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Õlu on maailmas väga populaarne jook, kuid selle tootmisprotsessis tekib suurel hulgal 

kõrvalsaadust, mida nimetatakse õllerabaks. Enamasti suunatase õlle tegemisel tekkiv 

õlleraba loomasöödaks või visatakse ära. Kuid oma toiteväärtuse tõttu on õlleraba siiski 

väga huvipakkuv toore, millega saaks rikastada ka inimestele mõeldud toite. 

Bakalaureusetöö eesmärk oli anda ülevaade õlleraba mikrobioloogilisest koostisest ja 

selgitada, millised tegurid seda mõjutada võivad ning kuidas säilib õlleraba värskelt, 

kuivatatult ning sügavkülmutatult. Töö käigus määrati bakterite üldarv värskes õllerabas 

ning selle säilitamisel 2 ja 4 tundi temperatuuridel 5 °C, 20 °C ja 30 °C. Lisaks säilitati 

õlleraba kuni 28 päeva kuivatatult ja sügavkülmutatult ning määrati bakterite üldarv iga 

7 päeva järel. Töö käigus määrati ka kuivaine kogus värskes õllerabas ning kuivatatud 

õlleraba kuivainest analüüsiti selle keemilist koostist (toorproteiin, -kuid, -rasv ja suhkrute 

sisaldus).  

Käesolevas bakalaureusetöös jäi värskes õllerabas bakterite üldarv vahemikku 

3,7x102 kuni 9,6x103 pmü/g, olles keskmiselt 4,5x103 pmü/g. Õlleraba lühiajalisel 

säilitamisel saadud tulemused näitavad, et värskes õllerabas, mida hoiti temperatuuril 

5 °C, toimus esimesel kahel tunnil mikroobide hulgas langus kuid 4 tunni pärast oli 

mikroobide arvukus pisut tõusnud, ehkki see muutus ei olnud statistiliselt oluline (p>0,05). 

Õlleraba säilitamisel temperatuuril 20 °C kuni neli tundi, mikroobide hulk oluliselt ei 

muutunud (p>0,05). Mikroobide kasvu märgatavaim muutus õllerabas esines kahe tunni 

möödudes, mida hoiti temperatuuril 30 °C – 3,9x102 - 1,4x104 pmü/g, kuid statistiliselt 

polnud selline mikroobide kasvu tõus oluline (p>0,05) ning neli tundi hiljem oli 

mikroobide üldarv 1,0x103 - 9,1x103 pmü/g. Kuivatatud õllerabas mikroobide hulk 

28 päevasel säilitamisel küll kõikus, kuid statistiliselt ei olnud selles suuri erinevusi 

(p>0,05). Külmutatud õlleraba proovides oli 7. säilitamise päevaks toimunud mikroobide 

arvukuses järsk ning statistiliselt oluline langus (tasemele 1,3x103 pmü/g, p<0,05), mis 

metoodikast tulenevalt 14. päevaks statistiliselt oluliselt taas tõusis (1,6x104 pmü/g, 

p<0,05). Õlleraba kuivatatult versus külmutatult säilitamisel statistiliselt olulisi erinevusi 
ei tuvastatud (p<0,05). Õlleraba kuivaine, toorproteiini ja toorrasva ning suhkrute 

sisalduse tulemused sarnanevad kirjanduses esitatud andmetele.  

Edaspidiselt tuleks uurida, kui pikaajaliselt saaks värsket õlleraba säilitada pruulikoja 

tingimustes ning kas õlleraba kuivatatult või külmutatult säilitamisel on mõjusid ka selle 

keemilisele koostisele. 

Märksõnad: õlleraba mikrobioloogia, õlleraba säilitamine, õlleraba keemiline koostis. 
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Beer is a very popular drink in the world, but its production produces a large number of 

by-products called brewer’s spent grain (BSG). In most of the cases the BSG in beer 

production is directed to animal feed or is discarded. However, due to its nutritional value 

BSG is a very interesting raw material that can be used to enrich food for humans.  

The aim of the bachelor's thesis was to give an overview of the microbiological 

composition of the BSG, the factors that may affect it and to study how the BSG is 

preserved fresh, dried and frozen. The task of the work was to determine the total number 

of bacteria in a fresh BSG and during its storage for 2 and 4 hours at 5 °C, 20 °C and 30 

°C. In addition, the BSG was stored dried and frozen for up to 28 days and the total 

bacterial count was determined in every 7 days. The dry matter content of the BSG was 

also determined and the dry matter of the BSG was analyzed for its chemical composition 

(crude protein, fiber, fat and sugar content) in this study.  

In this bachelor's thesis, the total number of bacteria in the fresh BSG ranged from 3.7x102 

to 9.6x103 cfu/g, averaging at 4.5x103 cfu/g. The results obtained during the short-term 

storage of the BSG show that in the fresh BSG, which was kept at 5 °C, there was a 

decrease in the number of microbes after the first two hours but after 4 hours the number 

of microbes slightly increased, yet this change was not statistically significant (p>0.05). 

When the BSG was stored at 20 ° C for up to four hours, the number of microbes did not 

significantly change (p>0.05). The most noticeable change in microbial growth was 

observed after two hours at 30 ° C – 3.9x102 - 1.4x104 cfu/g, but this increase in microbial 

growth was not statistically significant (p>0.05) and four hours later the total number of 

microbes was 1.0x103 - 9.1x10³ cfu/g. The number of microbes in the dried BSG 

fluctuated after 28 days of storage, but there were no statistically significant differences 

(p>0.05). In the samples of the frozen BSG, there was a sharp and statistically significant 

decrease in the number of microbes by the 7th day of storage (1.3x103 cfu/g, p<0.05), 

which increased again significantly by the 14th day (1.6x104 cfu/g, p<0.05) due to the 

methodology. There were no statistically significant differences (p<0.05) between drying 

or freezing the BSG. The results for the dry matter, crude protein and crude fat and sugars 

of the BSG were similar to those that are reported in the literature. 

In the future, it should be investigated of how long a fresh brewer’s spent grain can be 

stored in the brewery's conditions and whether BSG stored dried or frozen has also an 

effect on its chemical composition. 

Keywords: brewer’s spent grain, microbiology, brewer’s spent grain preservation, BSG 

chemical composition. 
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SISSEJUHATUS 

 

Õlletootmise protsessis tekib suurel hulgal kõrvalsaadust, mille nimeks on õlleraba. See 

materjal koosneb viljaterade kestadest, mis saadakse tahke jäägina pärast meskimist ja virde 

eraldamist. Õlleraba sisaldab rohkesti kiudaineid ja valke. Peamiselt kasutatakse seda 

loomatoiduna või visatakse ära. Oma toiteväärtuse tõttu on õlleraba siiski väga huvipakkuv 

toore, millega rikastada ja valmistada ka inimestele mõeldud toite, lisaks on õllerabal madal 

hind ja see on suures koguses kättesaadav. Samas, seni ei ole õlleraba kasutamine inimtoidus 

väga laialdast kasutust leidnud, mis võib olla tingitud teadusuuringute vähesusest õlleraba 

kohta.  

Tatjana Belskihh lõputöös (2021) on Eesti Maaülikoolis õlleraba koostise uurimisega juba 

algust tehtud. Selleks, et teemat laiendada ja saada teadmisi õlleraba kasutus- ja 

säilitusvõimalustest, on käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks anda ülevaade õlleraba 

mikrobioloogilisest koostisest, millised tegurid seda mõjutada võivad ning selgitada kuidas 

säilib õlleraba värskelt, kuivatatult ning sügavkülmutatult.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Õlu ja õlleraba 

 

Õlu on madala alkoholisisaldusega jook, mis on valmistatud odravirde kääritamisel 

pärmseentega (Saccharomyces cerevisiae või S. pastorianus) ja millele on lisatud humalat 

(Humulus lupulus L.) (Esmaeili jt 2015). Õlu on mikroobide põhjustatud riknemise suhtes 

üsna stabiilne, kuna on ebasoodsaks kasvukeskkonnaks enamikele mikroorganismidele, 

sisaldades etanooli (1–10%) ning lisaks on õllel kõrge süsinikdioksiidi sisaldus (umbes 

0,5%, v/v), madal pH (3,8-4,7), ülimalt madal hapnikusisaldus (umbes 0,1 ppm) ning 

kergesti kasutatavate suhkrute puudumine (Sakamoto jt 2003, Bokulich jt 2013). Õlu 

sisaldab ka humala mõruühendeid (umbes 17–55 ppm iso-α-happed), millel on 

antimikroobne toime ning mis on mürgised eriti gram-positiivsetele bakteritele. Toitainete 

sisaldus on väga madal kuna käärimise käigus on pärmseened neist enamiku ära tarbinud. 

(Sakamoto jt 2003) 

 

 

1.1.1. Õlleraba tekkimise protsess 

 

Õlleraba on õlletööstuse kõige põhilisem kõrvalsaadus, mis moodustab umbes 85% kogu 

tootmise käigus tekkinud kõrvalsaadusest. Keskmiselt tekib 1 liitri õlle tootmisel 0,18 

kilogrammi õlleraba. 2010.aastal toodeti Eestis 129,32 miljonit tonni õlut ning seeläbi tekkis 

kõrvalsaadusena 23 tuhat tonni õlleraba. (Ülevaade...2011) Vaatamata suurtele kogustele, 

mida kogu aasta jooksul tekib, on õlleraba odava toorainena vähe tähelepanu saanud ja selle 

kasutamine on endiselt piiratud. Peamiselt kasutatakse seda hetkel loomasöödana. (Mussatto 

jt 2006b) Kõige rohkem kasutatakse õlletootmisel odralinnaseid. Odra tera võib jagada 

kolmeks põhiosaks: idu, endosperm (aleuroonkiht ja endosperm) ja terakatted (seemnekest, 

perikarp ja väline kest) (joonis 1). (Lynch jt 2016) 
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Joonis 1. Viljatera ehitus (Lynch jt 2016 põhjal). 

