
 
EESTI MAAÜLIKOOL  

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut  

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool 

 
 

 
 

Karina Prants 

 

ROSA DAMASCENA MILL ROOSI KROONLEHTEDE  

MÕJU ÕUNASIIDRI FERMENTATSIOONILE 

 

EFFECT OF ROSA DAMASCENA MILL ROSE PETALS ON 

APPLE CIDER FERMENTATION  
 

Magistritöö 

Toiduainete tehnoloogia õppekava 
 

 
 

 Juhendajad: Maarja Abel, MSc 

Anna Pisponen, PhD 

 

 

 

 

 

Tartu 2022 



 2 

 
Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Karina Prants Õppekava: Toiduainete 
tehnoloogia 

Pealkiri: Rosa damascena Mill roosi kroonlehtede mõju õunasiidri fermentatsioonile 
Lehekülgi: 48 Jooniseid: 3 Tabeleid: 15 Lisasid: -  
Õppetool: Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool 
ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood: 1.7. Toiduteadused, Toiduainete ja jookide 
tehnoloogia T430 
Juhendajad: Maarja Abel MSc, Anna Pisponen PhD  
Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu 2022 
Roosi kroonlehtede kasutamisest toidus on tänapäeval palju räägitud ja seetõttu on 
kasvanud huvi tuua toiduainetööstuse tootevalikusse Rosa damascena Mill 
kroonlehtedest valmistatud roosiveega täiustatud õunasiider. Roosi kroonlehed muudab 
kasulikuks nendes esinev eeterlik õli ning tänu sellele kasutatakse roosi kroonlehti näiteks 
roosiõli ja roosivee valmistamiseks. Kuna roosisiider ei ole eriti levinud ja roosisiidriga 
seonduvat teaduslikku informatsiooni on vähe, siis vajab selle tehnoloogia täiendavat 
uurimist. Magistritöö eesmärk on uurida õuna- kui ka roosisiidri valmistamise 
tehnoloogiat, roosi kroonlehtede kasutamise võimalusi siidri valmistamisel ning teha 
kindlaks, kas roosivees leiduvad fenoolsed ühendid ja lisatud suhkur avaldavad mõju 
siidri fermentatsiooniprotsessile. 
 
Magistritöö katsete käigus valmistati erineva kontsentratsiooniga roosivett, õunamahla ja 
suhkrut sisaldavad siidrid, mida kääritati 21 päeva. Kolme nädala pikkuse fermentatsiooni 
jooksul määrati bakterite ja pärmseente arvukus, pH, suhkrusisaldus, happesus ning 
antioksüdantsus, et hinnata roosivee mõju siidri fermentatsiooniprotsessile. Lisaks 
analüüsiti roosivee proove, et saada teada, kas roosivesi sisaldab fenoolseid ühendeid. 

Mikrobioloogiliste analüüside käigus selgus, et mikroorganismidele oli soodsaks 
kasvukeskkonnaks nii tavaline õunasiider kui ka roosisiider. Pärmide ja  bakterite arvukus 
kasvas 21 päeva pikkuse fermentatsiooni jooksul (p < 0,05), aga arvukus ei sõltunud 
lisatud roosivee kogusest. Lisatud suhkur pärssis mikroorganismide kasvu – mida suurem 
oli suhkrusisaldus, seda madalam oli nii bakterite kui ka pärmseente arvukus. Keemilised 
parameetrid nagu pH ja happesus sõltusid lisatud roosivee kogusest. Lisatud suhkruta 
proovides kaasnes suhkrusisalduse kahanemisega keskmiselt ka pH kahanemine ja 
happesuse suurenemine, lisasuhkruga proovides oli olukord vastupidine. Kuumtöödeldud 
roosivesi sisaldas suuremas koguses fenoolseid ühendeid kui kuumtöötlemata roosivesi. 
Suuremat DPPH radikaali neutraliseerimismõju täheldati siidri proovidel, mis sisaldasid 
roosivett. 
Märksõnad: õunasiider, roosisiider, Rosa damascena roosi kroonlehed, 
fermentatsiooniprotsess 
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Recently much has been said about the use of rose petals in food and therefore there has 
been growing interest in bringing an apple cider made of rose water containing Rosa 
damascena Mill petals to the food industry's product range. Rose petals contain essential 
oils which have beneficial effect and thus it is possible to use rose petals for producing rose 
oil and rose water. As rose cider is not very common and there is few scientific information 
about rose cider, this technology needs further research. 
 
