2.2 Torulaspora spp. ................................................................................................ 44 

3.2.2.3 Metschnikowia spp. ........................................................................................... 45 

3.2.2.4 Kazachstania humilis ......................................................................................... 46 

3.4 Piimhappebakterite antagonistlikud omadused ............................................................... 47 

3.5 Pärmseente biokeemilised omadused .............................................................................. 48 

KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED .......................................................................................... 51 

KASUTATUD KIRJANDUS ................................................................................................... 53 

LISAD ....................................................................................................................................... 63 

Lisa 1. Mikroobikolooniate ja -rakkude morfoloogia kirjeldus ............................................ 64 

Lisa 2. API kit ja MALDI-TOF MS tulemused .................................................................... 67 

Lisa 3. Identifitseeritud LAB liikide süsivesikute fermentatsiooniprofiilid .......................... 70 

Lisa 4. Identifitseeritud pärmseente liikide süsivesikute fermentatsiooniprofiilid................ 74 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

LÜHENDID 

 

API kit – biokeemiline test mikroorganismide karbohüdraatide metabolismi uurimiseks 

(Analytical Profile Index, ingl. k.) 

MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization–time of fligh, ingl. k.) – 

maatriksainega vahendatud ioniseerival kiirgusel (laseril) põhinev desorptsioon-ioniseerimine 

(maatriksmahitatud laserdesorbtsioon-ionisatsioon) - “lennuaja-detektor” 

EMP – Embdeni-Meyerhofi-Parnase rada (Embden-Meyerhof-Parnase pathway, ingl. k.) 

LAB – piimhappebakterid (Lactic Acid Bacteria ingl. k.) 

DY – taina väljatulek (dough yield, ingl. k.) 

PMÜ/g – pesasid moodustavad ühikud grammi kohta 

PMÜ/ml – pesasid moodustavad ühikud milliliitri kohta 

TSA – universaalsööde mikroobide kasvatamiseks 

MRS – sööde laktobatsillide kasvatamiseks  

OHOL – heterofermentatiivne 

FHEL – fakultatiivselt heterofermentatiivne 

OHEL – homofermentatiivne 

ANA – anaeroobne 

AE – aeroobne 

RKJ – rukkikroovjuuretis 

MJ – mesofiilne juuretis 
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SISSEJUHATUS 

 

Leivajuuretis on jahu ja vee segu, mis baseerub peamiselt alkohoolsel ja piimhappelisel 

fermentatsioonil. Juuretise tootmisprotsess hõlmab mitmete tegurite nagu näiteks mikrobioota, 

nende metaboolse aktiivsuse, fermentatsiooniprotsesside ja toorainete vahelisi vastasmõjusid 

ning muutused nendes parameetrites mõjutavad leiva kvaliteeti. Leivajuuretise kasutamine 

pagaritoodet leivatootmisel parandab nii leiva sensoorseid omadusi, toiteväärtust kui ka 

pikendab leiva säileaega. 

Tänu laiapõhjalistele teadusuuringutele on selgunud, et traditsioonilisel leivajuuretisel on 

mitmeid eeliseid võrreldes pagaripärmide kasutamisega, mistõttu viimastel aastakümnetel on 

suurenenud leiva tootmisel traditsioonilise leivajuuretise kasutamine. Kaasaegses leivatööstuses 

põhineb leivajuuretise kasutamine selle igapäevasel värskendamisel, mille käigus segatakse 

leivateost järelejäänud osa juuretisest värske jahu ja veega ning kääritatakse uueks 

leivajuuretiseks. Sellest tulenevalt võib juuretise mikroobne kooslus ja stabiilsus varieeruda 

sõltuvalt nii toorainete algsest mikrobiootast kui ka fermentatsiooni parameetritest.  

Nagu muude fermenteeritud toiduainete tootmisel on ka leiva valmistamisel kasvanud huvi 

kommertsiaalsete starterkultuuride kasutamise vastu, mis loovad eeldused stabiilse kvaliteediga 

toote saamiseks. Tarbejuuretise tootmistehnoloogia uuendamine (nt. starterkultuuride 

kasutamine) eeldab põhjalikke teadmisi tarbejuuretise mikroobsest kooslusest ja stabiilsusest 

ning biokeemilistest, antagonistlikest ja funktsionaalsetest omadustest, mis mõjutavad nii 

juuretise fermentatsiooni kui leiva kvaliteeti. Kuna enamikel pagaritööstustel puudub 

informatsioon varasemalt käivitatud juuretisesse lisatud starterkultuuride stabiilsuse kohta, on 

vajalik pidevas kasutuses olevast tarbejuuretisest välja selekteerida ja tuvastada need 

mikroobitüved, mis annavad pagaritoodetele iseloomulikud maitse-, lõhna- ja 

tekstuuriomadused. 

Bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada ja tuvastada leivajuuretistes esinevad 

piimhappebakterid ja pärmseened ning nende biokeemilised ja antagonistlikud omadused, mis 
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mõjutavad leivajuuretise fermentatsiooniprotsessi. Leivajuuretise mikroobi isolaatide 

identifitseerimisel kasutatakse kahte fenotüübilist identifitseerimismeetodit, s.o. API kit ja 

MALD-TOF MS analüüse ning võetakse aluseks mikroobi isolaatide pesa- ja rakumorfoloogia 

kirjeldused. Lisaks iseloomustatakse tuvastatud piimhappebakterite ja pärmseenete liikide 

biokeemilisi omadusi (süsivesikute lõhustamine ning happe, süsihappegaasi ja etanooli 

tootmine) ning määratakse nende antimikroobne aktiivsus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1. Leivajuuretis 

 

Leivajuuretise fermentatsioon on üks vanemaid biotehnoloogilisi protsesse, mida kasutati 

teraviljatoodete saamiseks juba enne pagaripärmi tootmist (Röcken et al. 1995). Leivajuuretis 

on teraviljajahu ja vee segu, mida on kääritatud pärmseente ja piimhappebakteritega (põhiliselt 

fakultatiivsed ja obligaatsed heterofermentatiivid) kas spontaanse kääritamisega või 

kääritamisega mis on algatatud starterkultuuri või emajuuretise lisamisega, millesse on kaasatud 

juuretise värskendamine jahu-vee seguga (Gänzle et al. 1998; De Vuyst et al. 2009; De Vuyst 

et al. 2016; Siepmann et al. 2017). Leivajuuretis võib sisaldada ka muid koostisosi (nt. soola, 

ensüüme jne) või mikroorganisme (nt. äädikhappebaktereid), kuid üldjuhul neid ei võeta arvesse 

juuretise maatriksi ja ökosüsteemi määratlemisel (De Vuyst et al. 2017). 

Piimhappebakterite peamine ülesanne leivataina kääritamisel on süsivesikute muundamine 

piim- ja äädikhappeks, samal ajal kui juuretises sisalduvad pärmseened soodustavad peamiselt 

lenduvate ühendite (nt. süsihappegaas, etanool) moodustumist (Kulp 2003: 44). Dissotseerunud 

orgaanilised happed, mida produtseerivad piimhappebakterid, alandavad leivataina pH-d ja 

parandavad selle reoloogilisi omadusi, samal ajal kui mittedissotseerunud vormid pärsivad 

soovimatu mikrobioota kasvu (Stolz et al. 1996). Leivajuuretise kasutamine leiva tootmisel 

pikendab nii leiva säilivusaega, parandab toiteväärtust (nt. mineraalainete kõrgem bioaktiivsus, 

madalam glükeemiline indeks), suurendab bioloogiliselt aktiivsete ühendite sisaldust kui 

parandab selle sensoorseid omadusi (Pétel et al. 2015). 

 

 

1.2. Leivajuuretiste fermentatsiooniprotsessid 

 

Leivajuuretise fermentatsioon on protsess, mille abil saadakse piimhappebakterite ja pärmseente 

kombineeritud metaboolse aktiivsuse tulemusena mitmesuguseid pagaritooteid (nt. juuretise 
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baasil valmistatud nisu- ja rukkileib). Leivajuuretise fermentatsiooni iseloomustab pärmseente 

ja piimhappebakterite stabiilne kooslus. (Gänzle et al. 1998) 

Leivajuuretiste fermentatsiooni võib algatada kolmel viisil: 

1) spontaanse fermentatsiooniga; 

2) emajuuretisega; 

3) starterkultuuridega (Kulp 2003: 41; Gül et al. 2004; De Vuyst et al. 2005).  

Enamik nisu- ja rukkileiva tootmisel kasutatavaid leivajuuretisi käivitatakse siiani 

emajuuretisega, kuid esineb järjest suurenev tendents kasutada kommersiaalseid starterkultuure, 

mis garanteerivad õige ja stabiilse fermentatsiooniprotsessi. (Gül et al. 2004) 

 

 

1.2.1. Spontaanne fermentatsioon 

 

Spontaanne leivajuuretise fermentatsioon algatatakse jahu segamisel veega, võimaldades 

seeläbi jahu mikrobiootal fermenteerida üks kuni kaks päeva ümbritseva keskkonna 

temperatuuril (Gül et al. 2004; Hui 2004:41; De Vuyst et al. 2005; De Vuyst et al. 2014). 

Spontaanne fermentatsioon tuleneb tavaliselt mitmesuguste autohtoonsete ja 

võõrmikroorganismide konkureerivatest metaboolsetest protsessidest. Spontaansel 

fermentatsioonil domineerivad põhiliselt mikroorganismid, kes kohanevad kõige paremini 

muutuvate keskkonnatingimustega. (Hui 2004: 41-42) 

Teraviljajahu mikrobioota koosneb bakteritest ning pärm- ja hallitusseentest vastavalt 

vahemikus 104-107 PMÜ/g ja 2 x 104 - 6 x 106 PMÜ/g (De Vuyst et al. 2005). Bakterid on 

peamiselt mesofiilid ja nende seas esinevad nii gram-negatiivsed aeroobsed pulkbakterid 

(Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. jne.), fakultatiivsed anaeroobid (Enterobacteriaceae) 

kui ka gram-positiivsed homo- ja heterofermentatiivsed piimhappebakterid (De Vuyst et al. 

2005; Minervini et al. 2012). Spontaanses leivajuuretises võib esineda ka soovimatuid baktereid 

nagu nt. Staphylococcus aureus ja Bacillus cereus (Galli et al. 1988; Corsetti et al. 2001). 

Värske jahu ja vee segu on süsivesikute rikas ja selle pH on nõrgalt happeline (pH ~ 5,0-6,2). 

Selline toitekeskkond on ideaalne kasvukeskkond jahu indigeense mikrobioota kasvuks. 
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Spontaanselt fermenteeritud juuretiste uuringud on näidanud, et algset fermentatsiooni 

põhjustavad Enterobacteriaceae sugukonda kuuluvad bakterid (Kulp 2003:41), kes toodavad 

piim- ja äädikhapet, samuti etanooli ja süsinikdioksiidi (De Vuyst et al. 2005). 

Spontaanselt kääritatud rukkileivajuuretises on domineerivateks pärmseente liikideks 

Saccharomyces cerevisiae, S. turbidans, S. marchalianus, Torula albida, Kazachstania exigua, 

ja Saturnispora saitoi (Pulvirenti et al. 2001, 2004; Meroth et al. 2003; Succi et al. 2003). Kuna 

S. cerevisiae´t tavaliselt tooraines ei leidu, siis võib eeldada, et tema esinemine spontaanses 

leivajuuretises on peamiselt tingitud tootmiskeskkonna saastumisest või pagaripärmi 

kasutamisest (Kulp 2003:58; De Vuyst et al. 2005). Lisaks pärmseentele on spontaanselt 

kääritatud juuretisest identifitseeritud ka hallitusseente perekondi, nt. Cladosporium, Fusarium, 

Alternaria, Aspergillus, Penicillium (Stolz 2003; De Vuyst et al. 2005). 

Spontaanne fermentatsioon on ajamahukas ja ebastabiilne protsess. Kõrvalekalded 

fermentatsiooniprotsessis võivad väljenduda lõpptoodete kvaliteedilanguses ja potentsiaalsete 

patogeensete mikroobide esinemises, mis võivad põhjustada tarbijale terviseriske. Seetõttu on 

fermentatsiooni stabiilsuse ja toote ohutuse seisukohalt otstarbekam kasutada leivajuuretise 

fermentatsiooni algatamiseks emajuuretist või kommertsiaalseid starterkultuure. (Hui 2012:47) 

 

 

1.2.2. Emajuuretise kasutamine 

 

Traditsioonilisel leivavalmistamisel spontaanselt käivitatud juuretise juhusliku mikrobioota 

kasutamine suurendab riski ebastabiilse kvaliteediga lõpptoote saamiseks. Selle asemel 

eelistavad traditsioonilised pagaritöökojad ja paljud suured pagaritööstused kasutada kääritatud 

juuretist ehk niinimetatud „emajuuretist“ (Gül et al. 2004). Emajuuretise mikrobioota näitab 

stabiilsust pikaajalisel juuretise uuendamistsüklil, mida on võimalik saavutada spontaanselt 

käivitatud juuretise uuendamisega pärast mitmeid värskendamise tsükleid jahu-vee seguga 

(back-slopping). Kääritatud juuretist kasutatakse leiva tootmisel (Joonis 1), kuid osa sellest 

kasutatakse starterina uue juuretise kääritamise algatamisel (Stolz 2003; Gül et al. 2004; De 

Vuyst et al. 2005). Leibadel, mis on valmistatud pidevalt värskendatud juuretisega, on õige 

konsistents ja klassikalisele rukkileivale iseloomulik maitse ja aroom (Minervini et al. 2012). 
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Joonis 1. Emajuuretise kasutamine leivatootmisel (Evranuz 2012) 

Seda tüüpi kääritatud juuretise mikrobioloogilistest analüüsidest ilmneb tavaliselt mõningate 

spontaanselt kääritatud juuretise mikroorganismide olemasolu (nt. enterobakterid, 

homofermentatiivsed piimhappebakterid), kuid dominantne mikrobioota koosneb üldiselt 

heterofermentatiivsetest piimahappebakterite liikidest, nt. Lb. sanfranciscensis, Lb. panis, Lb. 

paralimentarius, Lb. frumenti ja Lb. mindensis (Kline et al. 1971; Vogel et al. 1994; Wiese et 

al. 1996; Cai et al. 1999; Müller et al. 2000; Ehrmann et al. 2003). Rohkem kui 60 

piimhappebakteri liiki on isoleeritud erinevatest emajuuretistest (Rosenquist et al. 2000; De 

Vuyst et al. 2014; Gänzle et al. 2016). Neist Lb. plantarum ja Lb. sanfranciscensis on kõige 

sagedamini identifitseeritud (umbes 50% juuretistest) liigid leivajuuretistes. Vaatamata 

leivajuuretisega seotud piimhappebakterite bioloogilisele mitmekesisusele, ei saa neist liikidest 

pidada ühtegi erandlikult iseloomulikuks leivajuuretisele (Gänzle et al. 2016). 