 

Viljateral on keeruline struktuur, mis koosneb peamiselt idust, endospermist ja erinevatest 

kestakihtidest (sisemine ja välimine perikarp ning aleuroonkiht) (joonis 1). Viljatera 

perikarbi kihid sisaldavad rohkesti lahustumatuid kiudaineid nagu ligniini ja tselluloosi. 

Aleuroonkihis sisaldub rohkelt lahustumatud kiudained, kuid lahustuvaid kiudained 

(ksülaani, β-glükaani) ainult <5%. Aleuroonkiht on väga toitainete rikas, kuna selles on palju 

valku, mineraale ja B-vitamiine. Endosperm on väga proteiini- ja tärkliserikas, kuid seevastu 

sisaldab väga vähe kiudaineid. Viljatera idu sisaldab peamiselt lipiide, antioksüdante, 

vitamiine, mineraale ja ensüüme. (Brouns jt 2012) 

Õlle valmistamiseks puhastatakse ja sorteeritakse odraterad suuruse järgi ning 4 - 6 nädala 

pärast toimub terade linnastamine, mille käigus suurendatakse terades ensüümide sisaldust. 

Linnastamine toimub kolmes etapis: terade leotamine, idandamine ja kuivatamine (joonis 

2). Leotamise ajal pannakse puhastatud odraterad mahutisse, milles oleva vee temperatuur 

on 5 - 18 °C. Protsess toimub umbes 2 päeva ning iga 6 - 8 tunni järel vahetatakse vett. 

Seejärel peaks terade niiskusesisaldus jääma vahemikku 42 - 48%. Pärast terade leotamist 

toimub idandamisetapp, mis soodustab aleurooni ja tärkliserikka endospermi ensüümide, 

sealhulgas amülaaside, proteaaside, β-glükanaaside sünteesi ja aktiveerumist. See protsess 

kestab tavaliselt 6 - 7 päeva. (Mussatto jt 2006a) Seejärel toimub idandatud terade 

kuivatamine, mis peatab terade idanemise ning annab neile õlle tootmiseks sobiva värvi ja 
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maitse (Handbook of brewing ... 2018:57). Kuigi kuivatamine toimub temperatuuril 

40- 60 °C kuni niiskuse sisaldus terades on 4 - 5%, püsib siiski terades oleva ensüümi 

aktiivsus. Kuivatamisprotsess aitab vältida linnastatud teravilja mikrobioloogilist saastumist 

ning tekitab linnastes aineid, mis lisavad sellele maitsenüansse. (Mussatto jt 2006a) 

Linnastamise protsessi läbinud odaralinnased tuleb jahvatada ning pärast seda viiakse need 

meskimise tünni. Meskimine on protsess, mille käigus segatakse jahvatatud linnased ja muud 

teraviljalisandid (juhul, kui neid kasutatakse) kuuma veega ja lastakse segul seista 

(Handbook of brewing ... 2018:57). Meskimise käigus tõstetakse segu temperatuuri järk-

järgult 37 °C-lt kuni 78 °C-ni. Protsessi käigus muundatakse tärklis kääritatavateks 

suhkruteks (peamiselt maltoos ja maltotrioos) ja kääritamata suhkruteks (dekstriinid) ning 

valgud lagunevad osaliselt polüpeptiidideks ja aminohapeteks. Meskimise käigus toimuvad 

ensümaatilised protsessid ning tulemuseks on magus vedelik, mida nimetatakse virdeks. 

(Mussatto jt 2006a) 

On olemas kaks peamist meskimise meetodit: infusioonmeetod ja dekoktsioonmeetod. 

Infusioonmeetodi puhul toimub meskimine ja meskist virde eraldamine samas anumas. 

Dekoktsioonmeetodil kasutatakse erinevaid temperatuure ning keerulisemaid 

pruulimisseadmeid. Meski temperatuuri tõstetakse seejärel võetakse meskist osa, mis 

keedetakse eraldi läbi ja seejärel pumbatakse tagasi meskimisnõusse. Meski temperatuuri 

tõusu saab saavutada ühe või mitme (ühe-, kahe- või kolmekordse) keetmisega. Sel viisil 

saab alguse proteolüüs (40 °C kuni 50 °C), seejärel toimub tärklise hüdrolüüs (54 °C kuni 

65 °C) ja lõpuks virde eraldamine kõrgel temperatuuril (umbes 70 °C). (Handbook 

of brewing ... 2018:58) 

Lahustumata ja lagunemata odralinnased lastakse settida tünni põhja – nii moodustub paks 

kiht, millest magus virre läbi filtreeritakse. Filtreeritud virret kasutatakse edasi õlle 

tootmiseks. Meskimisest üle jäävat tahket jääkfraktsiooni nimetatakse õllerabaks. (Mussatto 

jt 2006a) 
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Joonis 2. Õlleraba valmimise tehnoloogilise skeemi esimene osa (Mussatto jt 2006a). 

Kuigi peamiselt kasutatakse õllepruulimisel odralinnaseid, on siiski kasutusel ka näiteks 

nisu-, kaera-, maisi- , rukki- ja sorgolinnased. Nisulinnaseid kasutatakse weissbier’i (weizen 

bier ehk hele õlu) valmistamisel. Rukkilinnaseid kasutatakse õllepruulimisel vähe, kuna 

virre eraldub aeglasemalt, kuid kasutust leiab see siiski näiteks Kanadas rukkiviski tootmisel. 

Sorgolinnased on laialt levinud Aafrikas ja Kesk-Ameerikas ning kasutatakse peamiselt 

tavaõllede tootmisel odralinnaste asendajana. (Handbook of brewing ... 2018:57) 

 

 

1.1.2. Õlleraba keemiline koostis 

 

Õlleraba (BSG, Brewer´s spent grain ingl. k.) on õlletootmisel tekkiv väärtuslik 

kõrvalprodukt (viljatera kestad, endosperm, tärkliserikkad koejäägid ja vesi), millel on 

mitmekesine keemiline koostis ning mis varieerub olenevalt kasutatava odra sordist, 

koristus- ja linnastamis- ning segamisajast (Lynch jt 2016). Õlleraba koostis võib erineda 

kuna õlletootmisel kasutatakse erinevat sorti odralinnaseid ning linnastamise protsess 

varieerub. Suur erinevus seisneb selles, et lager ja ale tüüpi õlletootmisel kasutatakse linnase 
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allikana erinevaid odrasorte. Ale tüüpi õlle tootmisel kuumutatakse linnaseid linnastamise 

protsessis kõrgemal temperatuuril, samas kui lager tüüpi õlle linnaseid kuumutatakse vähem 

ja neis on suurem valgusisaldus. (Robertson jt 2010b)  

Õllerabas on suur hulk kiudaineid (kuni 70%), sealhulgas tselluloos, hemitselluloos ja ligniin 

ning valgusisalduseks on umbes 25–30% (Chetrariu jt 2020). Õlleraba on väga valgurikas, 

kuna suurem osa linnasetärklisest eemaldatakse meskimise käigus (Mussatto jt. 2006b). 

Õllerabast kuni 31% (kuivaines) moodustavad peamiselt valgud, lisaks leidub seal ka ligniini 

(16%), tärklist ja β-glükaani (12%), lipiidide (9%) ja tuhka (4%) (Santos jt 2002). 

Töötlemise käigus linnastest tekkinud õlleraba on lignotselluloosne materjal, mis koosneb 

hemitselluloosist (284 g/kg1) ning hemitselluloosse struktuuri moodustavad ksülaani ja 

arabinaani polüsahhariidid (Mussatto jt. 2006b). Ligniini sisaldus õllerabas võib varieeruda. 

Õlleraba keemilist koostist analüüsides on ligniini sisalduseks saadud 15,8% (Klímek jt 

2016), 26,8% (Buffington jt 2014), 7,0-8,0% (Russ jt 2005) 11,9% (Mussatto jt 2006a) ning 

27,8% (Mussatto jt 2005). Võib eeldada, et need erinevused olid tingitud kasutatava 

odralinnase tüübist ning mõneti erineda võivast linnastamisprotsessist ja 

pruulimistingimustest (Klímek jt 2016). 

Lisaks tselluloosile, hemitselluloosile, ligniinile ja valkudele sisaldab õlleraba ka 46 g/kg-1 

tuhka (Mussatto jt. 2006b). Mussatto ja tema kaasautorite poolt 2006. aastal avaldatud 

artiklist selgub, et nende poolt läbi viidud analüüsi kohaselt on õlleraba koostises mitmeid 

mineraale, sealhulgas kaltsium, naatrium, kaalium, magneesium, alumiinium, raud, baarium, 

strontsium, mangaan, vask, tsink, fosfor, väävel, kroom ja räni, mille tasemed varieeruvad 

vahemikus 5,9–10740,0 (mg/kg-1 kuivkaaluna). Ekstraktiivainete sisaldus õllerabas koosneb 

vahadest, rasvadest, kummidest, tärklistest, vaikudest, tanniinidest, eeterlikest õlidest ja 

mitmesugustest muudest tsütoplasmaatilistest koostisosadest. (Mussatto jt. 2006b) Lisaks 

sisaldab õlleraba mitmeid erinevaid B-grupi vitamiine näiteks nagu: tiamiini, riboflaviini, 

niatsiini, pantoteenhapet, püridoksiini, biotiini, foolhapet (Biotechnology for ... 2009:317). 