The aim of the Master's thesis is to explore the technology of making apple and rose cider, 
the possibilities of using rose petals in the manufacture of cider and to determine whether 
the phenolic compounds found in rose water and the added sugar have an effect on the 
cider fermentation process. 
 
In the course of Master’s thesis experiments, ciders containing different concentrations of 
rose water, apple juice and sugar were prepared and fermented for 21 days. During the 
three weeks of fermentation, the number of bacteria and yeast, pH, sugar content, acidity 
and antioxidant activity were determined to evaluate the effect of rose water on the cider 
fermentation process. In addition, rose water samples were analyzed to determine if the 
rose water contained phenolic compounds. 
 
Microbiological analysis revealed that both apple cider and rose cider were favourable 
growth media for the microorganisms. The number of yeasts and bacteria increased during 
the 21-day fermentation (p < 0,05), but the number did not depend on the amount of rose 
water added. The added sugar inhibited the growth of microorganisms – the higher the 
sugar content, the lower number of both bacteria and yeasts. Chemical parameters such as 
pH and acidity depended on the amount of rose water added. In samples that did not contain 
sugar, the decrease of pH and increase of acidity were accompanied by a decrease in sugar 
content, being the opposite in samples where sugar was added. Heat-treated rose water 
contained higher amounts of phenolic compounds than unheated rose water. Cider samples 
containing rose water showed a higher DPPH radical neutralizing effect. Greater DPPH 
radical neutralizing capacity was noted in samples containing rose water. 
 
Keywords: apple cider, rose cider, Rose damascena petals, fermentation process 
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LÜHENDID  
 

MPCA – Milk Plate Count Agar sööde  

SDA – Sabouraud Dextrose Agar sööde  

S0, S20, S50, S70 – siidri proovid erineva koguse roosivee ja õunamahlaga, lisatud suhkruta 

S0-S, S20-S, S50-S, S70-S – siidri proovid erineva koguse roosivee ja õunamahlaga, lisatud 

suhkruga 

S0 – proov, mis sisaldas 0% roosivett ja 100% õunamahla 

S20 – proov, mis sisaldas 20% roosivett ja 80% õunamahla 

S50 – proov, mis sisaldas 50% roosivett ja 50% õunamahla 

S70 – proov, mis sisaldas 70% roosivett ja 30% õunamahla 
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SISSEJUHATUS 
 
Roosi kroonlehtede kasutamisest on tänapäeval palju räägitud ja seetõttu on kasvanud huvi 

tuua toiduainetööstuse tootevalikusse roosi kroonlehtedest valmistatud roosiveega täiustatud 

õunasiider. Kuna roosisiider ei ole eriti levinud, siis vajab selle tehnoloogia veel uurimist. 

Roosi kroonlehed muudab kasulikuks nendes esinev eeterlik õli ning tänu sellele saab roosi 

kroonlehti kasutada näiteks roosiõli ja roosivee valmistamisel. Rosa damascena kroonlehed, 

mis kuuluvad Rosaceae (roosiõieliste) perekonda, sisaldavad palju vitamiine, mineraalaineid 

ja fenoolseid ühendeid ning on inimestele kasulikud.   

Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida õuna- kui ka roosisiidri valmistamise tehnoloogiat, 

roosi kroonlehtede kasutamise võimalusi siidri valmistamisel ning teha kindlaks, kas 

roosivees leiduvad fenoolsed ühendid ja lisatud suhkur avaldavad mõju siidri 

fermentatsiooniprotsessile. Katsetöö hüpotees on, et roosivee kasutamine siidri 

valmistamisel pärsib siidri fermentatsiooniprotsessi, häirides mikroorganismide tegevust. 