Teadaolevalt on emajuuretisest tuvastatud rohkem kui 20 pärmseene liiki (Rossi 1996; Stolz 

1999; De Vuyst et al. 2005). Nende hulgas Kazachstania exigua, K. humilis, Pichia kudriavzevii 

ja P. saitoi on isoleeritud rukkileivajuuretisest (Stolz 2003; De Vuyst et al. 2014). 
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1.2.3. Starterkultuuride kasutamine 

 

Stabiilse kvaliteediga toote kindlustamiseks eelistavad enamik pagaritööstuseid kasutada 

fermentatsiooniprotsesside käivitamiseks kommertsiaalseid starterkultuure (De Vuyst et al. 

2005). Hoolimata sellest, et juuretise pidevat värskendamist peetakse adapteeritud 

piimhappebakterite ja pärmseente tüvede selekteerimisel usaldusväärseks meetodiks, on 

stabiilse mikroobikoosluse moodustumine juuretises pikaajaliste värskendamisprotsesside 

käigus aeganõudev ning lõpptulemus sõltub nii toorainete algsest mikrobiootast kui ka 

fermentatsiooni parameetritest (De Vuyst et al. 2005; Van der Muelen et al. 2007; Di Cagno et 

al. 2014; Minervini et al. 2015).  

Pagaritööstuses kasutatavad starterkultuurid võib klassifitseerida kahte rühma: 1) 

starterkultuurid, mis on aktiivsed juuretised (vedelal kujul); 2) puhtad starterkultuurid pulbrilisel 

kujul, s.o. külmkuivatatud ühe- või mitmetüvelised kultuurid (Stolz 2003). Lüofiliseeritud 

kultuurid segatakse jahu ja veega ning fermenteeritakse mitu tundi (~ 2 tundi), et mikroobid 

saaksid kasvada, paljuneda ja hapet toota. Starterkultuuridena kasutatavad mikroorganismid on 

valitud nende võimele hapestada leivatainast lühikese aja jooksul ja produtseerida lõhna- ja 

maitseaineid. (Stolz et al. 1996; Holzapfel et al. 1997) 

 

 

1.3. Leivajuuretiste klassifitseerimine 

 

Leivajuuretised liigitatakse kolmeks tüübiks, mis baseeruvad nende tootmisel kasutatavatel 

tehnoloogiatel, mida kasutatakse käsitöölistes ja tööstuslikes protsessides (Joonis 2): I tüüpi 

leivajuuretised ehk traditsioonilised leivajuuretised; II tüüpi leivajuuretised ehk vedelad 

leivajuuretised; III tüüpi leivajuuretised ehk kuivatatud leivajuuretised. (De Vuyst et al. 2005) 
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Joonis 2. Leivajuuretiste tootmisprotsesside skeem (De Vuyst 2017) 

Leivajuuretised võivad olla konsistentsilt väga erinevad. Leivajuuretise fermentatsioon võib 

baseeruda kas tahke taina või vedela konsistensiga jahu-vee segu kääritamisel. Taina vee ja jahu 

suhe iseloomustab juuretise konsistentsi. Seda jahu ja vee vahelist suhet nimetatakse taina 

väljatulekuks (DY) ja defineeritakse kui juuretise kogust kilogrammides 100 kg jahu kohta 

(Lund et al. 1987; Spicher et al. 1999; Hansen 2005):  

DY=
(jahu kogus + veekogus) x 100%

jahu kogus
 

Üldiselt on rukkijahul baseeruva tahke juuretise DY 150–160. Vedela juuretise väärtused on 

lähedased DY väärtusele 200. DY vaheväärtused iseloomustavad poolvedela konsistentsiga 

juuretist. (Сorsetti 2013) Juuretise DY väärtus mõjutab märkimisväärselt juuretise lenduvate 

ühendite sisaldust: mida tugevama konsistentsiga on juuretis (mida madalam on DY väärtus), 

seda rohkem moodustub juuretises äädikhapet ja vähem piimhapet. Juuretise fermentatsiooni 
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ulatust mõjutab ka juuretise DY. Mida kõrgem on DY, seda kiiremini toimub fermentatsioon. 

(Rupesh 2011) 

Leivajuuretiste omadused ja stabiilsus sõltuvad mitmetest teguritest (Tabel 1), nt. mikrobiootast 

ja selle metaboolsest aktiivsusest, tehnoloogilistest parameetritest, juuretise 

säilitustemperatuurist, värskendamisetappide arvust jne (De Vuyst et al. 2009). 

Tabel 1. Leivajuuretise tüübid (Rebaz 2017:46-47) 

 Tüüp I Tüüp II Tüüp III 

Fermentatsiooniaeg 

ja –temperatuur 
3-48 h, 20-30 °C 2-5 ööpäeva, > 30 °C 

Tüüp II juuretisel 

baseeruv 

kuivjuuretis, mis 

on aroomiandja ja 

lisahapestaja 

pH 4,0 < 3,5 

Vee aktiivsus (aw) 0,96-0,98 > 0,98 

Taina väljatulek 

(DY) 
≈ 160 ≈ 200 

Põhimikrobioota Lb. sanfranciscensis, 

Lb. pontis,  

Lb. brevis,  

Lb. fermentum, 

K. humilis, 

C. holmii 

K. exigua 

Lb. fermentum,  

Lb. pontis,  

Lb. reuteri,  

Lb. brevis,  

Lb. delbrueckii,  

Lb. acidophilus, 

Weissella spp. 

 

Lb. plantarum,  

P. pentosaceus,  

Lb. brevis 

 

Leivajuuretise kasutamine võimaldab leivatainast kääritada kas väikse koguse või üldse ilma 

pagaripärmita. Juuretise kasutamisel paranevad leivataina omadused ning saadakse parema ja 

aromaatsema lõhna, maitse ja tekstuuriga leib, kui ainult pagaripärmidega kääritamisel. 

Juuretise lõhna- ja maitseomadused kujunevad välja pika käärimisprotsessi jooksul (12-24 h), 

samal ajal kui pagaripärmidega kääritamisel kestab protsess kõigest 1-2 h ning tulemuseks on 

vähem aromaatsem leib. (Hansen 2004) 

 

 

1.3.1. Tüüp I leivajuuretis 

 

Esimest tüüpi leivajuuretisi kääritatakse ümbritseva keskkonna temperatuuril (20-30 °C) ja neid 

uuendatakse regulaarselt, et mikroorganismid oleksid metaboolselt aktiivsed. Neile on 

iseloomulik madal niiskusesisaldus, mistõttu on nad paksu konsistentsiga (madal DY). Tüüp I 
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leivajuuretise pH on ligikaudu 4,0. Fermentatsiooniaeg võib varieeruda vahemikus 3-48 tundi. 

Tüüp I leivajuuretist kasutatakse tihti väikestes pagariettevõtetes. (Evranuz 2012) 

Tüüp I leivajuuretis mikrobioota põhiosa koosneb obligaatselt heterofermentatiivsest Lb. 

sanfranciscensis liigist, kes on selekteerunud keskkonnatingimuste ja fermentatsiooni 

läbiviimisel kasutatavate tehnoloogiliste parameetrite alusel. Sõltuvalt 

fermentatsioonitingimustest võivad tüüp I leivajuuretistes esineda kõrgetes kontsentratsioonides 

ka teised perekonna Lactobacillus liigid, näiteks obligaatne heterofermentatiivne Lb. brevis, Lb. 

buchneri, Lb. fermentum, Lb. fructivorans, Lb. pontis, Lb. reuteri ja Weissella cibaria, 

fakultatiivne heterofermentatiivne Lb. alimentarius, Lb. casei, Lb. paralimentarius ja Lb. 

plantarum ning homofermentatiivsed Lb. acidophilus, Lb. delbrueckii, Lb. farciminis ja Lb. 

mindensis. (De Vuyst et al. 2005; Viiard 2014:17; Chawla et al. 2015)  

 

 

1.3.2. Tüüp II leivajuuretis 

 

Tüüp II leivajuuretises sisalduvad mikroobid, mis arenevad temperatuuril üle 30 °C veesärgiga 

tehnoloogilistes tankides, mille temperatuuri saab reguleerida (De Vuyst et al. 2014). Antud 

tüüpi leivajuuretised on tavaliselt poolvedelad, mistõttu need sobituvad paremini suurtööstuste 

tootmisprotsessi (juuretist võimalik nii segada kui pumbata). Seda tüüpi juuretisele on 

iseloomulik pidev toitmine jahu-veeseguga. Levinud on pikk üheastmeline fermentatsioon, mis 

suurendab nii tootmisprotsessi stabiilsust kui ka paindlikkust. Fermentatsiooni jooksul langeb 

juuretise happesus esimese 12-24 tunni jooksul alla 3,5. Selles seisundis on mikroorganismid 

hilises statsionaarses faasis ja nende metaboolne aktiivsus on piiratud. (De Vuyst et al. 2005; 

Yazar et al. 2012) 

Tüüp II leivajuuretisest on identifitseeritud obligaatselt homofermentatiivsed Lb. acidophilus, 

Lb. delbrueckii, Lb. amylovorus, Lb. farciminis ja Lb. johnsonii ning obligaatselt 

heterofermentatiivsed Lb. brevis, Lb. fermentum, Lb. frumenti, Lb. pontis, Lb. panis, Lb. reuteri 

ja Weissella (W. confusa) liigid. (Vogel et al. 1999; Müller et al. 2001)  
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1.3.3. Tüüp III leivajuuretis 

 

Tüüp III leivajuuretised on kuivjuuretised, mis on toodetud tüüp II stabiliseeritud leivajuuretise 

dehüdreerimise teel (Siepmann et al. 2017). Neid kasutatakse hapestajana ja aroomiandjatena 

leiva tootmisel. Need leivajuuretised sisaldavad peamiselt piimhappebaktereid, mis on 

kuivatamise suhtes vastupidavad ja suudavad kõrgete temperatuuride juures ellu jääda, näiteks 

heterofermentatiivne Lactobacillus brevis ja fakultatiivselt heterofermentatiivne Pediococcus 

pentosaceus ja Lb. plantarum. Kuivatamisprotsess garanteerib seda tüüpi leivajuuretiste pikema 

säilivusaja. Kuivatatud leivajuuretised on mugavad, kergesti kasutatavad ja nende kasutamisel 

saadakse stabiilse kvaliteediga pagaritooted. Neid saab eristada värvi, lõhna ja happe tootlikkuse 

poolest. (De Vuyst et al. 2005; Yazar et al. 2012; Viiard 2014:18) 

 

 

1.4. Leivajuuretistes esinevad mikroorganismid ja nende omadused 

 

Leivajuuretises esinevad peamiselt piimhappebakterid ja pärmseened ning nende suhe 

leivajuuretises on üldiselt 100:1 (De Vuyst et al. 2005). Enamik piimhappebaktereid, mis on 

tuvastatud leivajuuretises, kuuluvad Lactobacillus perekonda, kuid identifitseeritud on ka teisi 

piimhappebakterite perekondi, nt. Pediococcus, Leuconostoc ja Weissella. Pärmseentest 

domineerivad peamiselt perekonnad Saccharomyces, Kazachstania, Candida ja Pichia. (Gül et 

al. 2004). 

 

 

1.4.1. Piimhappebakterid 

 

Piimhappebakterid (LAB) on rühm gram-positiivseid ja katalaas-negatiivseid, spoore 

mittemoodustavad pulkbakterid või kokid, kes toodavad piimhapet kui peamist lõpp-produkti 

süsivesikute kääritamisel. Nad on on üldiselt aerotoleratsed või mikro-aerofiilid, 

soolatolerantsed ja neil on spetsiifilised toitumisvajadused süsivesikute, aminohapete, 

peptiidide, rasvhapete ja vitamiinide suhtes. (Hammes et al. 1995; Gänzle et al. 1998) 
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Piimhappebakterid klassifitseeritakse taksonoomiliselt erinevate perekondadesse koloonia- ja 

rakumorfoloogia, suhkrute fermentatsiooni, kasvutemperatuuride, toodetud piimhappe 

konfiguratsiooni, soola- ja happetolerantsuse või rakuseina ehituse põhjal. (Kulp et al. 2003:94; 

Castell-Perez et al. 2006; Chawla et al. 2015) 

 

 

1.4.1.1. Piimhappebakterite süsivesikute metabolism 

 

Leivajuuretistes kõige levinum piimhappebakterite perekond, Lactobacillus, on jagatud kolme 

rühma vastavalt nende süsivesikute fermentatsiooni mudelitele (Tabel 2): 

I. Obligaatselt homofermentatiivsed piimhappebakterid, kes  fermenteerivad 

heksoosid peaaegu täielikult piimhappeks (> 85%) Embden-Meyerhof-Parnas 

(EMP) ainevahetusraja kaudu. Samuti fermenteerivad fruktoosi, kuid ei fermenteeri 

glükonaati ega pentoose.  

II. Fakultultatiivselt heterofermentatiivsed piimhappebakterid, kes fermenteerivad 

heksoosid peaaegu täielikult piimhappeks EMP ainevahetusraja kaudu. Pentoosid ja 

glükonaadid fermenteerivad piim- ja äädikhappeks 6-fosfoglükonaat/fosfoketolaasi 

ainevahetusraja kaudu.  

III. Obligaatselt heterofermentatiivsed piimhappebakterid, kes kääritavad heksoosid 

piimhappeks, äädikhappeks (ja/või etanooliks) ja süsihappegaasiks. Ning pentoosid 

fermenteeritakse piim- ja äädikhappeks 6-fosfoglükonaat/fosfoketolaasi 

ainevahetusraja kaudu. (Kulp 2003:47-48)  

Kui enamike hapendatud toiduainete fermentatsioonil on peamine roll obligaatselt 

homofermentatiivsetel piimhappebakterite liikidel, siis leivajuuretise fermentatsioonil 

domineerivad obligaatselt heterofermentatiivsed piimhappebakterite liigid (De Vuyst et al. 

2005). Erinevus homo- ja heterofermentatiivsete bakterite vahe tuleneb ensüümidest. 

Homofermentatiivsetel piimhappebakteritel on ensüümid aldolaas ja heksoosi isomeraas, kuid 

puudub fosfoketolaas, mistõttu nad kasutavad suhkrute fermenteerimisel glükolüüsi. 

Heterofermentatiivsetel bakteritel on olemas ensüüm fosfoketolaas, kuid puuduvad aldolaas ja 
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heksoosi isomeraas, mistõttu nad kasutavad pentoosi metabolismirada. (Kulp et al. 2003:294; 

Hatti-Kaul et al. 2018) 

Tabel 2. Leivajuuretises esinevate LAB-ide jaotus vastavalt metabolismi lõpp-produktidele 

(Rupesh et al. 2011) 

 

Leivajuuretise piimhappebakterid kasutavad sageli ära kõik neli (maltoos, sukroosi, fruktoosi, 

glükoos) jahus esinevat süsivesikute (Martinez-Anaya et al. 1996). Leivajuuretises 

adapteerunud piimhappebakterite liikidele (nt. Lb. sanfranciscensis, Lb. reuteri, Lb. brevis, Lb. 

pontis ja Lb. fermentum) on iseloomulik maltoosi kasutamine eelistatud energiaallikana 

(Hammes et al. 1996; Gobbetti et al. 2005; Gänzle et al. 2007). Ensüüm maltoos-fosforülaasi 

puudumisel kasutavad piimhappebakterite tüved süsivesikutest glükoosi, mis põhjustab 

kataboolset repressiooni ehk glükoosiefekti, mille korral erinevate süsivesikute esinemisel 

kasvukeskkonnas eelistatakse süsiniku- ja energiaallikana ainult glükoosi (Leroy et al. 2007; 

Vrancken et al. 2008).  