 

 

1.1.3. Õlleraba säilitamine 

 

Õllerabal on kõrge niiskusetase, mistõttu selle säilivusaeg on vaid 7–10 päeva. 100 

kilogrammist linnastest saadakse umbes 100–130 kg märga õlleraba. Õlleraba, mis tuleb 
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meskimistünnist peale virde filtreerimist, sisaldab umbes 70–80% vett. (Lynch jt 2016) Kuna 

niiskusesisaldus märjas õllerabas on suur ning lisaks leidub seal ka kääritamata suhkruid, on 

selline materjal pikemaajalisel säilitamisel ebastabiilne ning soodne keskkond mikroobide 

arenguks (Mussatto jt 2006a). Kuigi tootmise hetkel võib õlleraba pidada mikrobioloogiliselt 

stabiilseks ja sobivaks ka toiduks kasutamiseks, näitab Robertsoni jt. 2010 aasta uuring, et 

õlleraba mikrobiootas toimuvad kiired muutused. Kuigi proovid koguti õlleraba tootmise 

päeval, näitasid need mikroaerofiilsete bakterite ja anaeroobide paljunemist. (Robertson jt 

2010a) Seetõttu tuleks õlleraba pärast meski filtreerimist stabiliseerida ja ladustada sobivates 

tingimustes ning säilitamisaja pikendamiseks on soovitatav alandada niiskusesisaldus 

~10%-ni (Lynch jt 2016). 

Kuivatamine on tõhus meetod õlleraba säilitamiseks ja säilitamisaja pikendamiseks, sest 

kuivatamine vähendab ka toote mahtu ning transpordi- ja ladustamiskulusid (Aboltins 2015). 

Kuivatamist praktiseeritakse Euroopa õlletehastes vähem kui USA-s, kus energia on sageli 

kallim. Kaasaegsed kuivatid kasutavad fikseeritud trummelkuivatis pöörlevate ketaste 

soojendamiseks auru, mis võimaldavad kuivatada väiksemate energiakuludega. (Handbook 

of brewing ... 2018:569) Kuivatamismeetodit saab kasutada kahes etapis, esmalt pressimine 

ja seejärel kuivatamine, misläbi alandatakse niiskus 10% tasemeni (Lynch jt 2016). Paljudes 

õlletehastes kasutataksegi õlleraba töötlemiseks kaheastmelist kuivatamise tehnikat, kus 

esmalt pressimise teel vähendatakse veesisaldus alla 65%-ni ja sellele järgneb kuivatamine, 

et tagada niiskusesisalduse alla 10% (Santos jt 2002). Värske õlleraba pressimine enne 

kuivatamist aitab vähendada liigseid energiakulusid. Õlleraba pressimine toimub 

mehaaniliselt kruvi- või rullpresside abil. Kui õlleraba massis on liiga palju peeneid osakesi 

(vahemikus 0,2 - 0,8 µm), muudab see üleliigse vee eemaldamise keerukaks. (Handbook 

of brewing ... 2018:569) 

Õlleraba kuivatamine ahjus on samuti sobiv meetod, kuid kuna see tuleb läbi viia 

temperatuuril alla 60 °C, on sellise meetodi puuduseks kõrge energiakulu (Chetrariu jt 2020). 

Kuumust tuleks hoida alla 60 °C, et vältida kõrgematel temperatuuridel tekkida võivaid 

ebameeldivaid maitseid ning vähendada linnaste kõrbemise ohtu (Robertson jt 2010b). 

Robertson jt (2010a) võrdlesid õlleraba erinevaid säilitamise meetodeid. Säilitati värsket 

õlleraba temperatuuril 20 °C, jahutatuna temperatuuril 4 °C, autoklaavituna 120 °C juures 1 

tund ja külmutatult. Jälgiti mikroobide arvukuse ning polüsahhariidide komponentide 

muutust. Säilitamisel 16 päeva jooksul temperatuuril 4 °C jäi aeroobsete bakterite arv alla 



12 

 

106 pmü/g, külmutatud ja autoklaavitud proovides mikroobse aktiivsuse kohta mingeid 

tõendeid ei ilmnenud. (Robertson jt 2010b) Õlleraba säilitamiseks võib kasutada ka 

külmkuivatamist, mis vähendab toote mahtu ilma selle koostist muutmata, kuid 

külmkuivatamine ei ole ökonoomne meetod ning lisaks on selleks vajalikud keerukad 

tehnilised süsteemid (Mussatto jt 2006a). 

Säilitamine võib toimuda ka hapetega (piim-, bensoe-, sipelg- või äädikhape), mille hulgast 

eriti tõhusad on bensoe- ja sipelghape. Võib ka kasutada bensoaadi, propionaadi ja sorbaadi 

segu kontsentratsioonis 0,2 - 0,3 massiprotsenti. Selliste kemikaalide kasutamine võib aga 

olla vastuolus tarbijate sooviga saada looduslikumaid toidu koostisosi. (Chetrariu jt 2020) 

 

 

1.2. Õlleraba mikrobioloogia 

 

Kuigi õlu on ebasoodne keskkond mikroorganismide kasvuks, võib neid seal ometigi leiduda 

(Bokulich jt 2013). Seetõttu on oluline jälgida viljaterade mikrobioloogilist puhtust, sest 

patogeensete mikroorganismide olemasolu võib mõjutada terade ohutust ja kvaliteeti (Los jt 

2018). 

Õlle mikrobioloogia saab alguse juba põllul, kus teravili kasvab. Teraviljaterade mikroobne 

saastumine toimub põllukultuuride kasvatamise, koristamise ning saagijärgse kuivatamise ja 

ladustamise ajal. Saastumine võib pärineda mitmetest allikatest näiteks õhust, tolmust, veest, 

mullast, putukatest, lindude ja näriliste väljaheidetest. (Los jt 2018) Terade mikroobne 

saastatus varieerub sõltuvalt teravilja kasvupiirkonnast ja seda mõjutavad tugevalt 

keskkonnatingimused, põud, sademed, temperatuur ja päikesevalgus, samuti ebasanitaarsed 

käitlemis-, koristamis- ja töötlemisseadmed ning kehvad ladustamistingimused (Bokulich jt 

2013).  

Need tegurid võivad paljuski mõjutada õlle tootmisprotsesse ja lõplikku kvaliteeti. Ehkki 

mikroobid ei jää linnastamis- ja pruulimisprotsessides ellu, võivad mükotoksiinid püsima 

jääda ning mõjutada toote kvaliteeti ja ohutust. (Bokulich jt 2013)  

Pruulikojas olevast õhust võivad mikroorganismid sattuda värskele õllerabale. Seega on 

oluline teostada õhuproove. Õhu mikrobioloogilist puhtust saab kontrollida kahel meetodil. 

Üks meetod on aspiratsioonimeetod, kus kindel kogus õhku aspireeritakse spetsiaalse 
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seadmega vastu söödet. Teine on sadestus ehk sedimentatsiooni meetod. Avatud Petri tassid 

jäetakse kindlaks ajaks (15, 30 või 60 minutit) koos söötmega uuritavasse ruumi seisma. 

Bakterite üldarvu määramisel kasutatakse PCA (Plate Count Agar) söödet ning hallitus- ja 

pärmseente puhul DRBC (dikloraan-rosebengal-klooramfenikool agar) söödet. Ametlikult 

pole kehtestatud toidukäitlemisettevõtetele õhu mikrobioloogilisi piirmäärasid ning need 

peab iga ettevõtte ise määrama ja kehtestama. (Toidu- ja hügieeniproovide võtmine ... 2018) 

Lisaks patogeensetele bakteritele võib esineda pruulikojas ka metsikuid pärme, mis õlle sisse 

sattudes mõjutavad selle maitseomadusi (Turvey jt 2017). 

 

 

1.2.1. Bakterid õllerabas 

 

Enamik õlle võimalikke saasteaineid pärineb toorainest või puhastamata õlletootmise 

seadmetest. Õlle valmistamisel kasutatavate toorainete hulka kuuluvad linnased, humal ja 

vesi, mis võivad olla saastunud mikroorganismidega. Õlle tootmisel kasutatav vesi ei tohi 

sisaldada patogeenseid mikroorganisme, nagu kolibakterid, Escherichia coli, Aerobacter 

aerogenes, Salmonella/Shigella spp. ja Vibrio cholerae. Pruulikojas tuleb järgida õigeid 

hügieenistandardeid ja teha regulaarset tootmisseadmete hooldust, et õlle tootmise protsessi 

ei satuks sinna sobimatud mikroorganismid. (Bianco jt 2020) 

Robertson jt. (2010a) uuringus analüüsiti mikrobioloogilist ja keemilist koostist 10 

õlletehasest saadud värske õlleraba proovides. Esmalt võrreldi uuringus erinevaid õlleraba 

säilitamise meetodeid (värske materjal temperatuuril 20 °C, jahutatult 4 °C juures, 

autoklaavitult temperatuuril 120 °C 1 tund ja külmutatult säilitamist). Värskel õllerabal oli 

madal aeroobsete mesofiilsete ja termofiilsete bakterite tase (102–103 pmü /g). Õllerabal, 

mida säilitati temperatuuril 4 °C 16 päeva jooksul, püsis aeroobsete bakterite arv alla 105 

pmü/g ning külmutatud ja autoklaavitud proovides mikroobide aktiivsust ei esinenud. 