Magistritöös antakse ülevaade õunasiidrist, selle klassifikatsioonist, siidri valmistamiseks 

kasutatavast toorainest, toiduainetööstuses kasutatavatest tuntuimatest roosisortidest ning 

kirjeldatakse õuna- ja roosisiidri tootmise tehnoloogiat. Eksperimentaalse osa raames 

valmistati erineva kontsentratsiooniga õunamahla, roosivett ja suhkrut sisaldavad siidri 

proovid ning teostati mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid, et hinnata roosivee ja 

suhkru mõju bakterite ja pärmseente arvukusele kolme nädala pikkuse fermentatsiooni 

jooksul. Lisaks määrati fenoolsete ühendite sisaldus roosivees ja siidri proovide 

antioksüdantsus. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 
 

1.1. Siider 
 

Eesti Vabariigi määruse “Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitamise 

nõuded” § 5 lõige 7 alusel on siider alkohoolne jook, mis on valmistatud õunamahla või 

kontsentreeritud õunamahla lahjendamisel saadud mahla või nimetatud mahlade segu 

täielikul või osalisel kääritamisel. Siider võib olla karboniseeritud teisese kääritamise 

(naturaalselt) või süsihappegaasi lisamise teel (kunstlikult). (Riigiteataja, § 5 lg 7) Inimestele 

tuntult ja ka Cousin jt. (2017) uurimuses välja toodud definitsiooni kohaselt on siider 

naturaalsest õunamahlast kääritatud jook. 

Siidri valmistamiseks on vaja siidripärmi, kvaliteetset õunamahla ja suhkrut. Siidrit 

valmistatakse tavaliselt mitmest õuna sordist, millel on erinevad maitseomadused, et saada 

maitse poolest rikkalik siider (Guichard jt. 2017). Tooraine eeltöötlus ning puhtus mängib 

siidri valmistamisel olulist rolli siidri kvaliteedi kujunemisel. (Cousin jt. 2017) Siidri 

valmistamise protsessis moodustub alkohol pärast alkohoolset ja malolaktilist 

fermentatsiooni. Eelnimetatud protsesside toimumiseks peab siider sisaldama 

mikroorganisme. (Calugar jt. 2021) Siider, mis on valmistatud õunamahlast, võib saavutada 

alkoholisisalduse kuni 6,5%, olenevalt õunamahlas olevast suhkru kogusest. Üle 8,5% 

alkoholisisaldusega jäävat siidrit müüakse kui veini (Jarvis 2014). Siider võib suhkrut 

sisaldada 8 – 67 g/l kohta, jääksuhkru osakaal sõltub kasutatavast fermentatsiooni viisist. 

(Ye jt. 2014)  

Siidrit toodetakse rohkem kui 25 riigis üle maailma, kuid kõige enam toodetakse siidrit 

Euroopas. Euroopa riikidest on suurimad siidri tootjad Inglismaa, Hispaania, Prantsusmaa, 

Saksamaa ning väiksemad tootjad näiteks Soome, Poola ja Austria. (Cousin jt. 2017) 
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1.1.2. Siidri valmistamiseks kasutatavad õunad ja õunade omadused 

 
Siidrit saab toota ainult kvaliteetsest toorainest, hallitanud või hallitama hakkavad õunad 

siidri valmistamiseks ei sobi ning rohelisi valmivaid ja mädanenud õunu ei tohi siidri virdele 

lisada. Tuulega maha kukkunud õunad võivad siidri saastada atsetobakteritega. Üldiselt 

kasutatakse siidri valmistamisel erinevate omadustega õunu nagu näiteks magusaid ja 

hapusid, et saada maitse poolest tasakaalukas siider. (Popa ja Harte 2002)  

Tuntuimad õunasordid Eestis, millest saab ka siidrit valmistada, on näiteks  „Krügeri 

tuviõun”, „Borovinka”, „Polli kaunitar”, „Sidrunkollane taliõun”, „Talvenauding,” „Tartu 

roosõun” ja „Tellissaare”. Siidriõunteks peetakse ka sorte ´„Säfstafolm”, „Sügisjoonik”, 

„Kiir”, „Pärnu tuviõun”, „Sügisdessertõun” ja „Okerö.” ( Kask 2010, Kuuler 2014) 

„Kiir” õun on keskmise suurusega (80-110 g), viljaliha on hele/roosa, õun on keskmise 

tihedusega, hapukas-magus. Suhkruid on õuntes 9,8%, õunhapet 0,71%, C-vitamiini 11%. 