 

 

Homofermentatiivsed 

LAB 

Fakultatiivselt 

heterofermentatiivsed LAB 

Heterofermentatiivased 

LAB 

Lb. amylovorus 

Lb. acidophilus 

Lb. delbrueckii subsp. 

delbrueckii 

Lb. farciminis 

Lb. mindensis 

Lb. crispatus 

Lb. johnsonii 

Lb. amylolyticus 

Lb. plantarum 

Lb. pentosus 

Lb. alimentarius 

Lb. paralimentarius 

Lb. casei 

Lb. acidifarinae  

Lb. brevis  

Lb. buchneri 

Lb. fermentum 

Lb. fructivorans 

Lb. frumenti 

Lb. hilgardii 

Lb. panis 

Lb. pontis 

Lb. reuteri 

Lb. rossiae 

Lb. sanfranciscensis 

Lb. siliginis  

Lb. spicheri 

Lb. zymae 
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1.4.1.2. Piimhappebakterite aminohapete metabolism 

 

Leivajuuretise piimhappebakterite proteolüütiline aktiivsus on leivajuuretises pigem piiratud. 

Teravilja süsivesikute lõhustumisega aktiveeruvad endogeensed teravilja proteaasid, mis 

vabastavad keskkonda peptiide ja aminohappeid, mida saavad kasutada juuretises olevad 

mikroorganismid. (Gänzle et al. 2007) Üldiselt piimhappebakterid kasutavad aminohappeid 

energiaallikana valkude sünteesiks, reguleerides seeläbi rakusisest pH-d happelises keskkonnas 

ning aminohapete konversiooni, mis hõlmab aroomühendite ja nende prekursorite (aldehüüdid, 

alkoholid) kui ka leivataina füüsikalisi omadusi mõjutavate ühendite sünteesi. (Martınez-Anaya 

et al. 1996; Gobbetti et al. 1998). Samas vabade aminohapete katabolism leivajuuretise 

piimhappebakterite poolt ei oma ainult sensoorset mõju, vaid parandab piimhappebakterite 

happetolerantsust ja soodustab mikrobioota arengut toitainetevaestes tingimustes (Christensen 

et al. 1999; Su et al. 2011). 

 

 

1.4.2. Pärmseened 

 

Pärmseened on ainuraksed seened tüüpilise vegetatiivse paljunemisega pooldumise või 

pungumise teel. Leivajuuretises peavad nad kohanduma spetsiifiliste keskkonnatingimustega, 

mida iseloomustab madal pH, madal hapniku pinge ning kõrge süsivesikute (maltoos) sisaldus, 

mida nad peavad jagama piimhappebakteritega (De Vust et al. 2014). 

Leivajuuretisest identifitseeritud pärmseened kuuluvad enam kui 20 liiki. Leivajuuretises 

dominantne pärmseene liik Saccharomyces cerevisiae on sageli toodud juuretise keskkonda nn. 

pagaripärmi lisamisega (Vrancken et al. 2010; Minervini et al. 2015). Pagaripärmi kasutatakse 

peamiselt kergitusainena ning tema kasutamine on saanud alternatiiviks aastatepikkusele 

juuretise kasutamisele, kuna pagaripärmi kasutamisega on tootmisprotsessi võimalik oluliselt 

kiirendada (Guerzoni et al. 2013). Esineb mitu tüüpi pagaripärme: vedel pärm, granuleeritud 

pärm, presspärm ja kuivpärm. Kasutatavad pagaripärmid erinevad üksteisest säilimisaja, 

osmotolerantsete omaduste (sobilik kõrge süsivesikute sisaldusega pagaritoodetele) ning 

aktiivsuse säilitamisega madalatel temperatuuridel (oluline külmutatud tainaste tootmisel). 

(Boundy-Mills et al. 2008; Guerzoni et al. 2013) 
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Lisaks Saccharomyces cerevisiae´le on leivajuuretistes tuvastatud ka teisigi pärmseente liike: 

Kazachstania exigua, Kazachstania humilis, Kazachstania unispora, Kazachstania barnettii, 

Pichia kudriavzevii, Wickerhamomyces anomalus, Torulaspora delbrueckii, Candida glabrata, 

Candida stellata, Saccharomyces pastorianus, Pichia fermentans, Pichia membranifaciens, 

Meyerozyma guilliermondii ja Saturnispora saitoi. (Daniel et al. 2011) 

 

 

1.4.2.1. Pärmseente süsivesikute metabolism 

 

Leivajuuretistes esinevaid pärmseeni võib jagada maltoos-negatiivseteks ja maltoos-

positiivseteks pärmideks, mis määrab nende konkurentsivõime piimhappebakteritega. Maltoos-

negatiivsed pärmseened (ei käärita maltoosi) kasutavad peamiselt glükoosi, et muuta see 

Embden-Meyerhof-Parnas ainevahetusraja kaudu. S. cerevisiae ja W. anomalus on maltoos-

positiivsed pärmid ja on teatud määral resistentsed madala pH ja suure osmootse rõhu suhtes. 

(Vuyst et al. 2016) Maltoos-positiivsed pärmseened kääritavad jahu lahustavaid süsivesikuid 

(sahharoos, glükoos, fruktoos, maltoos) süsinikdioksiidiks ja etanooliks. (De Vuyst et al. 2009) 

Pärmseened toodavad lisaks etanoolile ja süsihappegaasile näiteks ka kõrgemaid alkohole 

hargnenud ahelaga aminohapetest Ehrlichi ainevahetusraja kaudu ja neist tuletatud estreid, 

millel on mõju leiva sensoorsetele omadustele. (De Vuyst et al. 2016) 

Pärmseente süsivesikute ainevahetust võib mõjutada: 1) Pasteur´i efekt: kiirem süsivesikute 

tarbimine toimub anaeroobsetes tingimustes kui aeroobsetes tingimustes, nt. S. cerevisiae rakus. 

2) Kluyver´i efekt: oligosahhariidide tarbimine aeroobselt pärast glükoosi fermentatsiooni, nt. 

Candida spp., Pichia spp. pärmseente liikide rakkudes. 3) Crabtree efekt: samaaegne hapniku 

tarbimine ja suurel hulgal süsivesikute kääritamine, v.a. Candida spp., Pichia spp pärmseente 

liikide rakkudes ja 4) süsiniku kataboliidi repressioonid (sõltub süsiniku allikast ja see on 

reguleeritud transkriptsiooni tasandil). (De Vuyst et al. 2016; Barnett et al. 2005) 

Lisaks leivataina kergitamisele aitavad pärmseened arendada ja tugevdada gluteeni võrgustikku 

leivatainas ning toodavad ka vähesel määral orgaanilisi happeid (äädik- ja merevaikhape), mis 

alandavad mõnevõrra kergitatud taina pH-d ning aitavad kaasa leivataina ja leiva maitse 

kujunemisele (Jayaram et al. 2013, 2014a,b). 
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1.5 Leivajuuretiste mikroorganismide antagonistlikud omadused 

 

1.5.1. Piimhappebakterite ja pärmseente antagonism 

 

Laktobatsillide ja pärmseente vahelised antagonistlikud ja sünergistlikud vastasmõjud 

põhinevad süsivesikute ja aminohapete metabolismil ning süsihappegaasi tootmisel (Gobbetti 

et al. 1994; Gobbetti et al. 1998). Mitmed juuretise piimhappebakterid võivad sünteesida 

antimikroobseid ühendeid, nt. bakteriotsiine ja bakteriotsiini-sarnaseid inhibeerivaid aineid 

(Olsen et al. 1995; Corsetti et al. 1996), millel on lai toimespektor gram-positiivsetele ja gram-

negatiivsetele bakteritele ja seentele (Kulp 2003:294; Valjakka et al. 2003). 

Piimhappebakterite antagonistlikud omadused põhinevad nende võimel sünteesida orgaanilisi 

happeid, süsinikdioksiidi ja spetsiifilisi antibiootilisi aineid (nt. penitsilliin ja tetratsükliin). On 

kindlaks tehtud, et sama liigi mikroobi tüved võivad olla antagonistliku võime poolest üksteisest 

väga erinevad. (Tsugkiev et al. 2018) Piimhappebakterid toodavad palju antimikroobseid 

ühendeid, näiteks pH-d alandavat fermentatsiooniprodukte (piim-, sipelg-, propioon- ja 

äädikhapet), samuti vesinikperoksiidi ja diasetüüli (Schnürer et al. 2005). Lisaks toodavad 

piimhappebakterid süsivesikute fermentatsioonil bakteriotsiine ja bakteriotsiini-sarnaseid 

inhibeerivaid aineid (Saranya et al. 2011). Bakterioksiinid on antimikroobsed peptiidid või 

väikesed valgud, mis on bakteritsiidse või bakteriostaatilise toimega mikroorganismidele ning 

nende teke ja kontsentratsioon sõltub mikroobi tüvest (Corsetti et al. 2007).  

Tabelis 3. Leivajuuretise piimhappebakterite seentevastane toime (Schnürer et al. 2005) 

 

Uuritud on leivajuuretise laktobatsillide antagonistlikku toimet perekonna Bacillus liikide 

suhtes (Joonis 3). Dubrovskaya et al. (2018) tuvastas, et Lb. brevis pärsib Bacillus spp. kasvu 

rohkem kui teised piimhappebkaterite tüved. Lb. paracasei/Lb. casei, Lb. paracasei ja Lb. 

Piimhappebakteri isolaat Aktiivsusspekter 

Lactobacillus casei 

Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus sanfranciscensis 

Lactobacillus pentosus 

Aspergillus parasiticus 

Aspergillus fumigatus 

Saccharomyces cerevisiae 

Fusarium spp., Penicillium spp., Aspergillus spp. 

Candida albicans 
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plantarum tüvedel oli ka suhteliselt kõrge antagonistlik aktiivsus Bacillus subtilis´e ja Bacillus 

licheniformis´e suhtes, kuid see jäi mõnevõrra madalamaks võrreldes Lb. brevis´ega. 

 

Joonis 3. Piimhappebakterite antagonistlik toime B. licheniformis´e ja B. subtilis´e suhtes 

(Dubrovskaya et al. 2018) 

Pärmseente antagonistlikud omadused on seotud alkoholi tootmise, CO2, valkude, rasvhapete, 

antibakteriaalsete teguritega ja bakterite kasvuks oluliste ainete eemaldamisega (Querol 2006). 

Pärmseente peamine roll seisneb teiste mikroorganismide, näiteks soovimatute pärm- ja 

hallitusseente ning bakterite vastases toimes. Pärmseente antagonism on peamiselt tingitud: 1) 

toitainete konkurentsist; 2) pH muutumisest, mis on seotud ioonvahetusega või orgaaniliste 

hapete tootmisega; 3) etanooli kõrgest kontsentratsioonist ja antimikroobsete ühendite, näiteks 

mükotsiinide, vabanemisest. (Hatoum et al. 2012) Mükotsiinid on rakuvälised valgud, peamiselt 

glükoproteiinid, mis pärsivad pärmseente rakumembraani normaalset talitlust (Soboleva et al. 

2016). 

 

 

1.5.2. Mikroobide antimikroobsete omaduste määramismeetodikad 

 

Antimikroobse toime täpset mehhanismi on raske kindlaks teha tingituna mikroobide 

keerulistest ja sünergilistlikest koostoimetest. Mikroorganismide antagonistliku aktiivsuse 

määramise meetodid jagatakse: in vitro, in situ ja in vivo. Sagedamini kasutatavad meetodid 
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antimikroobse aktiivsuse määramiseks on in vitro (Schnürer et al. 2005), mis võimaldavad 

kiiresti testida suurt hulka piimhappebakterite tüvesid ja soovimatute mikroorganismide 

testkultuure. In situ (in vivo) meetodid mikroorganismide antagonistliku aktiivsuse uurimiseks 

on kõige aeganõudvamad, kuid see-eest kõige objektiivsemad. Need meetodid viiakse läbi 

pärast piimhappebakterite teatud tüve eksperimentaalselt tõestatud antagonistlikku toimet (in 

vitro). (Irkitova et al. 2012) 

Piimhappebakterite antimikroobse aktiivsuse määramine toimub järgnevalt:  

1. Puljongi või agari lahjendamismeetod 

2. Augu-meetod (well-diffusion)  

3. Disk-diffusiooni meetod (Rebaz 2017:91) 

Disk-diffusiooni meetod kasutatakse antimikroobse tundlikkuse testimiseks. Selles meetodis 

inokuleeritakse agariplaate testitud mikroorganismi standardiseeritud inokulaadiga. Seejärel 

asetatakse agaripinnale filterpaberi kettad (läbimõõduga umbes 6 mm), mis sisaldavad testitavat 

ühendit ning külve inkubeeritakse mikroobidele sobilikus kasvukeskkonnas. (Balouiri et al. 

2016) 

„Well-diffusion“ ehk augu-meetodit kasutatakse antimikroobse toime hindamiseks. Sarnaselt 

disk-difusiooni meetodile inokuleeritakse mikroobi inokulaadiga kogu agarplaadi pind. Seejärel 

augustatakse 6–8 mm läbimõõduga augud ja süvendisse juhitakse soovitud kontsentratsiooniga 

antimikroobne aine või supernatant (20–100 µL). Sellele järgnevalt inkubeeritakse agarplaate 

sobivates tingimustes sõltuvalt testitavast mikroorganismist. Antimikroobne aine hajub 

agarsöötmes ja pärsib testitud mikroobitüve kasvu. (Irkitova et al. 2012; Balouiri et al. 2016) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Töö eesmärgid ja ülesanded 

 

Bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada ja tuvastada leivajuuretistes esinevad 

piimhappebakterid ja pärmseened ning nende biokeemilised ja antagonistlikud omadused, mis 

mõjutavad leivajuuretise fermentatsiooniprotsessi. 

Bakalaureusetöö ülesanded: 

1) teostada leivajuuretistest isoleeritud isolaatidest väljakülvid ning kirjeldada 

väljakasvanud mikroobikolooniate ja -rakkude morfoloogiat; 

2) tuvastada leivajuuretistest isoleeritud mikroobid fenotüüpiliste meetoditega (API kit, 

MALD-TOF); 

3) tuvastada identifitseeritud piimhappebakterite antagonistlikud omadused „augu“ ehk 

well-diffusion meetodil; 

4) määrata piimhappebakterite happetootlikkus ning pärmseente etanooli ja süsihappegaasi 

produktsioonivõime. 