Proovis, mida hoiti 20 °C juures, suurenes mikroobide populatsioon 5. päevaks 1000 korda, 

~106 pmü/g. Lisaks täheldati 4 °C ja 20 °C temperatuuril säilitatud proovides suhkrute kadu, 

samas kui autoklaavimine põhjustas polüsahhariidide lahustumise ning külmutatult 

säilitatuna õlleraba koostises muutusi ei esinenud. 

Teises Robertson jt. (2010b) poolt läbi viidud uuringus, kus proovid koguti õlleraba tootmise 

päeval, võis tootmise ja mikrobioloogilise analüüsi vahele jääda mitu tundi. Sel ajal piirab 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Turvey%2C+M+E
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kuum õlleraba mass soojuskadu, mis soodustab mikroobide paljunemist. Lisaks on piiratud 

õhu juurdepääs, mis soodustab anaeroobsete tingimuste loomist ja seeläbi ka anaeroobsete 

bakterite kasvu tõusu. Tulemused näitasidki anaeroobsete mikroorganismide kasvu tõusu, 

mis viitab anaeroobsete seisundite suhteliselt kiirele tekkele tootmise järgselt. Mitmed 

mikroorganismid jäid allapoole avastamispiiri, näiteks Pseudomonas spp. log10 2 pmü/g ning 

pärmide ja hallitusseenete arv oli alla log10 4,56 pmü/g.  

Tabel 1. Jahude ja tangainete suhtes esitatavad mikrobioloogilised nõuded (EV määrus nr 

166)  

Toidugrupp 
Uuritav mikroorganism või 

mikroorganismide grupp 

Mikroorganismide suurimad 

lubatud sisaldused toidus 

Teraviljajahud Bakterite üldarv 5x104 

Coli-laadsed bakterid 10 

Escherichia coli 0 

Enterobacteriaceae 10 

Hallitusseened 4x103 

Toidukliid Bakterite üldarv 104 

Coli-laadsed bakterid 1 

Escherichia coli 0 

Enterobacteriaceae 102 

Hallitusseened 103 

 

Baktereid saab õllerabas jagada kaheks. Sõltuvalt bakterite rakuseinte struktuurist võib neid 

jagada: grampositiivsed ja gramnegatiivsed bakterid. Grampositiivsetel rakkudel on paks 

peptidoglükaani kiht. Gramnegatiivsetel rakkudel pole nii paksu peptidoglükaani kihti ning 

nad sisaldavad oma rakuümbrises rohkem lipiide. Sellisel eristusel on oluline mõju 

õllepruulimise mikrobioloogiale, kuna grampositiivsed bakterid on üldiselt tundlikud 

humala koostisosade suhtes ja nende kasvu pärsivad humala α-happed, samas kui 

gramnegatiivsetele bakteritele need ühendid oluliselt mõju ei avalda. (Handbook of brewing 

... 2018: 532-533) 

Pruulikojas esinevaid grampositiivseid baktereid peetakse üldiselt kõige ohtlikumateks kuna 

nad taluvad kõrgeid temperatuure, madalat pH-d ning on kiire kasvuga (Turvey jt 2017). 

Peaaegu kõik grampositiivsed bakterid, mis tekitavad õlle riknemist, kuuluvad 

piimhappebakterite hulka. Õlletööstuse jaoks on kõige ohtlikumad Lactobacillus spp. ja 

Pediococcus spp. – need piimhappebakterid tekitavad õlle hägusust ja põhjustavad 

ebameeldivaid maitsemuutusi nagu hapukus ja ebastandardne lõhn. (Sakamoto 2003) 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Turvey%2C+M+E
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On leitud, et Lactobacillus brevis moodustab umbes poole õlle saastumise juhtumitest. L. 

brevis on obligaatselt heterofermentatiivne bakter, kes kasvab optimaalselt temperatuuril 

30 °C, pH 4-6 juures ning on üldiselt humalaühendite suhtes vastupidav. L. brevis’e järel 

teine enamlevinud õlle riknemist põhjustav piimhappebakter on Fructilactobacillus lindneri 

(end. Lactobacillus lindneri). (Esmaeili jt 2015) Mitte kõik laktobatsillid ei saa õlles kasvada 

ja selle maitset ning kvaliteeti rikkuda. Nagu enamik grampositiivseid baktereid, on 

laktobatsillid üldiselt tundlikud humala koostisainete suhtes ja humalaga õlles on nende kasv 

takistatud. Trans-isohumuloon ja kolupuloon on peamised humalast saadud 

antibakteriaalsed komponendid, mis laktobatsillide kasvu pärsivad. L. brevis’e tüved on aga 

humalale resistentsed. (Handbook of brewing ... 2018:533) 

Ka Pediococcus damnosus on üsna levinud õlle kvaliteedi rikkuja, põhjustades 90% kõigist 

pediokokkide poolt põhjustatud õlle riknemistest. Pediococcus spp. on grampositiivsed, 

homofermentatiivsed bakterid, kes toodavad süsivesikutest piimhapet, tekitades õlles 

happesust ja hägusust (Esmaeili jt 2015). P. damnosus on üldiselt humalale tolerantne ja 

seda võib esineda ka valmis õlles (Handbook of brewing ... 2018:534). Lisaks võib välja 

tuua, et näiteks Bacillus spp. võib põhjustada nitraadi redutseerumisel nitritiks liigset 

hapestumist ja nitrosamiini moodustumist ning Clostridium spp. kasv meskis või virdes võib 

anda kõrge võihappesisalduse, mis omakorda annab õllele juustule omase aroomi (Bokulich 

jt 2013). On tõestatud, et Clostridium spp. esindajad võivad õlle pruulimise protsessi sattuda 

humala, linnaste või linnaseasendajatega (linnastamata oder, tärkliseekstraktid, siirupid ja 

kontsentraadid, linnaseekstraktid, glükoosisiirupid) (Brožova jt 2018). Liigne bakterite kasv 

linnastes võib pidurdada ka meski filtreerimist ja ekstraheerimise efektiivsust, seda just 

dekstraanide tootmise tõttu (Bokulich jt 2013). 

Pruulikojas esineb ka gramnegatiivsed patogeenseid mikroorganisme näiteks nagu 

äädikhappebakterid, Zymomonas spp., Pectinatus spp. ja erinevad Enterobacteriaceae 

esindajad. Mitmed selle rühma esindajad mitte ainult ei mõjuta käärimisprotsessi ega tooda 

oma elutsükli jooksul soovimatuid kõrvalprodukte, vaid nad võivad kanduda edasi ka 

lõpptootesse (Turvey jt 2017). Äädikhappebakterid on gramnegatiivsed pulgakujulised 

bakterid, kes saavad kasvuks energiat oksüdeerides etanooli äädikhappeks. See on aeroobne 

reaktsioon ning kuna õlut tuleks hoida eemal õhuga kokkupuutumast, ei tohiks need bakterid 

suures osas riknemist põhjustada. Äädikhappebakterid on aga resistentsed humalaühendite 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Turvey%2C+M+E
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suhtes, taluvad etanooli ja on atsidofiilsed, nii et õhu juuresolekul kasvavad nad õlles ning 

tekitavad äädikhapet, kõrvalmaitseid ja hägusust. (Handbook of brewing ... 2018:534) 

Kõige levinumad mikroorganismid, kes mõjutavad negatiivselt virde kvaliteeti, on 

gramnegatiivsed enterobakterid, eriti perekondade Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, 

Obesumbacterium ja Escherichia liigid. Need bakterid toodavad aineid, mis annavad õllele 

ebameeldiva puuvilja- või juurviljalõhna. Enterobakterite kasv pärsib Saccharomyces'i 

kasvu. Enterobakterid on aeroobsed ning nad ei ole humalast pärinevate antimikroobsete 

ainete suhtes tundlikud, mistõttu võivad nad hapnikuga rikastatud, kõrge suhkrusisaldusega 

ja kõrge pH-ga keskkonnas edukalt paljuneda. Enterobaktereid ei leidu aga valmisõlles, kuna 

etanool ning madal pH pärsivad nende elutegevust. (Bokulich jt 2013) 

 

 

1.2.2. Hallitusseened ja mükotoksiinid õllerabas 

 

Põllul kasvades leidub odras suur hulk erinevaid baktereid ja seeni, mis pärinevad 

ümbritsevast keskkonnast, putukatest ja loomadest (Bokulich jt 2013). Põllukultuuridel 

kasvavad mikroskoopilised seened on traditsiooniliselt jagatud kahte rühma – põllul ja 

ladustamiskeskkonnas olevad mikroskoopilised seened. (Los jt 2018) Pärast saagikoristust 

oder ladustatakse ja säilitatakse. Selleks, et minimeerida mikroobide kasvu sel ajal, on väga 

oluline jälgida säilitamistingimusi – tagada teravilja ladustamine madala niiskuse ja 

temperatuuri keskkonnas. (Bokulich jt 2013) Suurem osa patogeensetest seentest, kes 

kahjustavad viljaterasid säilitamise ajal, arenevad temperatuuril 10 – 40 °C ning kasvuks 

optimaalne on temperatuurivahemik 25 – 35 °C (Magan jt 2004). Küll aga ei ole 

hallitusseente kasvuks soodne kuiv keskkond. Seega on väga oluline teravili korralikult 

kuivatada ning säilitada. Tõhusaks säilitamiseks võiks kuivatatud teravilja niiskusesisaldus 

olla 12-14% (Püssa 2020).  