Puult saab saagiks ligi 40 kg õunu, mis valmivad septembris ja säilivad oktoobri 

keskpaigani. (Kask 2010) 

„Polli kaunitar” sordi on aretanud Polli aiandusuuringute keskuses Aleksander Siimon, kes 

ristas sorte „Antonovka” ja „Okerö”. Õun on keskmise suurusega (70-100 g), kuid leidub ka 

suuri vilju (170 g). Viljades on suhkruid 9,1%, õunhapet 1% ja C-vitamiini 10 m%. Puult 

saab saagiks ligi 60-140 kg õunu, mis on valmis korjamiseks alates septembrist. (Kask 2010) 

Üks rohkem saaki andev õunasort, kuid talvekindluse poolest üks nõrgemaid, on „Pärnu 

tuviõun.” Õun on keskmise suurusega (70-120 g), viljaliha on keskmise tihedusega ja 

magushapu. Suhkruid on viljas 9,5%, õunhapet 0,79%, C-vitamiini 16 %. Õunad sobivad 

siidri valmistamisel ja saaki on võimalik saada umbes 260 kg puu kohta. (Kask 2010) 

„Sidrunkollane taliõun” on keskmise suurusega (90-160g) ning sisaldab suhkruid 8,4%, 

õunhapet 0,84% ja C-vitamiini 11 %. Õunad on koristusküpsed siis, kui need hakkavad maha 

kukkuma. Õuntest saadakse piisavalt hapu mahl ja seega ei ole vaja siidrisse juurde lisada 

hapet (nt sidrunhape). Õuna saagikus on olenevalt aastast erinev, 30-357 kg. (Kask 2010) 

 

Tänapäeval on üks populaarsemaid õunasorte „Talvenauding.” Õun on keskmise suurusega 

(80-100g), kuid võib olla ka väiksem. Õuna viljaliha on tihe, roheline, magushapu ning vili 
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sisaldab suhkruid 9,0%, õunhapet 0,82% ja C-vitamiini 16%. Antud sordi saagikus võib olla 

isegi 257 kg. (Kask 2010) 

„Tellissaare” õun on keskmise suurusega (90-120g), viljaliha on tihe ja magushapu. Õuntes 

on suhkruid 8,6%, õunhapet 0,80% ja C-vitamiini 26 % - kõige suurema C-vitamiini 

sisaldusega õun Eestis. (Kask 2010) 

Mineraalainetest leidub õunades kaaliumit (840 mg/100g), naatriumit, kaltsiumit, 

magneesiumit, rauda, alumiiniumit, fosforit (73 mg/100g), tsinki, mangaani, vaske (Belitz 

jt. 2009). Õunad sisaldavad bioaktiivseid ühendeid ja kõige enam kasulikke ühendeid asub 

õuna koore all olevas kihis. Tanniinide sisaldus sõltub näiteks sordist, kasvukohast, viljade 

küpsusastmest, mahla pressimisest, kuid olulist rolli mängib ka siidri valmistamise 

tehnoloogia. (Volens ja Rätsep 2016-2017) Kõige suurema osa õunast moodustab viljaliha. 

Viljalihas on suhkrud, vesi, tanniinid, pektiinid, tärklis, nitrogeenid, õunhape ja tselluloos 

(Popa ja Harte 2002). 

Õuntes sisalduvad polüfenoolid aitavad vähendada vähi riski ja on kõrge antioksüdatiivse 

toimega, põletikuvastased, kasvajavastased (Biedrzycka ja Amarowicz 2008). Ka Rimm jt 

(1999) sõnul on uuringud näidanud, et õunte tarbimine aitab vähendada vähi riski, tõstab hea 

kolesterooli taset, vähendab trombotsüütide ohtu ja muudab vere vähem kleepuvaks. 

Fenoolsete ühendite sisalduse määramisel õunasiidrites (tabel 1) selgus, et erinevatest 

õunadest kääritatud siidrite fenoolsete ühendite sisalduse erinevus pärast fermentatsiooni oli 

tingitud õunasortidest (Noqueira jt. 2008). Noqueira jt (2008) analüüsisid tehti viiest 

õunasiidrist – virdest 0. päeval, käärimisprotsessi ajal 9. päeval ja 48. – 75. päeval sõltuvalt 

siidrist ja käärimisprotsessi pikkusest.  
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Tabel 1. Fenoolsete ühendite sisaldus erinevatest õunasortidest valmistatud õunasiidrites 
fermentatsiooni lõpus (Noqueira jt. 2008) 

Õunasort Fenoolsete ühendite sisaldus (mg/L) 
Douce Coet Ligne DC 748.3 (0 p) 

734.8 (48 p) 
Petit Jaune PJ 188.4 (0 p) 