 

 

2.2. Uuritav materjal 

 

Bakalaureusetöö uuritav materjal koguti Liis Lutter´i poolt tema doktoritöö raames koostöös 

Eestis tegutseva pagaritööstusega perioodil jaanuar 2018 kuni oktoober 2018. Uuritavaks 

materjaliks oli 470 isolaati, mida säilitati glütserooli lahuses -80 °C juures. Mikroobitüved 

isoleeriti tööstuses kasutusel olevatest kahest leivajuuretisest: rukkikroovjuuretisest (RKJ), 

mille fermentatsioon viidi läbi temperatuuril 28-30 °C, 6 h jooksul ning mesofiilsest juuretisest 

(MJ), mille fermentatsioonitemperatuur ja -aeg olid vastavalt 22-24 °C ja 24 h.  
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2.2.1. Mikroobide väljakülvid selektiivsöötmetele ning mikroobide pesa- ja 

rakumorfoloogia 

 

Mikroobi isolaatide väljakülviks uuritavad proovid segati  pööris-segajal (Vortex Genie 2 Mixer, 

Scientific Industries Si™, Inglismaa) ning teostati neist ühtlane pindkülv 10 µl steriilse 

külviaasaga steriilsetele M.R.S. Agar (de Man, Rogosa and Sharpe Agar, LabM Ltd, Inglismaa), 

TSA (Tryptic Soy Agar, LabM Ltd., Inglismaa), Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base (LAB 

36, LabM Ltd., Inglismaa) ja Sabouraud Dextrose Agar (CE, LabM Ltd, Inglismaa) 

agarsöötmetele. Väljakülve inkubeeriti termostaadis temperatuuridel 25 °C, 30 °C ja 35 °C 

juures aeroobsetes, mikroaeroobsetes (10% CO₂) ja anaeroobsetest tingimustes kuni 48 h. 

Väljakasvanud mikroobikolooniad kirjeldati (suurus, kuju, värvuse jne) ning erinevate 

morfoloogiliste tunnustega kolooniatest tehti mikroskopeerimiseks Gram’i meetodil värvitud 

preparaadid. Preparaate mikroskopeeriti kasutades valgusmikroskoopi (Carl Zeiss, Axiostar 

plus) ja 1000x suurendust. Mikroskoobi abil kirjeldati mikroobirakkude morfoloogilisi 

tunnuseid – Gram’i järgi värvumist, suurust, kuju ja asetust, spooride olemasolu jne. 

Pesa- ja rakumorfoloogiliste tunnuste alusel valiti 470-st uuritud proovist välja 51 isolaati. 

Isolaatide säilitamiseks pipeteeriti 750 µl glütserooli 1,5 ml Eppendorfi tuubi, kuhu lisati 750 µl 

MRS puljongis kasvatatud puhaskultuur. Seejärel proovid segati pööris-segajal ning viidi -80 

°C juurde. Krüoviaalides säilitatud proove kasutati järgnevate analüüside (mikroobide 

identifitseerimine, biokeemiliste ja antagonistlike omaduste määramine) läbiviimisel.  

 

 

2.2.2. Lactobacillus spp ja Bacillus spp. liikide identifitseerimine  

 

Isolaatide pesa- ja rakumorfoloogilistest kirjeldustest ilmnes, et uuritud isolaatide hulgas esines 

lisaks potentsiaalsetele piimhappebakteritele ka mikroobe, mille rakud ja kolooniad olid 

iseloomulikud perekonna Bacillus liikidele. Piimhappebakterite eristamiseks teistest 

bakteriliikidest teostati 36 bakteri isolaadist katalaastest. Aktiivsuse tuvastamiseks suspendeeriti 

24 h vanuseid rakke 3% vesinikperoksiidi (H₂O₂) lahuses ja jälgiti hapnikumullide 
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eraldumist/mitteeraldumist. Katalaastestide tulemuste alusel valiti isolaatide 

identifitseerimiseks sobilikud API kit testid. 

Isoleeritud potentsiaalsete perekondade Lactobacillus ja Bacillus liikide puhaskultuuride 

biokeemiliste omaduste määramiseks kasutati API kit 50 CH standardiseeritud süsteeme, mis 

koosnevad 50-st biokeemilisest testist mikroorganismide karbohüdraatide metabolismi 

uurimiseks (Joonis 4). API 50 CH süsteemi kasutati koos API 50 CHL kasvumeediumiga 

Lactobacillus´e ja nendega seotud liikide tuvastamiseks. Perekondade Bacillus, 

Enterobacteriaceae ja Vibrionaceae ning nendega seotud liikide tuvastamiseks kasutati API 50 

CH süsteemi koos API 50 CHB/E kasvumeediumiga. 

  

Joonis 4. Vasakul negatiivsed ja positiivsed API 50 CH testid Lactobacillus spp määramiseks 

ning paremal negatiivsed ja positiivsed API CH 50 testid Bacillus spp. määramiseks 

(BioMerieux® apiweb) 

Inokulaadi ettevalmistamiseks koguti 1 µl külviaasaga selektiivsöötmelt mitu identset 24 h 

vanust kolooniat ning valmistati neist, võrdluses standardiga, API Suspension Medium ampullis 

(5 ml, 0,85% NaCl) suspensioon turbiidsusega 2 McFarlandit (600 x 10⁶ PMÜ/ml). Seejärel 

võeti automaatpipetiga 250 µl suspensiooni, mis viidi API 50 CHL kasvumeediumi 

(Lactobacillus spp. liikide määramisel) või API 50 CHB/E kasvumeediumi (Bacillus spp. liikide 

määramisel). Ribade inokuleerimiseks täideti mikrokatsutid inokuleeritud API 50 CHL/ API 50 

CHB/E kasvumeediumiga. Piimhappebakterite identifitseerimisel täideti ribade testaugud 

mineraalõliga. Testribad asetati seejärel inkubatsioonikarpi, mis kaeti kaanega ning inkubeeriti 

aeroobsetes tingimustes 48 h temperatuuril 30 °C.  
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Tulemusi hinnati pärast 24 ja 48 h inkubatsiooniaega. Piimhappebakterite identifitseerimisel 

loeti positiivseks testid, kus hapestamisele reageeriv broomkresoolpurpur-indikaator muutus 

kollaseks ning batsilluste identifitseerimisel loeti positiivseks testid, kui hapestamisele reageeriv 

fenoolpunane-indikaator muutus kollaseks, v.a. katsuti nr. 25, kus indikaatori värv muutus 

mustaks. Tüvede jaoks saadud biokeemiliste profiilide identifitseerimiseks kasutati BioMerieux 

apiwebTM identifikatsiooni tarkvara andmebaasi. 

 

 

2.2.3. Pärmseente identifitseerimine 

 

Viieteistkümne isoleeritud pärmseene puhaskultuuri identifitseerimiseks kasutati API kit ID 32 

C ribasid, mis koosnesid 32-st dehüdreeritud karbohüdraate sisaldavast süvendist (Joonis 5). 

 

Joonis 5. ID 32 C testriba pärmseente identiftseerimiseks (BioMerieux® apiweb) 

Inokulaadi ettevalmistamiseks võeti 1 µl külviaasaga mitu identset 24 h vanust kolooniat tahkelt 

selektiivsöötmelt ning valmistati neist API Suspension Medium ampullis (2 ml, 0,85% NaCl) 

suspensioon turbiidsusega 2 McFarlandit ning seda võrreldi turbiidsuskontrolliga, so. 

McFarlandi standardiga 2. Seejärel viidi 250 µl eelnevalt kirjeldatud suspensiooni 2 ml API C 

Medium ampulli. Valmistatud suspensioonist jagati 135 µl suspensiooni igasse ID 32 C testriba 

süvendisse. Testribad kaeti kaanega ning inkubeeriti termostaadis 30 °C juures 48 h. Saadud 

tulemusi hinnati visuaalselt. Selleks võrreldi igat süvendit kontrolliga (0) ja märgiti positiivsena 

kõik suurema hägususega süvendid. Pärast visuaalset lugemist kodeeriti saadud tulemused 

numbriliseks profiiliks. Identifitseerimisel kasutati Biomerieux´i apiwebTM tarkvara.  
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2.2.4. Mikroobide identifitseerimine MALDI-TOF MS meetodil 

 

Teise fenotüübilise meetodina mikroobi isolaatide identifitseerimisel kasutati MALDI-TOF MS 

analüüsi. 51 mikroobi isolaadist teostati ühtlased pindkülvid steriilsetele agarsöötmetele, mida 

kasvatati 24 h 25 °C, 30 °C ja 35 °C juures aeroobses, anaeroobses ja mikroaeroobses (10% 

CO₂) kasvukeskkonnas. Mikroobi isolaadid samastati MALDI-TOF MS analüüsi meetodil 

Tartu Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi toidumikrobioloogia osakonna poolt. 

 

 

2.2.5. Piimhappebakterite antagonistlike omaduste määramine 

 

Antagonistlike omaduste määramiseks valmistati seitsmest 24 h vanusest piimhappebakteri 

kultuurist suspensioonid tihedusega McFarland 0,5 (1,5 x 10⁸ PMÜ/ml). Selleks võeti steriilse 

külviaasaga söötmelt bakterkultuuri ning viidi katseklaasi, mis sisaldas 10 ml füsioloogilist 

lahust. Valmistatud suspensioone suspendeeriti pööris-segajal. Suspensiooni hägusust võrreldi 

standardlahusega McFarland 0,5. 1 ml iga suspensiooni lisati steriilsetesse katseklaasidesse, mis 

sisaldasid 9 ml MRS puljongit (Man Rogosa, Sharpe broth, Biolife, Itaalia). Piimhappebakterite 

tüvede suspensioone MRS puljongis inkubeeriti mikroaeroobses (10% CO2) keskkonnas 35 °C 

juures 24 h. Järgmisel päeval segati 24 h vanuseid piimhappebakterite kultuure põhjalikult 

pööris-segajal ning inkubeeriti termostaadis mikroaeroobsetes tingimustes veel 24 h. Järgnevalt 

eraldati piimhappebakterite kultuuridest supernatant toatemperatuuril tsentrifuugimisega 4000 

p/min, 12 min (tsentrifuug Eppendorf 5810 R). Saadud supernatant filtreeriti (filtrid Anotop™ 

0,1 µm, Whatman™, GE Healthcare Life Sciences, Inglismaa) ning mõõdeti pH-d. Seejärel 

valmistati uued suspensioonid piimhappebakterite kultuuridest tihedusega McFarland 0,5. Igale 

MRS tassile külvati ühtlaselt üle tassi 200 µl piimhappebakteri suspensiooni, lasti kuivada ning 

sööde augustati. Söötmesse tehtud aukudesse pipeteeriti 120 µl ühe uuritava piimhappebakteri 

tüve supernatanti. Tasse inkubeeriti mikroaeroobses (10% CO₂) keskkonnas 35 °C juures 24 h. 

Järgmisel päeval hinnati 24 h vanuste piimhappebakterite tüvede supernatantide antagonistlikku 

toimet vastava piimhappebakteri suhtes. Selleks mõõdeti Petri tassile külvatud 

piimhappebakteri kasvu inhibitsioonitsoon (mm), mille puhul kasvuvaba tsooni diameeter 

mõõdeti optimaalse tulemuse saamiseks kahes ristipidises suunas. 
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2.2.6. Pärmseente süsihappegaasi ja etanooli produktsiooni tuvastamine  

 

Kolmest 24 h vanustest pärmseene kultuurist valmistati suspensioonid tihedusega McFarland 

0,5 (1,5 x 10⁸ PMÜ/ml). Selleks võeti steriilse külviaasaga söötmelt mikroobikultuuri ning viidi 

katseklaasi, mis sisaldas 10 ml füsioloogilist lahust. Valmistatud suspensioone suspendeeriti 

pööris-segajal ning hägusust võrreldi referentslahusega McFarland 0,5. Käärituskatses 

pärmseentega kasutati substraadina glükoosi. Katse läbiviimiseks valmistati glükoosist 600 ml 

5%-list substraadilahust, millele lisati 9 ml eelnevalt valmistatud pärmseente suspensiooni 

tihedusega McFarland 0,5. Selliselt valmistatud substraat paigutati kuude 300 ml mahutavasse 

biokambrisse, mis suleti õhukindlalt süsihappegaasi või etanooli anduriga, et vältida hapniku 

ligipääsu. Stabiilse temperatuuri tagamiseks paigutati biokambrid vesivanni, mille temperatuuri 

(26 °C) hoiti katse ajal konstantsena 1 °C täpsusega. Andurite andmehõivet juhiti Vernieri 

süsteemi kontrolleriga LabQuest. Seejuures mõõdeti 24 h jooksul süsihappegaasi ja 

etanoolisisaldust pidevalt, nn. online-režiimis, sagedusega üks proov minutis. Mõlemad andurid 

on mõeldud kasutamiseks gaasilises keskkonnas, mistõttu need paigutati kääritatava 

substraadilahuse kohale, vältides andurite sattumist vedelikku. Vernieri seiresüsteemiga 

kogutud andmed konverteeriti txt-formaati, mille kaudu need sisestati tabelarvutusprogrammi 

Excel edasiseks töötlemiseks. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Leivajuuretiste mikroobide pesa- ja rakumorfoloogilised kirjeldused 

 

Leivajuuretisest isoleeritud mikroobide kasvatamiseks kasutati erinevaid (toitainetesisalduse, 

hapnikusisaldus, pH jne) kasvukeskkondi.  

Aeroobsetes tingimustes MRS agarsöötmel kasvanud kolooniad olid beežikas-valged, läikega, 

ümarad ning pind kihiti kasvuga. Morfoloogialt olid need mikroobirakud gram-positiivsed 

pulkbakterid (pikkus 2-8 µm, üksikud kuni 10 µm, laius 0,5-1 µm). Anaeroobsetes tingimustes 

MRS agarsöötmel kasvanud kolooniad olid valdavalt ümarad, ebakorrapärase (sakilise) servaga, 

värvuselt valged ja beežid ning läikiva pinnaga. Grami meetodil värvimisel leiti, et kõik 

mikroobid olid gram-positiivsed, pulgakujulised (keskmiselt 2-13 µm pikad, üksikud 1-1,5 µm, 

0,5-1 µm) ning rakud paiknesid hajusalt kas üksikult või ahelatena. Mikroaeroobsetes 

tingimustes MRS söötmetel kasvanud kolooniad olid valdavalt beežid, ümarad, kupliga, matid, 

sirge servaga, samuti esines ka kolooniaid, mis olid kreemjasvalged, läikivad ja ovaalsed. 

Mikroskopeerimisel tuvastati, et mikroobid olid gram-positiivsed pulgakujulised (1-4 µm x 1 

µm) bakterid. 

TSA söötmetel esinenud kolooniad olid oma mõõtmetelt väga väiksed või esinesid 

kasvumeediumitel laatunud kasvuna. Kolooniad olid hallikad, läbipaistvad, matid, 

ebakorrapärase servaga, ümmargused ning ka beežikas-valge värvusega. Sellistele pesa 

morfoloogia kirjeldusele vastasid enamasti gram-positiivsed pulkbakterid (2-5 x 1-1,5 µm), mis 

paiknesid kas üksikutena või moodustasid ahelaid. 