Ilmastikutingimused mõjutavad looduslikult odral esinevat mikroobide kooslust. Eriti 

sademeterohked aastad võivad soodustada mikroobide kasvu ja patogeneesi. (Bokulich jt 

2013) 

Oluline on, et viljaterad ei saaks enne või pärast kuivatamist kahjustada. Vastasel juhul on 

nende vastupanuvõime hallitusseentele madalam, toimub viljaterade nakatumine ning on oht 

mükotoksiinide tekkele. (Püssa 2020) Tingimused, mis soodustavad mükotoksiinide 
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tekkimist terades põllul teravilja õitsemise ja koristamise ajal on suur sademete hulk, 

õhuniiskus üle 90% ning õhutemperatuur 10 – 27 °C. Teravilja hoiustamisel peaks 

temperatuur olema võimalikult stabiilne ning niiskustase peaks jääma 13% piiresse. (Akk jt 

2019) 

Enamik seenpatogeene, kes vilja kahjustavad, toodavad mitmesuguseid toksilisi 

mükotoksiine, mis on mürgised teistele mikroobidele, taimedele, loomadele ja inimestele. 

Mükotoksiine on tuhandeid, kuid vaid mõned neist kujutavad ohtu toiduohutusele. Kõige 

levinumad seenpatogeenid on perekondade Aspergillus, Fusarium ja Penicillium esindajad. 

(Laitila 2015) Odral on tuvastatud mitmekesist mikroobide kooslust, kuid suuremat mõju 

õlle kvaliteedile omavad vaid mõningad patogeensed seeneliigid. Seenpatogeenid on 

võimelised tootma mükotoksiine, mis elavad üle mitmed kuumutamise protsessid 

pruulimisel ja mida leidub ka valmis õlles. (Bokulich jt 2013) Mükotoksiinid on 

sekundaarsed metaboliidid, mida toodavad seened ja mis võivad oma neurotoksilise, 

immunosupressiivse, teratogeense ja kantserogeense toime tõttu mõjutada inimeste ja 

loomade tervist negatiivselt (Bianco jt 2020). Kõrge niiskusesisalduse tõttu tuleks 

loomasöödaks mõeldud õlleraba kohe farmi transportida. Suur niiskusesisaldus ning soe 

kliima soodustavad hallitusseente kasvu, mis on tavaliselt juba pärast saagikoristust 

teraviljas olemas. Sellised tingimused soodustavad hallitusseente vohamist ja toksiinide 

tootmist, mis võivad olla loomadele kahjulikud. (Handbook of brewing ... 2018:569) 

Brasiilias viidi läbi uuring, mille eesmärgiks oli hinnata aflatoksiinide ja ohratoksiinide 

esinemist õllerabas, mida Bahia osariigis kasutatakse piimakarja söötmiseks. 80 õlleraba 

proovist selgus, et kõige sagedamini esines Aspergillus spp. (42,5%) perekonda kuuluvaid 

seenpatogeene. Sellele järgnesid Mucor spp. (32,5%), Rhizopus spp. (32,5%), Penicillium 

spp. (7,5%) ja Fusarium spp. (2,5%) esindajad. Cladosporium spp. tuvastati ainult ühes 

proovis. (Simas jt 2007) 

 

 

1.2.2.1. Aflatoksiinid  

 

Aflatoksiinid on ühendid, mida toodavad peamiselt seente Aspergillus flavus ja A. 

parasiticus esindajad. A. parasiticus toodab toksiine AFB1, AFB2, AFG1 ja AFG2 ning A. 

flavus toodab peamiselt toksiine AFB1 ja AFB2. (Risk assessment of aflatoxins ... 2020:8) 
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Neist neljast aflatoksiinist on AFB1 (aflatoksiin B1) üks kõige tugevamaid teadaolevaid 

kantserogeenseid aineid. AFB1 mõjub kantserogeenselt nii inimestele, teistele imetajatele 

kui ka kaladele ja lindudele (Püssa 2020). A. flavus esineb peamiselt taimede maapealsetes 

osades (lehed, õied ja viljad). A. parasiticusis on aga kohanenud elama mullakeskkonnas 

ning seetõttu on ka tema levik väiksem ja piiratum kui A. flavus levik. (Risk assessment of 

aflatoxins ... 2020:9) 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006 järgi on sätestatud saasteainete piirnormid 

toiduainetes, mille kohaselt on määratud aflatoksiinide piirnormiks teraviljas ning sellest 

valmistatud toodetes (sealhulgas töödeldud teraviljatoodetes, välja arvatud punktides 2.1.12, 

2.1.15 ja 2.1.17) 2,0 kuni 4,0 μg/kg kohta (EÜ 2006: 11, 12).  

 

 

1.2.2.2. Ohratoksiinid 

 

Ohratoksiine toodavad erinevad Aspergillus ja Penicillium perekonna seened nagu näiteks 

A. ochraceus, A. carbonarius ja P. verrucosum. Ohratoksiin A on stabiilne kuni mõõduka 

kuumuenemiseni, kuid kuumutamisel üle 180 °C täheldatakse mükotoksiini kadusid kuni 

90%. Eristatakse kolme ohratoksiini: ohratoksiin A (OTA), ohratoksiin B (OTB) ja 

ohratoksiin C (OTC). Neist kolmest ohratoksiinist on kõige sagedamini esinev ja mürgisem 

ohratoksiin A. Ohratoksiin A piirnormid on kehtestatud Euroopa Liidu tasandil paljude 

toiduainete jaoks. (Risk assessment of ochratoxin A .. 2020:3-9) Komisjoni määruse (EÜ) 

nr 1881/2006 kohaselt on lubatud ohratksiin A piirnorm (tabel 2) töötlemata teraviljast 

valmistatud toodetes (sealhulgas töödeldud teraviljatoodetes ja otsetarbimiseks ettenähtud 

teraviljas) 3,0 μg/kg kohta. (EÜ 2006: 12) 

 

 

1.2.2.3. Deoksünivalenool  

 

Odrateradest on leitud mitmeid mükotoksiine, sealhulgas deoksünivalenooli (DON, tuntud 

ka kui “vomitoksiin”) (Bokulich jt 2013). Deoksünivalenooli kohta on linnaste 

vastuvõtmisel kehtestatud ranged kvaliteedistandardid tulenevalt mükotoksiini 

toksikogeensetest toimetest inimestele ja loomadele (Bokulich jt 2013). Deoksünivalenooli 

toodavad kõige sagedamini Fusarium graminearum ja F. culmorum (Udovicki 2018). Kuigi 
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teatud määral võib mükotoksiinide, näiteks deoksünivalenooli, kogus linnaste leotamise 

käigus väheneda või kaduda, on Fusarium spp siiski võimelised edasi kasvama linnaste 

leotamise, linnastamise ja kuivatamise ajal ning tootma mükotoksiine (Bokulich jt 2013). 

On täheldatud, et linnaste leotamise protsessi ajal lisatud Wickerhamomyces anomalus, 

Geotrichum candidum ja Lactobacillus plantarum pärsivad Fusarium spp kasvu linnastel 

(Bokulich jt 2013). 

 

 

1.2.2.4. Zearalenoon 

 

Zearalenoon on mükotoksiin, mida toodavad mitmed Fusarium spp. esindajad, eriti F. 

graminearum, aga ka F. culmorum, F. equiseti ja F. verticillioides (Scientific Opinion ... 

2011:10). Seda mükotoksiini leidub tavaliselt maisis, kuid seda võib leida ka muudest 

põllukultuuridest, nagu nisu, oder, sorgo ja rukis. Zearalenooni on leitud isegi õllest. 

Pikaaegsed nullilähedased ja kõikuvad keskkonnatemperatuurid soodustavad zealarenooni 

tekkimist teraviljadel. (Püssa 2020) Üldiselt kasvavad ja nakatavad põllukultuure Fusarium 

spp. liigid niisketes jahedates välitingimustes. Fusarium spp. esindajad nakatavad teravilja 

enne koristust põllul õitsemise ajal, kuid kehvadel säilitustingimustel võib nende kasv ja 

toksiinide tootmine toimuda ka pärast koristust. Zealarenoon talub kõrgeid temperatuure 

isegi kuni 150 °C. Lagunemist on täheldatud ainult kõrgematel temperatuuridel või 

leeliselistes tingimustes. (Scientific Opinion ... 2011:10-12) 

Tabel 2.Saasteainete ohratoksiin A, deoksünivalenooli ja zearalenooni piirnormid 

toiduainetes (EÜ 2006: 11-14) 

Töötlemata teravili ja teraviljatooted toiduks 
Ohratoksiin A 

(μg/kg) 

Deoksünivalenool 

(μg/kg) 

Zearalenoon 

(μg/kg) 

Töötlemata teravili* 5 1250 100 

Kõik töötlemata teraviljast valmistatud tooted, 

sealhulgas töödeldud teraviljatooted ja 

otsetarbimiseks ettenähtud teravili ** 

3 750 75 

Leib, kondiitritooted, küpsised, teraviljast 

suupisted ja hommikuhelbed *** 
- 500 50 

Imikutoidud ja imikutele ja väikelastele 

ettenähtud teraviljapõhised töödeldud toidud 
0,50 200 20 

* Välja arvatud kõva nisu, kaer ja mais. 

**Välja arvatud punktides imikutoidud ja imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhised töödeldud 

toidud ja meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud dieettoidud, mis on mõeldud spetsiaalselt imikutele. 

***Välja arvatud maisist suupisted ja maisipõhised hommikuhelbed. 
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Zealarenooni piirmääraks töötlemata teraviljas (välja arvatud maisis) on määratud 

100 μg/kg. Otsetarbimiseks ette nähtud teraviljas, teraviljajahus, kliides on piirmääraks 

75 μg/kg ning leivas kondiitritoodetes, küpsistes, teraviljast suupistetes ja 

hommikusöögihelvestes (välja arvatud maisist suupisted ja maisipõhised 

hommikusöögihelbed) on mükotoksiini piirmääraks kehtestatud 50 μg/kg (tabel 2). (EÜ 

2006: 14) 

 

 

1.3. Õlleraba väärindamine 

 

Õlleraba on otse toidu sisse lisamiseks liiga teraline, mistõttu tuleb seda kõigepealt 

jahvatada. Õllerabast valmistatud kõrge valgusisaldusega jahu saab lisada mitmetesse 

pagaritoodetesse, sealhulgas leibadesse, kuklitesse, küpsistesse, teraviljasegudesse, 

kookidesse, vahvlitesse, pannkookidesse, tortilladesse, suupistetesse ja sõõrikutesse. 

(Mussatto jt 2006a) Lisaks erinevatele pagaritoodetele lisatakse õlleraba ka näiteks 

frankfurter vorstidesse (maksimaalselt 15%), et saada madalama rasvasisaldusega toode 

(Chetrariu jt 2020). Õllerabast tehtud jahu kasutamisel on ka mõned probleemid, mis 

tulenevad selle värvusest ja maitsest. Niiske õlleraba on oma värvuselt pruunikas ning 

kasutades seda pagaritoodetes, mis on valged, tekitaks see tootes ebasoovitavat 

värvimuutust. Seetõttu on seda parem kasutada täielikult täisterajahust valmistatud toodetes. 

Lisaks võib lõpptoote maitse ja füüsikaliste omaduste (näiteks tekstuuri) muutuste tõttu 

lisada jahvatatud õlleraba vaid suhteliselt väikeses koguses (5–10%). (Mussatto jt 2006a) 

Lisades leiva tootmisel taignasse 10% õlleraba, suurendab see toote valgusisaldust kuni 50% 

ning tõstab asendamatute aminohapete ja kiudainesisaldust 10%, võrreldes traditsiooniliste 

leibadega, mille valmistamisel pole õlleraba kasutatud (Ivanova jt 2017). 
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

 

2.1. Töö eesmärk ja ülesanded 

 

Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade õlleraba mikrobioloogilisest koostisest, millised 

tegurid seda mõjutada võivad ning uurida, kuidas säilib õlleraba värskelt, kuivatatult ning 

sügavkülmutatult.  

Bakalaureusetöö eksperimentaalse osa ülesanded: 

 Määrata bakterite üldarv värskes õllerabas ning selle säilitamisel 2 ja 4 tundi 

temperatuuridel 5 °C, 20 °C ja 30 °C. 

 Säilitada õlleraba kuni 28 päeva kuivatatult ja sügavkülmutatult ning määrata 

bakterite üldarv iga 7 päeva järel.  

 Määrata õlleraba keemiline koostis – kuivainesisaldus värskes õllerabas ning 

toorproteiini, toorrasva ja toorkiudude sisaldus kuivatatud õllerabas.  

 

 

2.2. Materjal ja metoodika 

 

2.2.1. Uuritav materjal  

 

Bakalaureusetöö esimese nelja katseseeria materjal koguti ühest Eestis tegutsevast 

pruulikojast ning viienda katseseeria proovimaterjal saadi EMÜ mikromeiereist 

õllepruulimise kõrvalsaadusena perioodil jaanuar 2022 – märts 2022. Joonis 3 kirjeldab, 

kuidas pruulikojast saadud värske õllerabaga katsed teostati.  
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Joonis 3. Katseskeem värske, kuivatatud ja sügavkülmutatud õlleraba kohta.  

 

Esmalt teostati külvid värskest õllerabast. Seejärel asetati värske õlleraba tühjadele 

steriilsetele Petri tassidele ning jäeti kuni külvideni, kahe ja nelja tunni järel, seisma 

temperatuuridel 5 °C, 20 °C ja 30 °C.  

 

 

2.2.2. Kuivainesisalduse määramine õllerabas 

 

Kuivainesisalduse määramine värskest õllerabast toimus EMÜ toiduteaduse ja toiduainete 

tehnoloogia õppetooli mikromeiereis oleva analüsaatoriga Mettler Toledo HR83 (Mettler 

Toledo, Šveits). Spetsiaalsele fooliumalusele kaaluti umbes 2 grammi värsket õlleraba ning 

jaotati see ühtlaselt alusele laiali. Analüsaatoril valiti programmiks KPIIM (kohupiim) kuna 

proov oli oma konsistentsilt sellega kõige sarnasem.  
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2.2.3. Õlleraba kuivatamine ja keemilise koostise analüüs 

 

Värske õlleraba kuivatati EMÜ toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli 

mikromeiereis asuva puuviljakuivatiga „Vulcano“. Värske õlleraba asetati ühtlase kihina 

puuviljakuivati restidele ning kuivatustemperatuuriks valiti 60 °C. Kuivatamine kestis 

umbes ühe ööpäeva. Seejärel koguti kuivatatud õlleraba kokku, märgistati ning hoiustati 

LDPE (Low density polyethylene ehk madala tihedusega polüetüleen) minigrip kilekotis.  

Kuivatatud õlleraba jaotati kolmeks: 

 mikrobioloogilisteks analüüsideks 7., 14., 21. ja 28. säilitamise päeval; 

 keemilise koostise analüüsiks Eesti Maaülikooli söötmisteaduse laboris; 

 suhkrusisalduse analüüsiks Polli Aiandusuuringute keskuse teaduslaboris. 

Suhkrusisalduse analüüsiks kuivatatud õllerabas proovide materjal jahvatati kuulveskis. 1g 

proovi ekstraheeriti ultrahelivannis 2 x 10 ml destilleeritud veega. Proovid tsentrifuugiti ja 

filtreeriti. Analüüs teostati kromatograafiliselt Luna NH2 kolonniga (250 x 4.6mm), 

kasutades refraktomeetrilist detektorit. Kalibratsiooniks kasutati glükoosi, fruktoosi, 

sahharoosi ja maltoosi standardlahuseid 

 

 

2.2.4. Õlleraba sügavkülmutamine 

 

Värske õlleraba teiseks säilitamisviisiks töös valiti sügavkülmutamine. Värske õlleraba 

asetati LDPE minigrip kilekotti, proov märgistati ning asetati kuni mikrobioloogiliste 

analüüsideni (7., 14., 21. ja 28. säilitamise päeval) EMÜ toiduteaduse ja toiduainete 

tehnoloogia õppetooli mikromeiereis asuvasse -18 °C sügavkülma.  

 

 

2.2.5. Proovide ettevalmistamine mikrobioloogiliseks analüüsiks 

 

Katseseeriate käigus kogutud ja säilitatud proovidest (joonis 3) kaaluti 1 gramm õlleraba 

uhmrisse ning lisati sellele 9 ml füsioloogilist lahust, uhmerdamise järgselt saadi proovi 

lahjendus 10-1. Iga järgmise kümnendlahjenduse jaoks kuni lahjenduseni 10-3 (k.a.) võeti 

1 ml eelmisest lahjendusest ja lisati 9 milliliitrile füsioloogilisele lahusele. Coli-laadsete 

mikroorganismide esinemise hindamiseks proovides tehti külv lahjendusest 10-1.  



24 

 

Kõik töös kasutatud steriilsed söötmed ning füsioloogilised lahused valmistati ette Eesti 

Maaülikoolis toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetoolis laborispetsialisti Maarja 

Abel poolt.  

 

 

2.2.6. Mikrobioloogilised külvid 

 

Katseseeriate käigus kasutati kahte erinevat söödet:  

 bakterite üldarv: TGYA – Tryptic Glucose Yeast Agar, Biolife, Itaalia; 

 coli-laadsed bakterid: VRBA – Violet Red Bile Agar, Biolife, Itaalia. 

Bakterite üldarvu hindamisel kasutati süviskülvi meetodit, mille puhul automaatpipetiga 

(Eppendorff Research plus, Saksamaa) pipeteeriti steriilsele Petri tassile 1 ml vastavat proovi 

kümnendlahjendust ning sellele valati peale kuum, ~50 °C temperatuuril vedelas olekus olev 

agarsööde. Seejärel tasse liigutati, et proov paremini söötmega seguneks ning lasti 

toatemperatuuril tarduda.  

Coli-laadsete bakterite puhul tehti pindkülvid 10-1 lahjendusest tahkele söötmele, kasutades 

10 μl steriilset külviaasa.  

Bakterite üldarvu külvitasse inkubeeriti inkubaatoris (Memmert Incubator, Saksamaa) EMÜ 

toiduainete tehnoloogia mikrobioloogia laboris kuni 72 tundi temperatuuril 30 °C ning coli-

laadsete külve 24 tundi temperatuuril 37 °C. 