Lisaks bakteritele esines isolaatide hulgas pärmseeni, mille kolooniad olid värvuselt valged 

(mõned kolooniad kollaka varjundiga), beežid ja roosakad, kupliga (sileda pinnaga), läikivad ja 

ümmargused. Pärmseenete rakud olid valdavalt ovaalsed, ümmargused või piklikud (riisitera 

kujulised), mis paiknesid kas üksikult või kobaratena ning keskmiselt suurusega 2-6 µm x 2-4 

µm. 
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Leivajuuretisest isoleeritud 470 mikroobi isolaadist võeti edasisteks analüüsideks pesa- ja 

rakumorfoloogiliste tunnuste põhjal 51 eristuvat puhaskultuuri (Lisa 1) 

 

 

3.2. Leivajuuretistest identifitseeritud mikroobiliigid 

 

Leivajuuretisest isoleeritud 26 bakteri puhaskultuurile teostatud katalaastestidest ilmnes, et 7 

isolaati olid katalaas-positiivsed ning 19 isolaati katalaas-negatiivsed. Mikroskopeerimisel 

ilmnes, et katalaas-positiivsetest isolaatidest kaks isolaati moodustasid spoore ning nende pesa- 

ja rakumorfoloogialt olid iseloomulikud Bacillus perekonna liikidele. 

Leivajuuretisest isoleeritud mikroobide tuvastamiseks kasutati kahte fenotüübilist 

identifitseerimisviisi: API kit meetodit, mis baseerub mikroobi biokeemilistel omadustel 

(süsivesikute lõhutamisel) ja MALDI-TOF MS meetodit, mis baseerub mikroobis 

ekspresseeritud valkude spektril (mikroobi spetsiifiline). 

Identifitseerimiseks valitud 51 puhaskultuurist 23 isolaati pärinesid rukkikroovjuuretisest ja 25 

isolaati mesofiilsest juuretisest. Tuvastati, et leivajuuretiste isolaatidest 54,9% (28/51) 

moodustasid piimhappebakterid ja 25,5% (13/51) pärmseened. Lisaks identifitseeriti 

võõrmikrobioota, s.o. perekonna Bacillus liikide, esinemist mõlema leivajuuretise koosluses. 

Isolaatidest 5,9% (3/51) jäi MALD-TOF MS meetodil samastamata, see-eest API meetodil saadi 

vastseks piimhappebakter Lactobacillus fermentum ja pärmseen Saccharomyces cerevisiae 

(Joonis 6). Kuna eeltoodud liigid esinesid ka MALDI-TOF andmebaasis, siis võib eeldada, et 

API meetodil identifitseerimistulemused ei ole usaldusväärsed (neil liikidel võib olla sarnane 

suhkrute lõhustumisvõime mikroobiliikidega, mis ei kuulunud API Biomerieux´i apiwebTM 

tarkvara andmebaasi). 
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Joonis 6. Mikroorganismide liigiline jagunemine leivajuuretistes 

API kit ja MALDI-TOF MS meetodil tuvastati, et leivajuuretistest isoleeritud mikroobi 

isolaadid kuulusid piimhappebakterite perekondadesse Lactobacillus, Leuconostoc ja Weisella, 

pärmseente perekondadesse Saccharomyces, Kazachstania, Metschnikowia  ja Torulaspora 

ning perekonda Bacillus (Tabel 4).  

Tabel 4. Leivajuuretistes tuvastatud mikroobiliigid 

Mikroobi liik 
Isolaadid, n* 

Mesofiilne juuretis Rukkikroovjuuretis 

Piimhappebakterid   

Lactobacillus spp.  2 

Lactobacillus fermentum  2 

Lactobacillus mindensis 3  
Lactobacillus parabuchneri  5 2 

Lactobacillus paracasei  2 1 

Lactobacillus plantarum  4 5 

Leuconostoc mesenteroides  1 

Weissella cibaria   1 

Pärmseened   

Kazachstania humilis   1 

Saccharomyces spp  2 

Saccharomyces cerevisiae  2 3 

Metschnikowia spp 1  
Torulaspora spp.  4   

54.9%
25.5%

13.7%

5.9%

Piimhappebakterid

Pärmseened

Batsillused

Identifitseerimata liigid
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Mikroobi liik 
Isolaadid, n* 

Mesofiilne juuretis Rukkikroovjuuretis 

Batsillused   

Bacillus spp. 1  
Bacillus cereus  2 

Bacillus licheniformis 2 1 

Bacillus pumilus  1   

Identifitseerimata liigid 1 2 
Märkused: n - isolaatide arv 

Kümne isolaadi puhul ei suutnud MALDI-TOF MS samastada mikroobe liigi tasandil, vaid 

üksnes perekonna tasandil. API kit ja MALDI-TOF analüüsitulemuste võrdlemisel ilmnesid 

erinevused 24 isolaadi identifitseerimisel (Lisa 2). Erinevused mikroobide samastamisel võivad 

tuleneda API andmebaasi piiratusest, nt. liigid, mida identifitseeriti MALDI-TOF analüüsiga, ei 

kuulu Biomerieux´i apiwebTM tarkvara andmebaasi. Nendeks liikideks olid piimhappebakterid 

Lb. mindensis, Lb. parabuchneri, W. cibaria ning pärmseente perekonnad Kazachstania, 

Metschnikowia ja Torulaspora.  

Nii mesofiilses kui rukkikroovjuuretises tuvastati ka perekonna Bacillus liike (B. licheniformis, 

B. cereus ja B. pumilus), mille esinemest võib seostada kasutatava toorainega (teraviljajahu). 

Bacillus spp. liigid on võimelised moodustada spoore ning põhjustama mitmesuguseid 

kvaliteedivigu (Sorokulova et al. 2003; Rumeus et al. 2013). Bacillus spp. liikide vegetatiivsed 

rakud on võimelised paljunema leivas, lagundades proteolüütiliste ja amülolüütiliste 

ensüümidega valke ja süsivesikuid, mille tulemusena muutub leib kleepuvaks, limaseks ja 

omandab ebameeldiva lõhna (Mentes et al. 2007; Rumeus et al. 2013; Vaičiulytė-funk et al. 

2015). Bacillus spp. liigid on madala pH väärtuse suhtes väga tundlikud ja nende kasv aeglustub 

happelises keskkonnas (kasvu inhibeerivad propioonhape, kaltsiumpropionaat, äädikhape ja 

kaltsiumvesinikfosfaat). (Sorokulova et al. 2003; Rumeus et al. 2013) 

 

 

3.2.1 Piimhappebakterid leivajuuretistes 

 

Leivajuuretisest isoleeritud mikroobide hulgas tuvastati seitse piimhappebakteri liiki: 

fakultatiivselt heterofermentatiivne Weissella cibaria, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
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plantarum, obligaatselt heterofermentatiivne Lactobacillus parabuchneri, Lactobacillus 

fermentum, Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris ja obligaatselt homofermentatiivne 

piimhappebakter Lactobacillus mindensis. Neist enim tuvastati leivajuuretistes Lactobacillus 

plantarum´i ja Lactobacillus parabuchneri esinemist. 

 

 

3.2.1.1 Lactobacillus plantarum 

 

Lactobacillus plantarum tuvastati mõlemas leivajuuretises (9/28 piimhappebakteri isolaati). 

Selle mikroobi liigi kolooniate värvus varieerus beežist kuni valgeni. Mikroobirakud olid 

mõõtmetega 2-5 μm x 1-1,5 μm, paiknesid kahekaupa ja lühikeste ahelatena (Joonis 7). 

Biokeemiliste testide tulemustest nähtus (Lisa 3), et süsivesikute fermentatsioonil esineb 

liigisiseseid erinevusi, mis viitab sellele, et identifitseeritud liigid on eri tüve. Kõik 

identifitseeritud Lb. plantarum´i tüved lõhustasid järgnevaid suhkruid: riboosi, galaktoosi, 

glükoosi, fruktoosi, maltoosi, laktoosi, sukroosi, rafinoosi ja kaaliumglükonaati. 

 
Joonis 7. Lb. plantarum (II M22AE) (Foto: Šestopalova) 

Lactobacillus plantarum on aerotolerantne, fakultatiivselt heterofermentatiivne gram-positiivne 

piimhappebakter (Lorenzo 2018), mis on üks enim identifitseeritud piimhappebaktereid nii 

rukki- kui nisuleivajuuretistes tänu oma võimele kääritada mitmesuguseid süsivesikuid. Selle 

piimhappebakteri optimaalne kasvutemperatuur on 30-35 °C, kuid ta suudab kasvada ka veel 15 

°C juures (Gobbetti 1998; Böcker et al. 1990, Corsetti et al. 2001; Corsetti et al. 2003). Lb. 

plantarum´i tüvedel on tuvastatud võime toota ka antifungitsiidseid ühendeid, peamiselt 
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piimhapet ja muid orgaanilisi happeid, fenoolseid ühendid, süsinikdioksiidi, etanooli, 

vesinikperoksiidi, rasvhappeid, atsetoiini, diatsetüüli ja tsüklilisi dipeptiide ning seetõttu 

kasutatakse seda piimhappebakteri liiki leivatootmisel ka kaitsejuuretisena pikendamaks leiva 

säileaega (Coda et al. 2011; Russo et al. 2017). 

 

 

3.2.1.2 Lactobacillus parabuchneri 

 

Lb. parabuchneri kolooniad olid värvuselt valged ja beežid, läikivad kui ka matid, kujult 

ümmargused ning kumerad. Mikroobirakud olid mõõtmetega 3-8 μm x 1 μm, paiknesid 

kahekaupa ja moodustasid lühikesi ahelaid (Joonis 8). Lb. parabuchneri esinemist tuvastati nii 

mesofiilses kui rukkikroovjuuretises (7/28 piimhappebakteri isolaati). 

 
Joonis 8. Lb. parabuchneri (II M15AE) (Foto: Šestopalova) 

Lb. parabuchneri on fakultatiivselt anaeroobne piimhappebakter, kes toodab erinevate 

kataboolsete protsesside käigus süsihappegaasi. Neil on võime lõhustada heksoosid 

fosfoketolaas ainevahetusraja kaudu laktaadiks, etanooliks/atsetaadiks ja süsihappegaasiks. 

Samuti on täheldatud sel liigil arginiini deiminaasi raja kaudu võimet muundada arginiin 

ornitiiniks seejuures vabastades süsihappegaasi ja ammoniaaki. Ehkki liigid Lb. buchneri ja Lb. 

parabuchneri on fülogeneetiliselt tihedalt seotud, ei ole viimane võimeline ksüloosi 

metaboliseerima. Sarnaselt Lb. plantarum´ile on ka Lb. buchneri´l ja Lb. parabuchneri´l 

võimekus toota antifungitsiidseid ühendeid (nt, propionaat, atsetaat), mis takistavad seente 

arengut ning loovad soodsad eeldused leiva pikemaajaliseks säilitamiseks. (Gobbeti et al. 2005; 

Zhang et al. 2010) 
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Lb. parabuchneri biokeemiliste omaduste määramisel ilmnes, et identifitseeritud isolaatidel 

esines erinevusi süsivesikute fermentatsioonil. Valdavalt kõikidele isolaaditele oli iseloomulik 

kääritada riboosi, galaktoosi, glükoosi, fruktoosi ja maltoosi, kuid mitte tselluloosi ja trehaloosi.  

 

 

3.2.1.3 Lactobacillus paracasei 

 

Lactobacillus paracasei esinemist tuvastati nii mesofiilses kui rukkikroovjuuretises (3/28 

piimhappebakteri isolaati). Selle mikroobi liigi kolooniatele oli iseloomulik agarsöötmel 

beežikas-valge värvus, kujult olid ümmargused, siledad ja kumerad, tuhmid ja läikivad. Rakud 

olid üksikult ja ahelates, nende suurus oli 1-3 μm x 1-1,5 μm (Joonis 9). 

 
Joonis 9. Lb. paracasei (II M4ANA) (Foto: Šestopalova) 

 

Lb. paracasei on aerotolerantne, fakultatiivselt heterofermentatiivne piimhappebakter, kelle 

optimaalne kasvutemperatuur on 10-37 °C. Talle on omane heksoosid kääritada Embden-

Meyerhofi ainevahetusraja kaudu piimhappeks ning pentoosid piim- ja äädikhappeks. 

(Komatsuzaki et al. 2019) 

Lb. paracasei tüvedele on iseloomulik toota kõrges kontsentratsioonis lenduvaid orgaanilisi 

ühendeid, nt. heptanooli, 2-fenüületüülatsetaati, 1-okten-3-ooli, bensaldehüüdi, 2-nonenaali ja 

furfurali, mis mõjutavad pagaritoodete sensoorseid omadusi . Lisaks on täheldatud leibadel, 

mille valmistamisel on kasutatud starterkultuurina Lb. paracasei tüvesid, pikemat säileaega tänu 

selle liigi võimele toota kõrges kontsentratsioonis piim- ja äädikhapet (lisaks ka isovaler-, 

pentaan- ja heksaanhappeid), mis mõlemad on antimikroobse toimega riknemist põhjustavate 
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mikroobide, nt. Bacillus cereus ja Bacillus subtilis, suhtes. (Katina et al. 2002; Simsek et al. 

2006; Mantzourani et al. 2014; Mantzourani et al. 2019) 

 

 

3.2.1.4 Lactobacillus mindensis 

 

Lb. mindensis´e kolooniad olid beežikat värvi, väikesed, ümmargused, tuhmid ja siledad. Rakud 

olid mõõtmetega 3-6 μm x 1 μm, paiknesid ühekaupa ja ahelates (joonis 10). Lb. mindensis´e 

liiki identifitseeriti ainult mesofiilsest leivajuuretisest eraldatud isolaatide seas (3/28 

piimhappebakteri isolaati). 

 
Joonis 10. Lb. mindensis (I M2AE) (Foto: Šestopalova) 

Leivajuuretises on tuvastanud Lb. mindensis esinemist Ehrmann et al. (2003). Selle liigi 

kasvutemperatuur varieerub vahemikus 15-30 °C ning optimaalne pH kasvuks 4,6-5,2. Lb. 

mindensis on võimeline tootma piimhapet glükoosi, maltoosi, fruktoosi, mannoosi, N-

atsetüülglükoosamiini, tsellobioos ja salitsiini lõhustamisel. (Ehrmann et al. 2003) Lb. 

mindensis´e roll juuretise leivataina fermentatsioonil ning mõjul leiva sensoorsetele omadustele 

ei ole teada.  

 

 

3.2.1.5 Lactobacillus fermentum 

 

Agarsöötmel kasvanud Lb. fermentum´i pesad olid beeži või valget värvi, ümmargused, siledad 

ja läikivad. Rakud olid suurustega 2-5 μm x 1 μm, nad esinesid ahelates, kolme kaupa ja üksikult 
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(joonis 11). Lb. fermentum´i esinemist tuvastati kaks korda rukkikroovjuuretises. Mõlemad 

isolaadid lõhustasid maltoosi, galaktoosi, glükoosi ja fruktoosi, kuid ülejäänud suhkrute 

fermenteerimisel esines erinevusi, mis viitab et tema suhkrute kääritamisvõime on tüvest sõltuv. 