 

 

2.2.7. Statistiline analüüs 

 

Bakalaureusetöö katseseeriate käigus kogutud andmeid analüüsiti programmiga Microsoft 

Office Excel. Tulemuste omavaheliseks erinevuste hindamiseks arvutati proovitulemuste 

keskmine koos standardhälbega ning t-testi abil p väärtus, mille puhul statistiliselt oluliseks 

loeti tulemus, mille p väärtus jäi alla 0,05. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Õlleraba keemiline koostis  

 

Tabelis 3 on esitatud kuivaine sisalduse analüüsi tulemused värskes õllerabas ning 

kuivatatud õllerabas sisalduva toorproteiini, -rasva ja -kiudude, aga ka suhkrute 

sisalduseanalüüside tulemused. Värske õlleraba kuivaine sisaldus oli kõige madalam 1. 

katseseeria (19,75%) ning kõrgeim 3. katseseeria puhul (25,62%), olles keskmiselt 

22,78 ± 2,72%, mis teeb õlleraba niiskusesisalduseks 75-80%, mis on sarnane Robertson jt 

(2010a) poolt välja toodud õlleraba niiskusesisalduse tulemustega – 80%. Õlleraba suur 

niiskusesisaldus, selle looduslik päritolu ning meskimisel tekkivate fermenteeruvate 

suhkrute sisaldus selles, loovad aga soodsa keskkonna mikroobide arenguks (Robertson jt 

2010a). 

Tabel 3. Kuivatatud õlleraba keemiline koostis 

Kuivaine ja 

koostisosad kuivaines 

Katseseeriad 

1 2 3 4 5 
Keskmine 

±SD* 

Õlleraba kuivaine, % 19,75 21,30 25,62 24,43 22,37 22,78±2,72 

Toorproteiin, % 21,1 22,0 14,3 14,7 18,0 18,03±4,09 

Toorkiud, % 17,9 18,4 15,8 14,6 12,6 16,68±1,78 

Toorrasv, % 8,0 7,4 5,5 6,4 6,3 6,83±1,10 

Fruktoos % 0 0 0 0 0,2 0 

Glükoos % 0,63 0,4 1,76 1,28 2,04 1,02±0,62 

Sahharoos % 0 0 0,63 0,46 1,09 0,27±0,32 

Maltoos % 2,89 1,49 5,47 3,55 14,74 3,35±1,65 

* arvutatud esimese nelja katseseeria põhjal  

Toorproteiini sisaldus kuivatatud õllerabas oli keskmiselt 18,03±4,09% – kõige madalam oli 

3. katseseeria tulemus (14,3%) ning kõrgeim 2. katseseeria tulemus (22,0%). Toorkiudude 

keskmine sisaldus oli 16,68±1,78%, mille puhul madalaim oli 5. katseseeria (12,6%) ning 

kõige kõrgem 2. katseseeria tulemus (18,4%). Toorrasva keskmine sisaldus kuivatatud 

õllerabas oli 6,83±1,10%, kõige madalam oli 3. katseseeria tulemus (5,5%) ning kõrgeim oli 

1. katseseeria tulemus (8,0%). Kirjanduse andmetest leiab, et kuivatatud õllerabas 
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moodustab proteiini sisaldus 18,07±0,1% (Jin jt 2021) kuni keskmiselt 24,2% kuivmassist 

(Santos jt 2002), mis on sarnane bakalaureusetöös saadud tulemusega.  

Jin jt (2021) leidsid, et kuivatatud õllerabas on rasva sisaldus keskmiselt 6,3±0,1%, lisaks 

analüüsiti samas uuringus ka kuivatatud õlleraba suhkrute sisaldust, milles sisaldus glükoosi 

keskmiselt 2.3±1.6,%, maltoosi 4.8±3.8% ning fruktoosi 0.4±0.2%. Seega sarnanevad 

käesolevas bakalaureusetöös analüüsitud kuivatatud õlleraba rasvade ja suhkrute sisalduse 

tulemused Jin jt (2021) teostatud uuringu tulemustega. Suhkrud, mis käesolevas töös kõikide 

katseseeriate õllerabas esinesid, olid glükoos ja maltoos. Fruktoosi sisaldus vaid ühes viiest 

analüüsitud proovist tulemusega 0,2%. Glükoosi ja sahharoosi sisaldus oli kõige suurem 5. 

katseseeria proovis, milleks olid vastavalt 2,04% ja 1,09%. Glükoosi keskmine sisaldus 

esimese nelja katseseeria kuivatatud õllerabas oli 1,02±0,62% ning sahharoosi keskmine 

sisaldus 0,27±0,32%. Kahes proovis sahharoosi ei esinenud. Ka maltoosi sisaldus oli kõige 

kõrgem 5 katseseeria proovis (14,74%) ning kõige madalam 2. katseseerias (1,49%). 

Üleüldiselt olid suhkrute sisaldused kõige kõrgemad 5. katseseerias. Kuna 5. katseseeria 

algmaterjal pärines EMÜ mikromeiereist, kus õlle pruulimisel ei kasutata nii võimsaid 

seadmeid nagu pruulikodades, siis suure tõenäosusega ei suudetud meski nii palju puhta 

veega filtreerida ning seetõttu jäi õllerabasse rohkem suhkruid. Kuigi kuivatatud õlleraba 5. 

katseseerias oli kõrge suhkrute sisaldus, siis mikroobide arvukus selles 28 päeva kestval 

säilitamisel oluliselt ei kõikunud – bakterite keskmine üldarv oli madal, 9,4 x 10² pmü/g.  

 

 

3.2. Mikroobide arvukus värske õlleraba lühiajalisel säilitamisel  

 

Algselt sisaldab vilja tera rohkelt lignotselluloosi ning on seetõttu vastupidav 

mikroorganismidele. Linnaste valmistamise ja meskimise käigus toimuvad vilja teraga 

ulatuslikud struktuuri muutused, mis võimaldavad ensümaatilistel protsessidel aset leida. 

See aga muudab õlleraba mikroobidele soodsaks elukeskkonnaks. Tabelis 4 on toodud 

andmed bakterite arvukuse kohta värskes õllerabas ning selle säilitamisel 2 ja 4 tunni vältel 

temperatuuridel 5 °C, 20 °C ja 30 °C.  
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Tabel 4. Bakterite üldarv värskes õllerabas ja selle säilitamisel 2 ja 4 tunni vältel 

temperatuuridel 5 °C, 20 °C ja 30 °C 

Katseseeria 

nr. 

Algproov, 

pmü/g 

Bakterite üldarv säilitamisel, pmü/g 

Säilitamine  2 tundi Säilitamine  4 tundi 

5 °C 20 °C 30 °C 5 °C 20 °C 30 °C 

1 3350 2550 2450 3900 1315 8850 1170 

2 3200 1405 4200 995 1670 1485 1740 

3 9600 8150 8750 14450 5950 8050 9050 

4 5850 1595 4250 1550 3000 3150 1020 

5 365 375 570 390 10050 4550 3900 

 

Robertsoni jt. (2010a) poolt läbi viidud uuringu käigus tuvastati värskes õllerabas aeroobsete 

mesofiilsete ja aeroobsete termofiilsete bakterite arv vahemikus 102 - 103 g-1. Ka käesolevas 

bakalaureusetöös jäi värskes õllerabas bakterite üldarv vahemikku 3,7 x 102 kuni 9,6 x 103 

pmü/g, olles keskmiselt 4,5 x 103 pmü/g. Coli-laadseid baktereid üheski õlleraba proovis ei 

tuvastatud. 

Robertson jt (2010a) katses hoiti värske õlleraba proovi temperatuuril 20 °C ning leiti, et 

mikroobide populatsioon suurenes 5. päevaks 1000 korda, ~106 pmü/g. Käesoleva töö 

õlleraba lühiajalisel säilitamisel saadud tulemused näitavad, et värskes õllerabas, mida hoiti 

temperatuuril 5 °C, toimus esimesel kahel tunnil mikroobide hulgas langus (3,75 x 102 - 

8,2 x 103 pmü/g) kuid 4 tunni pärast oli mikroobide arvukus pisut tõusnud (1,32 x 103 - 

1,0 x 104 pmü/g), ehkki muutus ei olnud statistiliselt oluline (p>0,05) (joonis 4).  
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Joonis 4. Mikroobide arvukus värskes õllerabas 2 ja 4 tunni vältel säilitamisel 

temperatuuridel vastavalt 5 °C, 20 °C ja 30 °C. 

Õlleraba säilitamisel temperatuuril 20 °C kuni neli tundi, mikroobide hulk oluliselt ei 

muutunud (p>0,05), olles kahetunnise säilitamise järgselt 5,70 x 102 - 8,8 x 103 pmü/g ning 

nelja tunni möödudes vahemikus 1,49 x 103 - 8,85 x 103 pmü/g. Mikroobide kasvu 

märgatavam, ehkki statistiliselt mitteoluline (p>0,05) tõus, esines kahe tunni möödudes 

õllerabas, mida hoiti temperatuuril 30 °C – 3,9 x 102 - 1,4 x 104 pmü/g. Neli tundi hiljem jäi 

mikroobide üldarv temperatuuril 30 °C vahemikku 1,0 x 103 - 9,1 x103 pmü/g.  

 

 

3.3. Mikroobide arvukuse muutus kuivatatud õlleraba säilitamisel 

 

Kuivatatud õllerabas mikroobide hulk 28 päevasel säilitamisel (tabel 5, joonis 5) küll kõikus, 

kuid statistiliselt ei olnud selles suuri erinevusi (p>0,05).  
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Tabel 5. Bakterite üldarv värskes õllerabas ja selle säilitamisel kuivatatult 28 päeva vältel 

Katseseeria 

nr. 

Algproov, 

pmü/g 

Bakterite üldarv säilitamisel, pmü/g 

7 päeva 14 päeva 21 päeva 28 päeva 

1 3350 1195 6600 4800 3250 

2 3200 1215 8150 1180 8450 

3 9600 4150 41000 23350 7450 

4 5850 630 1665 4050 700 

5 365 375 2750 295 355 

 

Võrreldes bakterite üldarvuga värskes õllerabas (4,5 x 103 pmü/g), toimus 7. päeval bakterite 

arvukuses märgatav langus (olles keskmiselt 1,5 x 103 pmü/g), mis 14. päevaks siiski taas 

tõusis, saavutades vahemiku 1,7 x 104 - 4,1 x 105 pmü/g. Selline arvukuse kõikumine võib-

olla seotud mikroobide jaoks elukeskkonna tingimuste järsu muutusega. Kui õlleraba 

kuivatati, alanes veeaktiivsus, mis on mikroobide elutegevuseks vajalik, ning seetõttu langes 

ka mikroobide arvukus. Võib eeldada, et bakterite arvukuse tõus 14. päevaks on seotud 

mikroobide kohanemisega uues elukeskkonnas.  

 

Joonis 5. Mikroobide arvukus kuivatatud õlleraba säilitamisel 28 päeva jooksul.  

Eesti Vabariigi määruse nr. 166 küll enam ei kehti, kuid selle alusel saaks tuua võrdluse 

kuivatatud õllerabas sisalduda võivate bakterite üldarvu kohta. Määruse nr. 166 järgi 

reguleeriti toidugruppide suhtes esitatavaid mikrobioloogilisi nõudeid ning selle kohaselt 
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olid mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused teraviljajahudes 5x104 pmü/g ning 

toidukliides 104 pmü/g. Võrreldes antud töö tulemusi varasemas määruses lubatuga, jäävad 

need väärtused normi piiridesse, olles maksimaalselt 4,1x104 (3. katseseerias 14. päeval). 

 

 

3.4. Mikroobide arvukuse muutus külmutatud õlleraba säilitamisel 

 

Külmutatud õlleraba säilitamisel 28 päeva jooksul mikroobide hulk selles muutus (tabel 6, 

joonis 6).  

Tabel 6. Bakterite üldarv värskes õllerabas ja selle säilitamisel külmutatult 28 päeva vältel 

Katseseeria 

nr. 

Algproov, 

pmü/g 

Bakterite üldarv säilitamisel, pmü/g 

7 päeva 14 päeva 21 päeva 28 päeva 

1 3350 1345 3250 4750 2700 

2 3350 1120 1435 780 4300 

3 3200 2305 18100 8500 69000 

4 9600 1535 43500 8300 1050 

5 5850 335 15450 235 350 

 

Kui värske õlleraba bakterite üldarv oli keskmiselt 4,5 x 103 pmü/g, siis külmutatud õlleraba 

proovides oli 7. säilitamise päevaks toimunud mikroobide arvukuses järsk ning statistiliselt 

oluline langus (1,3 x 103 pmü/g, p<0,05), mis statistiliselt oluliselt 14. päevaks taas tõusis 

(p<0,05), saavutades mikroobide hulga keskmiselt 1,6 x 104 pmü/g, mis oli üllatuslikult 

kõrgemgi kui värskes õllerabas.  
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Joonis 6. Mikroobide arvukus külmutatud õlleraba säilitamisel 28 päeva jooksul. 

7. päevaks toimunud mikroobide arvukuse äkilist langust võib seostada järsu temperatuuri 

langusega, mis kaasnes õlleraba sügavkülma asetades. Järsk temperatuuri langus ning selline 

elukeskkond pole mikroobide eluks enam soodne ning nende kasv peatub. Võib eeldada, et 

bakterite arvukuse tõus 14. päevaks on seotud kas (a) mikroorganismide kohanemisega uues 

elukeskkonnas, (b) temperatuuri muutusega katsematerjalis mikrobioloogiliseks analüüsiks 

proovi võtmise ajal või (c) proovi tahtmatu saastumisega. Viimane variant võib olla kõige 

tõenäolisem, kuna proovimaterjali hoiti ühes minigripp kotis, mitte iganädalaste katsete 

jaoks neljas erinevas kotis. 

Õlleraba säilitamise efektiivsusel kuivatatult versus külmutatult 28 päeva jooksul 

statistiliselt olulist erinevust ei esinenud (p>0,05).   
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli anda ülevaade õlleraba mikrobioloogilisest koostisest, 

teguritest, mis võivad seda mõjutada ning uurida, kuidas säilib õlleraba värskelt, kuivatatult 

ning sügavkülmutatult. Selgus, et õlleraba, mis on õlletootmise käigus tekkiv kõrvalprodukt, 

on oma keemilise koostise poolest väärtuslik. Õlleraba mikrobioloogilist kvaliteeti 

mõjutavad aga mitmed tegurid. Esmalt, õlleraba mikroobse koosluse kujunemine saab 

alguse põllult, kus teravili kasvab. Linnasteks kasutatavate terade mikroobne saastumine 

võib toimuda põllukultuuride kasvatamise, koristamise ning saagijärgse kuivatamise ja 

ladustamise ajal. Värskes õllerabas on veeaktiivsus kõrge ning selles sisalduvad suhkrud 

tekitavad soodsa keskkonna mikroorganismide arenguks. Seega pole värske õlleraba 

pikaajaline säilitamine ja inimtoiduks kasutamine ohutu.  

Käesolevas bakalaureusetöös oli värskes õllerabas bakterite üldarv keskmiselt 

4,5 x 103 pmü/g. Õlleraba lühiajalisel säilitamisel saadud tulemused näitavad, et värskes 

õllerabas, mida hoiti temperatuuril 5 °C, toimus esimesel kahel tunnil mikroobide hulgas 

langus (tasemel 3,75 x 102 - 8,2 x 103 pmü/g) kuid 4 tunni pärast oli mikroobide arvukus 

pisut tõusnud (1,32 x 103 - 1,0 x 104 pmü/g), ehkki see muutus ei olnud statistiliselt oluline 

(p>0,05). Õlleraba säilitamisel temperatuuril 20 °C kuni neli tundi, mikroobide hulk oluliselt 

ei muutunud (p>0,05). Mikroobide kasvu märgatavaim muutus õllerabas esines kahe tunni 

möödudes, mida hoiti temperatuuril 30 °C – 3,9 x 102 - 1,4 x 104 pmü/g, kuid statistiliselt ei 

olnud selline mikroobide kasvu tõus oluline (p>0,05) ning neli tundi hiljem jäi mikroobide 

üldarv temperatuuril 30 °C vahemikku 1,0 x 103 - 9,1 x103 pmü/g. Kuivatatud õllerabas 

mikroobide hulk 28 päevasel säilitamisel küll kõikus, kuid statistiliselt ei olnud selles suuri 

erinevusi (p>0,05). Külmutatud õlleraba proovides oli 7. säilitamise päevaks toimunud 

mikroobide arvukuses järsk ning statistiliselt oluline langus (keskmiselt 1,3 x 103 pmü/g, 

p<0,05), mis statistiliselt oluliselt 14. päevaks taas üllatuslikult tõusis (1,6 x 104 pmü/g, 

p<0,05), saavutades mikroobide hulga, mis oli kõrgemgi kui värskes õlleraba proovis. 

Mikroobide arvukuse tõus õlleraba külmutatult säilitamisel on tõenäoliselt põhjendatav 

veaga eksperimendi metoodikas. Coli-laadseid baktereid üheski õlleraba proovis ei 

tuvastatud. Õlleraba kuivatatult ja külmutatult säilitamisel statistiliselt suuri erinevusi ei 
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tuvastatud (p<0,05). Bakalaureusetöö uuringutulemused õlleraba kuivaine, toorproteiini ja 

toorrasva ning suhkrute sisalduse osas sarnanevad kirjanduse andmetele.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui õlleraba säilitamisel pidada silmas meetodite ökonoomsust, 

jätkusuutlikkust ja majanduslikke aspekte, siis õlleraba kuivatamine, olles küll lühiajaliselt 

energiakulukas, võiks olla selle säilitamisel kõige efektiivsem viis, kuna kuivatatult saab 

õlleraba säilitada ka toatemperatuuril. Külmutamisel on vajalik pidevalt hoida ühtlast 

temperatuuri, lisaks on vajalikud erinevad külmutusseadmed ja ruumid, kus õlleraba 

külmutatult hoiustada.  

Õlleraba kasutatakse juba praegu ka inimtoiduks, kuid seda väga vähesel määral. Kuigi 

õlleraba on väärtusliku koostisega, on õllerabast tehtud tooteid vähe. Edaspidiselt oleks 

võimalik uurida, kui kaua saab maksimaalselt säilitada värsket õlleraba pruulikoja 

tingimustes ning kas õlleraba kuivatatult või külmutatult säilitamisel on mõjusid ka selle 

keemilisele koostisele.  
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