 

Joonis 11. Lb. fermentum (II LB30) (Foto: Šestopalova) 

Lb. fermentum on heterofermentatiivne piimhappebakter, kelle esinemist nisu- ja 

rukkileivajuuretises (nii tüüp I kui ka tüüp II leivajuuretistes) on korduvalt tuvastatud. Ta talub 

väga hästi happelisi keskkonnatingimusi (kuni pH 3,0). Tema optimaalseks 

kasvutemperatuuriks on 41-42 °C, kuid temperatuuril alla 15 °C ei ole ta võimeline kasvama. 

(Gobbetti et al. 2005; Viiard et al. 2014; Verce et al. 2018) Lb. fermentum toodab peamiselt 

äädikhapet, etanooli, heptaani, oktaani ja 3-metüül-heksanaali, mis mõjutavad leivataina 

organoleptilisi omadusi (Annan et al. 2003; Rehman et al. 2006) ning lisaks ka mitmesuguseid 

antimikroobseid peptiide (Fazeli et al. 2004). 

 

 

3.2.1.6 Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris 

 

Agarsöötmel kasvanud L. mesenteroides ssp. cremoris kolooniate värvus varieerus beežist 

kollaseni, kujult olid ümmargused, siledad ja läikivad. Rakud paiknesid kas tihedalt ahelas või 

üksikult ning nende mõõtmed oli 1 x 1-1,5 μm (Joonis 12) ning teda tuvastati ühekordselt 

rukkikroovjuuretises. Biokeemilistest omaduste määramisel ilmnes tema võime lõhustada 

kolme süsivesikute: galaktoosi, eskuliini ja fukoosi. 
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Joonis 12. Lc. mesenteroides ssp. cremoris (II LB23) (Foto: Šestopalova) 

 

Lc. mesenteroides ssp. cremoris võib kasvada temperatuuril 10-37 °C , kuid tema optimaalne 

kasvutemperatuur on 20-25 °C. Talle on omane toota äädikhapet, mis inhibeerib patogeense ja 

muu võõrmikrobioota arengut ning parandab pagaritoodete organoleptilist kvaliteeti. Lisaks on 

täheldatud sel liigil võime toota eksopolüsahhariide, mille tulemusena paranevad nii leivataina 

reoloogilised kui ka lõpptoodete teksturaalsed omadused. (Edema et al. 2010; Farahmand et al. 

2015; Vilanova et al. 2015) 

 

 

3.2.1.7 Weissella cibaria 

 

Weissella cibaria kolooniad olid värvuselt beežikad ja läbipaistvad, ümmargused, siledad ja 

läikivad. Rakud esinesid üksikult, paarikaupa või lühikeste ahelatena ning nende suurus oli 2-4 

x 1 μm (Joonis 13). Selle heterofermentatiivse piimhappebakteri esinemist tuvastati üks kord 

rukkikroovjuuretises. Biokeemiliste omaduste määramisel tuvastati tal võime lõhustada väga 

palju erinevaid süsivesikuid: riboosi, ksüloosi, galaktoosi, glükoosi, fruktoosi, mannoosi, N-

atsetüülglükoos-amiini, amügdaliini, arbutiini, salitsiini, tsellobioosi, maltoosi, laktoosi, 

sukroosi ja trehaloosi. 
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Joonis 13. W. cibaria (I LB22) (Foto: Šestopalova) 

 

Weissella spp. liike on tuvastatud erinevat tüüpi leivajuuretistes (Di Cagno et al. 2006; Bounaix 

et al. 2009; Robert et al. 2009; Bounaix et al. 2010; Moroni et al. 2011). Weissella liikidel on 

võime toota sukroosist kahte tüüpi homopolüsahhariide nagu glükaane ja fruktaane, mis 

parandavad pagaritoodete tekstuuriomadusi (Di Cagno et al. 2006). Nende kasv toimub 

peamiselt temperatuuril 15-37 °C, kuid mõned liigid on võimelised kasvama temperatuuril 42-

45 °C ja taluma kuni 6,5% NaCl sisaldust. W. cibaria tüved hüdrolüüsivad arginiini ja toodavad 

glükoosi kääritamise (fermenteeritakse heksoos monofosfaadi ja fosfoketolaasi radade kaudu) 

lõppsaadusena nii D- kui L- piimhapet, aga ka etanooli, äädikhapet ja süsihappegaasi. (Fusco et 

al. 2015)  

 

 

3.2.2 Pärmseened leivajuuretistes  

 

3.2.2.1 Saccharomyces cerevisiae 

 

Saccharomyces cerevisiae kolooniad olid värvuselt valged, beežikas valged ning kollakas 

valged, ümmargused, läikivad ja tuhmid ning kas siledad või kumerad. Pärmirakud olid 

pikkusega 3-6 μm ja laiusega 3 μm ning asetsesid kobarates (Joonis 14). Pärmseent S. cerevisiae, 

mis on enim identifitseeritud pärmseene liik leivajuuretistes, tuvastati mõlemas leivajuuretises. 

Kõigil isolaatidel täheldati erinevusi süsivesikute lõhustamisel, kuid neile kõikidele oli 

iseloomulik lõhustadada galaktoosi, sahharoosi, rafinoosi ja maltoosi. 
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Joonis 14. S. cerevisiae (II HP55(S)) (Foto: Šestopalova) 

S. cerevisiae optimaalne kasvutemperatuur on 25-30 °C ning võime kasvada nii aeroobsetes kui 

anaeroobsetes kasvutingimustest. (Gobetti et al. 1998; Ali et al. 2012; Arici et al. 2018) See 

pärmseene liik võib produtseerida erinevaid lenduvaid ühendeid, nt. atsetaataldehüüdi, 

etüülatsetaati, atsetooni, etanooli, heksanaali, isobutanooli ja propanooli, mis mõjutavad 

pagaritoodete organoleptilisi omadusi. (Annan et al. 2003; Zhang et al. 2018) 

 

 

3.2.2.2 Torulaspora spp. 

 

Torulaspora kolooniad olid värvuselt beežikas valged, läikivad ja kumerad. Mikroobirakkud  

olid mõõtmetega 2-3 µm x 3-4 µm (Joonis 15). Torulaspora spp liikide esinemist tuvastati ainult 

mesofiilses juuretises (4/13 piimhappebakteri isolaati), mida võib seostada selle liigi optimaalse 

kasvutemperatuuriga, milleks on 25 °C. Kõigil tuvastatud neljal isolaadil on erinev süsivesikute 

ja hapete lõhustamisvõime, kuid kõik neist lõhustasid sahharoosi, piimhapet, rafinoosi, 

maltoosi, trehaloosi ja sorboosi. 
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Joonis 15. Torulaspora spp. (II HP46(R)) (Foto: Šestopalova) 

Perekonna Torulaspora liikide esinemist leivajuuretistes on tuvastanud mitmed autorid 

(Hernandez-Lopez et al. 2003; Alves-Araujo et al. 2004; Vrancken et al. 2010). Torulaspora 

spp. liikidele on omane aeglane karbonüülühendite lõhustumisvõime vastavateks alkoholideks, 

estriteks ja hapeteks. Erinevalt pärmseenest S. cerevisiae on Torulaspora liikidel kõrgem osmo- 

ja krüotolerantsus, mistõttu see liik on parema süsihappegaasi tootmisvõimega kõrge 

suhkrusisaldusega ja külmutatud tainastes. Torulaspora võib fermenteerida glükoosi, 

sahharoosi ja maltoosi, kuid see tekitab vähem süsihappegaasi kui S. cerevisiae. (Mita 2016; 

Arici et al. 2018) 

 

 

3.2.2.3 Metschnikowia spp. 

 

Metschnikowia spp. kolooniad olid beežikas valget värvi, väikesed, ümmargused ja kumerad. 

Rakud olid suurusega 3-6 μm x 3-4 μm ning paiknesid tihedalt kobarates (Joonis 16).  
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Joonis 16. Metschnikowia spp. (III 43(AE)) (Foto: Šestopalova) 

Perekonna Metschnikowia liike (nt. Metschnikowia pulcherrima) on tuvastatud mitme Itaalia 

pagaritööstuse pagaritoodetes ning nende esinemist seostatakse tootmiskeskkonna saastatusega 

ning toodete valmistamisel kasutatavate toormega (puuviljad, mesi, suhkur) (Palomba et al. 

2011). Peamiselt on seda pärmseene liiki identifitseeritud puuviljades ja puuviljaveinides, kus 

teda kasutatakse lisastarterkultuurina peamiselt etanooli ja äädihappe, aga vesiniksulfiidi 

sisalduse vähendamiseks (Barbosa et al. 2018). Metschnikowia spp. optimaalseks 

kasvutemperatuuriks on 12-18 °C ning selle kasvu kõrgemal temperatuuril stimuleeritakse 2-

5% NaCl lisamisega. Maksimaalseks kasvutemperatuuriks on 25 °C. (Lachance 2011)  

Metschnikowia spp. esinemist tuvastati üksnes mesofiilses leivajuuretises (1/28 

piimhappebakteri isolaati), mida võib seostada mesofiilses juuretises 

fermentatsioonitemperatuuriga, mis oli sobilikum sellele pärmseene liigile. Biokeemilistest 

omadustest tuvastati tema võime fermenteerida erinevaid süsivesikuid, nt. galaktoosi, 

sahharoosi, maltoosi, mannoosi ja eskuliini. 

 

 

3.2.2.4 Kazachstania humilis 

 

Kazachstania humilis´e kolooniad olid roosad, ümmargused, kumerad ja läikivad. Rakud olid 

mõõtmetega 3-2 x 3 μm (joonis 17). K. humilis´e esinemist tuvastati ühekordselt ainult 

rukkikroovjuuretises ning sellele pärmseenele oli iseloomulik lõhustada süisvesikutest 

galaktoosi, tükloheksimiidi, sahharoosi, rafinoosi, trehaloosi ja glükoosi. 
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Joonis 17. K. humilis (I H25) (Foto: Šestopalova) 

Erinevalt S. cerevisiae´st on K. humilis tundlikum madalale pH-le, samas talub see pärmseene 

liik paremini kõrgemaid atsetaadi kontsentratsioone. K. humilis on maltoos-negatiivne 

pärmseen, mis tähendab et ta kasutab enda kasvuks substraadina glükoosi, mis on lõhustatud 

maltoos-positiivsete LAB-ide poolt (nt. Lb. sanfranciscensis) maltoos-fosforülaasi abil 

glükoosiks ja glükoos-1-fosfaadiks. K. humilis´e liikidel on nõrk osmotolerantsus 10% NaCl ja 

5% glükoosi suhtes. (Carbonetto et al. 2020) 

 

 

3.4 Piimhappebakterite antagonistlikud omadused 

 

Isoleeritud ja identifitseeritud piimhappebakterite tüvede hulgast valiti välja 7 

rukkikroovjuuretise või mesofiilsese juuretise kooslusesse (Tabel 5) kuuluvat 48 h vanust 

kultuuri. Neist ühegi tüve puhul ei täheldatud kasvuinhibitsiooni, mis viitab et neil 

piimhappebakteritel puudub antagonistlik toime teineteise suhtes.  

Antagonism on mikroorganismi pärssiv toime teistele mikroobidele. Piimhappebakterid on liigi- 

ja tüvespetsiifiliselt võimelised tootma erinevaid antimikroobseid ühendeid: piimhapet, 

äädikhapet, vesinikperoksiidi, etanooli, diatsetüüli, atseetaldehüüdi, atsetoiini, reuteriini, 

reuteritsükliini, bakteriotsiine, bakterioksiinitaolisi ühendeid ning muid madalmolekulaarseid 

antimikroobse toimega ühendeid (Šušković et al. 2010). Olles ise orgaaniliste hapete tootjad, 

suudavad piimhappebakterid säilitada elulemuse ka sellistel pH väärtustel, mille juures mitmed 

teised, sh patogeensed, liigid hukkuvad (De Vos et al. 2011). 
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Tabel 5. Uuritud piimhappebakterite fermentatsioonitüüp ja 48 h vanuste kultuuride 

supernatantide pH 

Piimhappebakterid  Supernatandi pH pH muutuse kordaja Fermentatsioonitüüp 

Weissella cibaria 4,56 1,30 FHEL 

Lb. fermentum 4,28 1,38 OHEL 

Lb. plantarum 3,95 1,50 FHEL 

Lb. mindensis 4,14 1,43 OHOL 

Lc. mesenteroides 4,16 1,42 OHEL 

Lb. paracasei  3,91 1,51 FHEL 

Lb. parabuchneri 4,57 1,30 OHEL 
*MRS kasvupuljongi esialgne pH=5,92; **FHEL - fakultatiivselt heterofermentatiivne, OHEL – obligaatselt 

heterofermentatiivne, OHOL – obligaatselt homofermentatiivne 

Uuritud 7 piimhappebakteri näol oli tegemist 3 FHEL, 3 OHEL ja 1 OHOL rühma kuuluva 

tüvega. Neist fakultatiivselt heterofermentatiivsetel liikidel oli happeproduktsioon teistest 

liikidest mõnevõrra suurem. Uuritud piimhappebakterite pH väärtuste osas selgus, et tugevama 

happeproduktsiooniga on mesofiilses juuretisesest isoleeritud Lactobacillus paracasei ja 

rukkikroovjuuretiseses Lactobacillus plantarum. Need tüved omasid ka kõige suuremat 

suhkrute lõhustamise võimet (Lisa 3). 

 

 

3.5 Pärmseente biokeemilised omadused 

 

Pärmseente isolaatidest valiti välja 4 tüve (II HP55(S), II HP 46(R), III 43(AE), I H25) nende 

biokeemiliste omaduste (etanooli ja süsihappegaasi produktsioon ning glükoosi kasutamine) 

määramiseks. Mõõtmiste tulemused on esitatud joonistel 18 ja 19.  

Süsihappegaasi produktsiooni määramisel ilmnes, et tüvede gaasi produktsiooni võime oli 

esimestel tundidel madal (v.a. K. humilis) ning see hakkas oluliselt suurenema 3 h möödumisel 

käärimisprotsessi algatamisest. Selline hilinemine viitab glükoosi esmaseks lõhustumiseks 

kuluvale ajale. Rukkikroovjuuretisest isoleeritud S. cerevisiae ja K. humilis gaasi produktsiooni 

võime oli kõige kõrgem. Kõige madalama süsihappegaasi tootmise võimekusega oli 

mesofiilsest leivajuuretisest isoleeritud Metschnikova spp. 
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Joonis 18. Pärmseente süsihappegaasi tootmine 24 tunni jooksul 

 

Kõikide pärmseente tüvede puhul leidis esmane etanooli produktsioon aset 2-4 h. Pärmseente 

S. cerevisiae ja Metschnikowia spp. ning Torulaspora spp. ja K. humilis´e alkoholi tootmine 

stabiliseerus vastavalt 6 tunnil ja 12 tunnil. Kõige intensiivsema alkoholi tootmisvõimega oli S. 

cerevisiae, kõige vähem tootis etanooli K. humilis. 

 
Joonis 19. Pärmseente etanooli tootmine 24 tunni jooksul 

 

Tulemused viitavad, et isoleeritud pärmseente liikidest mõjutab leivajuuretistes kõige enam nii 

etanooli kui süsihappegaasi moodustumist pärmseene liik S. cerevisiae. 
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Saadud mõõtetulemused annavad esmast ja kiiret teavet andmaks hinnangut erinevate liikide 

poolt toodetud metaboliitide mõjust leivataina ja leiva omadustele. Kääritatud substraadilahuse 

suhkrusisalduse ja sellest tekkinud metaboliitide täpsema kontsentratsiooni määramiseks tuleks 

kasutusele võtta täpsemad analüüsiseadmed (nt. fermenteri kasutamine). 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Bakalaureusetöös anti kirjandusallikate põhjal ülevaade leivajuuretiste tootmistehnoloogiatest, 

sh. fermentatsiooni algatamisviisidest kui ka leivajuuretistes esinevatest piimhappebakterite ja 

pärmseente liikidest ning nende biokeemilistest ja antagonistlikest omadustest. Lisaks teostati 

laboratoorsed analüüsid, mille käigus kirjeldati ja identifitseeriti Eesti ühe pagaritööstuse 

tarbejuuretistest isoleeritud mikroobid ning selgitati välja isoleeritud mikroobiliikide 

biokeemilised ja antagonistlikud omadused, mis mõjutavad nii juuretiste 

fermentatsiooniprotsessi kui lõpptoote kvaliteeti. 

Bakalaureusetöö andmete analüüsi tulemusel selgus: 

1. Leivajuuretistest isoleeritud mikroobide hulgas tuvastati seitse piimhappebakteri liiki: 

fakultatiivselt heterofermentatiivne Weissella cibaria, Lactobacillus paracasei, 

Lactobacillus plantarum, obligaatselt heterofermentatiivne Lactobacillus parabuchneri, 

Lactobacillus fermentum, Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris ja obligaatselt 

homofermentatiivne piimhappebakter Lactobacillus mindensis. 

2. Leivajuuretistest isoleeritud pärmseened kuulusid kolme pärmseene perekonda: 

Saccharomyces, Torulaspora, Metschnikowia ja Kazachstania. Neist Kazachstania 

humilis tuvastati ainult rukkikroovjuuretises ning Metschnikowia spp. ja Torulaspora 

spp. mesofiilses leivajuuretises. 

3. Rukkikroovjuuretises tuvastati enim Lactobacillus plantarum´i, mesofiilses juuretises 

Lactobacillus parabuchneri ja Lactobacillus paracasei esinemist, mis 

kirjandusandmetel on ka kõige enam juuretisest identifitseeritud piimhappebakterite 

liigid.  

4. Uuritud piimhappebakterite pH väärtuste osas selgus, et kõige kiirema ja suurema happe 

tootlikkusega on mesofiilses juuretises Lactobacillus paracasei ja rukkikroovjuuretises 

Lactobacillus plantarum. 
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5. Lisaks piimhappebakteritele ja pärmseentele tuvastati leivajuuretistes võõrmikrobioota, 

Bacillus spp. liikide esinemine, mil on negatiivne mõju nii leivajuuretise 

fermentatsioonile kui lõpptoote kvaliteedile. 

6. Antagonistlike omaduste määramisel ei täheldatud uuritud seitsmel piimhappebakteri 

liigil kasvuinhibitsiooni, mis viitab et neil puudub antagonistlik toime üksteise suhtes.  

7. Pärmseente süsihappegaasi ja etanooli produktsiooni tuvastamisel selgus, et suurema 

etanooli produktsiooniga pärmseente liikideks olid Saccharomyces cerevisiae ja 

Kazachstania humilis, see-eest süsihappegaasi tootmisvõime oli suurem pärmseentel 

Saccharomyces cerevisiae ja Metschnikowia spp. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et käesoleva bakalaureusetöö tulemused annavad tööstusele esmase 

ülevaate tootmises kasutusel olevate tarbejuuretiste mikroobsest kooslusest ja identifitseeritud 

liikide biokeemilistest ja antagonistlikest omadustest, mis mõjutavad nii juuretise 

fermentatsiooniprotsessi kui lõpptoote kvaliteeti. Saadud teave loob eeldused ja alused tööstuse 

tarbejuuretise tootmistehnoloogia edasiseks optimeerimiseks. 

Bakalaureusetöö teostamisel tekkinud mõtted teema edasiuurimiseks: 

• Uurida identifitseeritud piimhappebakterite ja pärmseente kasvuparameetreid erinevates 

kasvukeskkondades ning tekkivate metaboliitide omadusi. 

• Uurida identifitseeritud liikide sobivust lüofiliseeritud starterkultuuride tootmiseks ning 

hinnata nende sobivust juuretise fermentatsioonitsükli käivitamiseks kui ka mõju leiva 

sensoorsetele omadustele (lõhn, maitse, tekstuur jne). 

• Määrata identifitseeritud piimahappebakterite antagonistlik toime võõrmikrobioota (nt. 

Bacillus spp. liikide) suhtes. 
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Lisa 1. Mikroobikolooniate ja -rakkude morfoloogia kirjeldus 

Proovi nr. Juuretis Pesade morfoloogia  Rakkude morfoloogia 

I H16 RKJ Roosa, palju, ümmargune, sile, läikiv, 

erineva suurusega 

Pärmid suurusega 3-6 μm, 

kerakujulised 

I H25 RKJ Roosa, ümmargune, kumer, läikiv, 

esinevad üksikult 

Pärmid suurusega 3-2 μm, 

asetsevad tihedalt ja paaris  

I LB11 MJ Valge, ühtlaselt jaotunud, läikiv, 

laatunud kasv 

Gram+ pulkbakterid suurusega 2-

3x1μm, ahelas ja eraldi 

I LB13 MJ Läbipaistev, laatunud kasv, kumer, 

läikiv 

Gram+ pulkbakterid suurusega 3-

4x1μm, ahelas ja eraldi 

I LB18 RKJ Beež-hall, laatunud kasv, läikiv Gram+ pulkbakterid suurusega 

≤2-3,5x≤1 μm, ahelas ja eraldi, 

spooride esinemine 

I LB22 RKJ Beež-läbipaistev, ümmargune, sile, 

läikiv 

Gram+ pulkbakterid suurusega 

4x1 μm, üksikult ja ahelatena 

I M11(AE) MJ Beež-valge, sile, tuhm, ümmargune, 

tihedalt kasvanud 

Gram+ pulkbakterid suurusega 2-

3x1 μm, väikesed, paiknevad 

tihedalt ja esinevad lühikeste 

ahelatena 

I M2(AE) MJ Beež, ääred kortsus, väikesed, 

tihedalt kasvanud, ümmargune, matt, 

sile 

Gram+ pulkbakterid suurusega 4-

10 x 1 μm, ahelas ja eraldi, 

esinevad ka üksikult 

I M50(AE) RKJ Beež, väike, tihedalt kasvanud, 

ümmargune, sile, läikiv 

Pulkbakterid suurusega 2-2,5x1 

μm, ahelas ja paaris  

I M52(AE) RKJ Beež, ümmargune, tihedalt kasvanud, 

matt, sile 

Gram+ pulkbakterid suurusega 1-

2x1μm, ahelas ja eraldi 

I M59(AE) RKJ Valge keskel, ääredel beež, 

ümmargune, läikiv, kumer, erineva 

suurusega 

Pärmid suurusega 3-6 x 3 μm, 

kobarates 

I M65(AE) MJ Beež, tuhm, matt, ümmargune, väike, 

sile 

Gram + pulkbakterid suurusega 3-

6x1 μm, ahelas ja eraldi 

I M66(AE) RKJ Valge keskel, ääred beeži värvi, 

ümmargune, läikiv, kumer 

Pärmid suurusega 3-7x3-4 μm, 

kobarates 

I M68(AE) MJ Beež-valge, ümmargune, läikiv, sile, 

palju 

Pärmid suurusega 5 x 3 μm, 

kobarates 

I M72(AE) MJ Valge-beež, väikesed, tihedalt 

kasvanud, ümmargune, läikiv, sile 

Gram+ pulkbakterid suurusega 1 x 

1μm, eraldi ja kobarates 

I M8(AE) MJ Beež, väikesed, tihedalt kasvanud, 

ümmargune, matt, sile 

Gram+ pulkbakterid suurusega 4-

8 x 1 μm, üksikult ja paaris  

II HP10(R) MJ Heleroosa, ümmargune, sile, läikiv Pärmid kobarates suurusega 3-7 x 

4-5 μm, kobarates 

II HP21(R) RKJ Tumeroosa, läikiv, ümmargune, 

kumer 

Pärmid suurusega 2-4 x 4 μm, 

paaris, üksikult ja kobaretes 

II HP27(S) MJ Valge, kumer, tuhm, ümmargune Pärmid ja riisikujulised suurusega 

3-5 x 3 μm ja 6-9 x 3-4 μm, paaris, 

kobarates 

II HP31(S) MJ Valge, kupliga, vähe, tuhm, kumer Pärmid suurusega 2-4 x 4 μm, 

paaris ja kobaretes 
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Lisa 1 järg 

Proovi nr. Juuretis Pesade morfoloogia  Rakkude morfoloogia 

II HP46(R) MJ Roosa, keskel tumedam, läikiv, 

kumer, ümmargune 

Pärmid suurusega 3 x 4 μm, 

esinevad tihedalt ahelas ja 

kobarates 

II HP55(S) RKJ Kollakas-valge, tuhm, kumer, 

ümmargune 

Pärmid suurusega 3-5 x 3 μm, 

kobarates, paiknevad tihedalt 

II HP61(S) MJ Valge-beež, kumer, ümmargune, 

läikiv 

Pärmid suurusega 2-5 x 2-3 μm, 

kobarates 

II LB 30 RKJ Tumebeež, ümmargune, läikiv, sile Gram+ pulkbakterid suurusega 1-

1,5 x 4-5 μm, moodustavad 

ahelaid ning mõned on üksikult 

II LB23 RKJ Beež-kollakas, ümmargune, sile, 

läikiv 

Gram+ pulkbakterid suurusega 1 x 

1-1,5 μm, ahelas ja eraldi 

II LB43 MJ Valge, ümmargune, läikiv, sile, äär 

kortsuline 

Gram - pulkbakterid suurusega 2-

3 x 1 μm, tihedalt ahelas 

II LB45 RKJ Valge, ümmargune, läikiv, sile Gram + pulkbakterid suurusega 3-

5 x 1,5 μm, ahelas ja üksikult 

II LB9 MJ Läbipaistev-beež, ümmargune, 

läikiv, sile 

Gram+ pulkbakterid suurusega 2-

4 x 1 μm, üksikult, spooride 

esinemine (raku tipus) 

II 

M13(CO2) 

RKJ Hele-valge, ümmargune, väike, läikiv Gram+ pulkbakterid suurusega 2-

4 x 1 μm, paarikaupa ja üksikult 

II 

M15(AE) 

MJ Valge, väike, ümmargune, tuhm, sile Gram+ pulkbakterid suurusega 3-

8 x 1 μm, üksikult, paarikaupa 

II 

M19(ANA) 

RKJ Valge-beež, ümmargune, läikiv, sile Gram + pulkbakterid suurusega 4-

13 x 1μm, üksikult ja ahelates 

II 

M22(AE) 

RKJ Valge, väikesed, läikiv, kumer, 

ümmargune 

Gram+ pulkbakterid suurusega 1-

3 x 1 μm, paarikaupa, üksikult ja 

moodustavad lühikese ahelaid 

II 

M25(ANA) 

MJ Beež, ümmargune, tuhm, kumer  Gram + pulkbakterid suurusega 2-

13 x 1μm, üksikult ja lühikeste 

ahelatena 

II 

M34(AE) 

RKJ Valge, ümmargune, väikesed, läikiv Gram+ pulkbakterid suurusega 2-

4 x 1 μm, paarikaupa ja üksikult 

II 

M4(ANA) 

MJ Beež, ümmargune, kumer, läiliv Gram + pulkbakterid, suurus ≤ 1-

1,5 x 1 μm, pikad ahelad ja 

esinevad nii üksikult kui ka 

paarikaupa 

II M8(CO2) RKJ Beež, läikev, tihedalt jaotatud Gram+ pulkbakterid suurusega 1-

2 x 1μm, paarikaupa, üksikult ja 

lühikeste ahelatena 

III 13(AE) MJ Valge-beež, ümmargune, kumer, 

tuhm 

Pärmid suurusega 3,5-6 x 2,5-3 

μm, paiknevad tihedalt kobarates  

III 15(AE) MJ Valge, väike, ümmargune, tuhm, sile Gram+ pulkbakterid suurusega 3-

8 x 1 μm 
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Lisa 1 järg 

Proovi nr. Juuretis Pesade morfoloogia Rakkude morfoloogia 

III 26(AE) MJ Valge, väike, ümmargune, läikiv Gram+ pulkbakterid suurusega 3-

15 x 1-1,5 μm ja esinevad ka 

suurematena, paiknevad tihedalt, 

ahelates 

III 29(AE) RKJ Beež-valge, ümmargune, sile, tuhm Gram+ pulkbakterid suurusega 2-

3 μm, komakujulised, esinevad 

üksikult ja ahelates 

III 32(AE) RKJ Valge-beež, väike, ümmargune, 

kumer, tuhm 

Riisikujulised suurusega 6-7 x 3-4 

μm, ahelas ja paaris 

III 36(AE) RKJ Beež-valge, väikesed, ümmargune, 

sile, tuhm 

Gram+ pulkbakterid suurusega 1-

2 x 1μm, paiknevad tihedalt 

ahelates 

III 43(AE) MJ Beež-valge, väike, ümmargune, 

kumer, sile 

Pärmid suurusega 3-6 x 3-4 μm, 

tihedalt kobarates 

III 

M16(AE) 

MJ Läbipaistev-beež, ümmargune, tuhm, 

sile 

Gram+ pulkbakterid suurusega 3-

15 x 1 μm, üksikult ja lühikeste 

ahelatena 

IV H15C  MJ Beež-valge, ümmargune, kumer, 

läikiv 

Pärmid suurusega 3 x 4 μm, 

esinevad tihedalt ahelas ja 

kobarates 

IV H4C  RKJ Beež-valge, ümmargune, kumer, 

läikiv 

Pärmid suurusega 3 x 5 μm, 

esinevad kobarates ja paarikaupa 

IV H9C  RKJ Beež-hall, ümmargune, kumer, läikiv Pärmid suurusega 4 x 4-5 μm, 

esinevad kobarates ja paarikaupa 

IV M20C  MJ Valge, väike, ümmargune, tuhm, matt Gram+ pulkbakterid suurusega 2-

4 x 1 μm, üksikult ja lühikeste 

ahelatena 

IV M22C  RKJ Valge-beež, ümmargune, läikiv, 

kupliga 

Gram+ pulkbakterid suurusega 3 x 

1 μm, üksikult ja lühikeste 

ahelatena 

IV M27C  RKJ Valge-beež, ümmargune, läikiv, 

väike 

Gram+ pulkbakterid suurusega 2-

3 x 1 μm, üksikult ja lühikeste 

ahelatena 

IV M28C  MJ Valge, läikiv, sile, ümmargune Gram+ pulkbakterid suurusega 2-

4 x 1 μm, üksikult ja lühikeste 

ahelatena 
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Lisa 2. API kit ja MALDI-TOF MS tulemused 

Proovi nr. Juuretis 
Mikroobiliik 

(API kit) 

Mikroobiliik 

(MALDI-TOF) 
Tulemus 

I HP16(R) RKJ 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Saccharomyces 

cerevisiae  

Saccharomyces 

cerevisiae  

I HP25(R) RKJ Candida holmii 
Kazachstania 

humilis  

Kazachstania 

humilis  

I LB18 RKJ 
Bacillus 

licheniformis 

Bacillus 

licheniformis  

Bacillus 

licheniformis  

I LB22 RKJ 
Lactobacillus 

brevis 1 
Weissella cibaria Weissella cibaria 

I M50(AE) RKJ 
Lactobacillus 

plantarum 1 

Lactobacillus 

plantarum 

Lactobacillus 

plantarum 

I M52(AE) RKJ 
Lactobacillus 

plantarum 1 

Lactobacillus 

fermentum 

Lactobacillus 

fermentum 

I M59(AE) RKJ 
Lactobacillus 

plantarum 1 

Lactobacillus 

plantarum  

Lactobacillus 

plantarum  

I M66(AE) RKJ 
Lactobacillus 

plantarum  

Lactobacillus 

plantarum  

Lactobacillus 

plantarum  

I LB11 MJ 
Bacillus 

licheniformis 

Bacillus 

licheniformis 

Bacillus 

licheniformis 

I LB13 MJ 
Bacillus 

licheniformis  

Bacillus 

licheniformis  

Bacillus 

licheniformis  

I M2(AE) MJ 
Pediococcus 

damnosus 2 

Lactobacillus 

mindensis 

Lactobacillus 

mindensis 

I M11(AE) MJ 
Lactobacillus 

plantarum 1 

Lactobacillus 

plantarum 

Lactobacillus 

plantarum 

I M65(AE) MJ 
Pediococcus 

damnosus 2 

Lactobacillus 

mindensis/ 

Lactobacillus 

paralimentarius 

Lactobacillus 

mindensis/ 

Lactobacillus 

paralimentarius 

I M68(AE) MJ 
Lactobacillus 

plantarum 1 

Lactobacillus 

plantarum  

Lactobacillus 

plantarum  

I M72(AE) MJ 
Lactobacillus 

plantarum 1 

Lactobacillus 

plantarum  

Lactobacillus 

plantarum  

I M8(AE) 
MJ 

Pediococcus 

damnosus 2 

Lactobacillus 

mindensis 

Lactobacillus 

mindensis 

II HP21(R) 
RKJ 

Cryptococcus 

humicola 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Saccharomyces 

cerevisiae 

II HP55(S) RKJ 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Saccharomyces 

cerevisiae  

Saccharomyces 

cerevisiae  

II LB 30 RKJ Bacillus cereus 2 Bacillus cereus  Bacillus cereus  

II LB23 RKJ 

Leuconostoc 

mesenteroides ssp 

cremoris 

Pantoea 

agglomerans 

Leuconostoc 

mesenteroides ssp 

cremoris 

II LB45 RKJ Bacillus lentus Bacillus cereus Bacillus cereus 

II M13(CO2) RKJ 
Lactobacillus 

fermentum 

Lactobacillus 

plantarum  

Lactobacillus 

plantarum  
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Lisa 2 järg 

Proovi nr. Juuretis 
Mikroobiliik 

(API kit) 

Mikroobiliik 

(MALDI-TOF) 
Tulemus 

II M19(ANA) RKJ 

Leuconostoc 

mesenteroides ssp 

cremoris 

Lactobacillus 

parabuchneri  

Lactobacillus 

parabuchneri  

II M22(AE) RKJ 
Lactobacillus 

plantarum 

Lactobacillus 

plantarum 

Lactobacillus 

plantarum 

II M34(AE) RKJ 
Lactobacillus 

fermentum 

Lactobacillus 

fermentum  

Lactobacillus 

fermentum  

II M8(CO2) RKJ 
Lactobacillus 

fermentum 

MALDI TOF MS ei 

samastanud  

Identifitseerimata 

liik 

II HP10(R) MJ 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Saccharomyces 

cerevisiae 

II HP27(S) MJ 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Torulaspora 

delbrueckii  

Torulaspora 

delbrueckii 

II HP31(S) MJ Candida spherica Torulaspora spp.  Torulaspora spp.  

II HP46(R) 
MJ 

Candida 

colliculosa 
Torulaspora spp. Torulaspora spp. 

II HP61(S) 
MJ 

Candida 

colliculosa 
Torulaspora spp. Torulaspora spp. 

II LB43  MJ Bacillus cereus 2 Bacillus spp. Bacillus spp. 

II LB9 MJ Bacillus pumilus  Bacillus pumilus  Bacillus pumilus  

II M15(AE) MJ 
Lactobacillus 

buchneri 

Lactobacillus 

parabuchneri  

Lactobacillus 

parabuchneri  

II M25(ANA) MJ 
Lactobacillus 

buchneri 

Lactobacillus 

parabuchneri  

Lactobacillus 

parabuchneri  

II M4(ANA) MJ 

Lactobacillus 

paracasei ssp 

paracasei 

Lactobacillus 

paracasei 

Lactobacillus 

paracasei 

III M29(AE) RKJ 
Lactobacillus 

plantarum 1 

Lactobacillus 

paracasei  

Lactobacillus 

paracasei  

III M32(AE) RKJ 
Saccharomyces 

cerevisiae 

MALDI TOF MS ei 

samastanud  

Identifitseerimata 

liik  

III M36(AE) RKJ 
Lactobacillus 

buchneri Lactobacillus spp. Lactobacillus spp. 

III M13(AE) MJ 
Saccharomyces 

cerevisiae 

MALDI TOF MS ei 

samastanud  

Identifitseerimata 

liik 

III M15(AE) MJ 
Lactobacillus 

buchneri 

Lactobacillus 

parabuchneri  

Lactobacillus 

parabuchneri  

III M26(AE) MJ 
Lactobacillus 

brevis 3 

Lactobacillus 

paracasei  

Lactobacillus 

paracasei  

III M43(AE) MJ 
Candida 

intermedia 
Metschnikowia spp 

Metschnikowia 

spp. 

III M16(AE) MJ 
Lactobacillus 

brevis 3 
Lactobacillus 

parabuchneri  
Lactobacillus 

parabuchneri  

IV HP15(S) MJ 
Lachancea 

kluyverii 

Saccharomyces 

cerevisiae  

Saccharomyces 

cerevisiae  
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Lisa 2 järg 

Proovi nr. Juuretis 
Mikroobiliik 

(API kit) 

Mikroobiliik 

(MALDI-TOF) 
Tulemus 

IV HP4(S) RKJ Candida spherica Saccharomyces spp 
Saccharomyces 

spp. 

IV HP9(S) RKJ 
Saccharomyces 

cerevisiae 
Saccharomyces spp. 

Saccharomyces 

spp. 

IV M22(CO2) RKJ 
Pediococcus 

pentosaceus 1 
Lactobacillus spp. 

Lactobacillus 

spp. 

IV M27(CO2)  RKJ 
Pediococcus 

pentosaceus 1 

Lactobacillus 

parabuchneri 

Lactobacillus 

parabuchneri 

IV M20(CO2) MJ 
Lactobacillus 

plantarum 1 

Lactobacillus 

plantarum 

Lactobacillus 

plantarum 

IV M28(CO2) MJ Lactococcus lactis  
Lactobacillus 

parabuchneri 

Lactobacillus 

parabuchneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 3. Identifitseeritud LAB liikide süsivesikute fermentatsiooniprofiilid 

Nr. Süsivesik Lb. plantarum Lb. fermentum Lb. paracasei Lb. parabuchneri Lb. mindensis Lc. mesenteroides W. cibaria 

1 Glütserool 

(GLY) 

- 

 

- - - - 

 

- + 

2 Erütritool (ERY) - - - - - - - 

3 D-arabinoos 

(DARA) 

- - - - - - - 

4 L-arabinoos 

(LARA) 

+/- +/- +/- + - - - 

5 D-riboos (RIB) + + 

 

+/- +/- - - 

 

+ 

6 D-ksüloos 

(DXYL) 

+/- + +/- +/- - - + 

7 L-ksüloos 

(LXYL) 

- - - - - - - 

8 D-adonitool 

(ADO) 

- - - - - - - 

9 Metüül-ꞵD-

ksülopüranosiid 

(MDX) 

- - +/- +/- - - - 

10 D-galaktoos 

(GAL) 

+ + + +/- - + + 

11 D-glükoos 

(GLU) 

+ + + +/- + - + 

12 D-fruktoos 

(FRU) 

+ + + +/- + - + 

13 D-mannoos 

(MNE) 

+ +/- +/- +/- + - + 

14 L-sorboos (SBE) - - - - - - - 

15 L-ramnoos 

(RHA) 

- - - - - - - 

16 Dultsitool 

(DUL) 

- - - - - - - 

17 Inositool (INO) - - - - - - - 
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Lisa 3 järg 

Nr. Süsivesik Lb. plantarum Lb. fermentum Lb. paracasei Lb. parabuchneri Lb. mindensis Lc. menesenteroids W. cibaria 

18 D-mannitool 

(MAN) 

+/- +/- +/- - - - + 

19 D-sorbitool 

(SOR) 

+/- +/- +/- - - - + 

20 Metüül-αD-

mannopüranosiid 

(MDM) 

+/- +/- - - - - - 

21 Metüül-αD-

glükopüranosiid 

(MDG) 

- - +/- +/- - - - 

22 N-

atsetüülglükoos-

amiin (NAG) 

+/- +/- +/- +/- + - + 

23 Amügdaliin 

(AMY) 

+/- +/- +/- +/- +/- - + 

24 Arbutiin (ARB) +/- +/- +/- +/- +/- - + 

25 Eskuliin 

rauatsitraat 

(ESC) 

+/- +/- +/- +/- +/- + - 

26 Salitsiin (SAL) +/- +/- +/- +/- + - + 

27 D-tsellobioos 

(CEL) 

+/- +/- +/- +/- + - + 

28 D-maltoos 

(MAL) 

+ + + +/- + - + 

29 D-laktoos (veise 

päritolu, LAC) 

+ + +/- +/- - - + 

30 D-

meletsitoosioos 

(MEL) 

+ + +/- +/- - - - 

31 D-sahharoos 

(sukroos, SAC) 

+ + +/- +/- - - + 
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Lisa 3 järg 

Nr. Süsivesik Lb. plantarum Lb. fermentum Lb. paracasei Lb. parabuchneri Lb. mindensis Lc. mesenteroides W. cibaria 

32 D-trehhaloos 

(TRE) 

+/- +/- +/- +/- + - + 

33 Inuliin (INU) +/- +/- +/- +/- - - - 

34 D-melesitoos 

(MLZ) 

+/- +/- +/- +/- - - - 

35 D-rafinoos 

(RAF) 

+ + +/- +/- - - - 

36 Amidoon 

(tärklis, AMP) 

- - - - - - - 

37 Glükogeen 

(GLYC) 

- - - - - - - 

38 Ksülitool (XLT) - - - - - - - 

39 Gentibioos 

(GEN) 

+/- +/- +/- +/- +/- - + 

40 D-turanoos 

(TUR) 

+/- - +/- +/- - - - 

41 D-lüsoos (LYX) - - - - - - - 

42 D-tagatoos 

(TAG) 

+/- - +/- +/- - - + 

43 D-fukoos 

(DFUC) 

+/- - - +/- - + - 

44 (L-fukoos 

LFUC) 

+/- - - - - - - 

45 D-arabitool 

(DARL) 

+/- - +/- +/- - - - 

46 L-arabitool 

(LARL) 

+/- - - - - - - 

47 Kaaliumglüko-

naat (GNT) 

+ + + +/- - - + 

48 Kaalium-2-

ketoglükonaat 

(2KG) 

- - - - - - + 
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Lisa 3 järg 

Märkused: Süsivesikute lõhustamine: +; Süsivesikute mittelõhustamine: -; Süsivesikute lõhustamine ja mittelõhustamine: +/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Süsivesik Lb. plantarum Lb. fermentum Lb. paracasei Lb. parabuchneri Lb. mindensis Lc. mesenteroides W. cibaria 

49 Kaalium-5-

ketoglüko- 

naat (5KG) 

+/- +/- - - - - - 
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Lisa 4. Identifitseeritud pärmseente liikide süsivesikute fermentatsiooniprofiilid 
Nr. Süsivesik Kazachstania humilis Saccharomyces cerevisiae Torulaspora spp. Metschnikowia spp. Saccharomyces spp. 

1 D-galaktoos (GAL) + + +/- + + 

2 Tsükloheksimiid 

(ACT) 

+ - - - +/- 

3 D-sahharoos (SAC) + + + + +/- 

4 N-atsetüülglükoos-

amiin (NAG) 

- +/- +/- + - 

5 Piimhape (LAT) - +/- +/- - + 

6 L-arabinoo (ARA) - +/- +/- - - 

7 D-tsellobioos (CEL) - +/- +/- + +/- 

8 D-rafinoos (RAF) + + + - + 

9 D-maltoos (MAL) - + + + + 

10 D-trehaloos (TRE) + +/- + - +/- 

11 Kaalium-2-

ketoglükonaat (2KG) 

- +/- +/- + - 

12 Metüül-α-D-

glükopüranosiid 

(MDG) 

- +/- +/- + +/- 

13 D-sorbitool (SOR) - +/- +/- - +/- 

14 D-ksüloos (XYL) - +/- +/- + +/- 

15 D-riboos (RIB) - +/- +/- + - 

16 Glütserool (GLY) - +/- +/- + +/- 

17 L-ramnoos (RHA) - +/- +/- + - 

18 Palatinoos (PLE) - +/- +/- - +/- 

19 Erütriool (ERY) - +/- +/- + - 

20 D-meletsitoosioos 

(MEL) 

- +/- +/- + - 

21 Naatriumglükonaat 

(GRT) 

- +/- +/- + - 

22 D-melesitoos (MLZ) - +/- +/- + - 

23 Kaaliumglükonaat 

(GNT) 

- +/- +/- + - 

24 Levuliinhape (LVT) - +/- +/- - - 
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Lisa 4 järg 

Nr. Süsivesik Kazachstania humilis Saccharomyces cerevisiae Torulaspora spp. Metschnikowia spp. Saccharomyces spp. 

25 D-mannitool (MAN) - +/- +/- - - 

26 D-laktoos (LAC) - +/- +/- + - 

27 Inositool (INO) - +/- +/- - - 

28 D-glükoos (GLU) + +/- +/- - + 

29 L-sorboos (SBE) - +/- + + + 

30 Glükoosamiin (GLN) - +/- +/- + - 

31 Eskuliin (ESC) - - +/- + - 
Märkused: Süsivesikute lõhustamine: +; Süsivesikute mittelõhustamine: -; Süsivesikute lõhustamine ja mittelõhustamine: +/- 
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