186.9 (48 p) 
Dous Moen DM 1387.6 (0 p) 

1332.5 (75 p) 
Guillevic GU 212.3 (0 p) 

230.7 (60 p) 
Kermerrien KE 2776.7 (0 p) 

2463.4 (51 p) 
Märkused: Analüüsiti viit erinevat õunasiidrit; fenoolsete ühendite tulemused on esitatud 0 päeval ja 
lõpp-proovide väärtused 48. – 75. päeval peale fermentatsiooni lõppu 
 

Polüfenoolid on siidris ühed olulisemad kvaliteeti määravad parameetrid, aidates siidrile 

anda värvi, maitse, happesuse ja kibeduse. Lisaks on vabade radikaalide 

neutraliseerimismõju seda suurem, mida suurem on joogis polüfenoolide sisaldus. 

Orgaanilised happed mõjutavad siidris maitset, pH-d, stabiilsust, toiteväärtust ja aitavad 

hoiustamisel säilitada joogi kvaliteeti. (Ye jt. 2014)  

 

 

1.1.3. Siidri valmistamisel kasutatavad mikroobid 

 
Pärmseentel on siidri valmistamise protsessis väga oluline osa. Selleks, et siidril tekiks 

alkoholile omased tunnused, peavad bakterid ja pärmid muutma süsivesikud (suhkrud) 

alkoholiks ja süsihappegaasiks. Fermentatsiooni läbi viimiseks kasutavad mikroorganismid 

(pärmid) toitaineid, saavad energiat ja tänu sellele muutub virre alkoholiks. Siidri 

fermentatsiooniprotsessis kasutatavad pärmid peavad olema kõrge alkoholi ja SO2 

taluvusega. (Maicas 2020) 

Siidri valmistamise protsessis osalevad pärmid võivad olla nii metsikud pärmid kui ka 

kultuurpärmid. Metsikuid pärme leidub looduses näiteks puuviljadel, marjaosakestel, õhus 

ja vees. Siidri jaoks mahla pressimise käigus satuvad metsikud pärmid tavaliselt ka mahla 

sisse, mistõttu käärimisprotsess algab iseseisvalt. Spontaansel käärimisel (metsikute 

pärmidega) osalevad Saccharomyces (83% pärmide osakaalust) ja mitte Saccharomyces 

liigid (13%) (Bedrinana jt. 2010). Metsikute pärmide toimel võib siider muutuda äädikaks 

ja seetõttu kasutatakse siidri tootmisel kultuurpärme, sest sellisel juhul on teada, et virdesse 
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said lisatud soovitud pärmid (Jarvis 2014, Mussel 2017). Metsikute pärmide kasvu 

takistamiseks lisatakse tööstuses siidrile SO2 (Herrero jt. 2003, Gomes jt. 2014).  

Tyakht jt. (2021) uurimuses leiti spontaanselt käärinud siidrist pärmseened perekondadest 

Dekkera, Saccharomyces, Issatchenkia, Hanseniaspora, Candida ja Pichia. Kõige enam 

esines baktereid sugukonnast Leuconostocaceae, keda esindas Oenococcus oeni, kes talub 

madalat pH-d ja on vastupidav alkoholi suhtes (Tyakht jt. 2021). Štornik jt. (2016) uuringus 

leiti siidrist Acetobacter pasterianus/pomorum, mis teadaolevalt põhjustab etanooli 

oksüdeerumist äädikaks, tekitades halva maitse ja suurel hulgal gaasi.  

 

 

1.2. Õunasiidri tehnoloogia  
 
Siidri valmistamise protsess koosneb kolmest olulisest faasist: õunte purustamine, 

fermentatsioon ja siidri valmimine. (Cousin jt. 2017) Siidri tootmistehnoloogia on toodud 

välja joonisel 1. Siidri valmistamisprotsessi esimene etapp on küpsete õunade korjamine ja 

sseejärel õunte järelvalmimine. Järelvalmimise käigus muutuvad õunad kergemini 

purustatavaks ning mahlas suureneb suhkru kogus, mis aitab omakorda kaasa alkoholi 

tekkele ja hea maitse moodustumisele siidris. (Kuuler 2014; Guichard jt. 2017) 

Pesemise käigus eemaldatakse õuntelt lehed, bakterid, putukad ning võimalikud keemilised 

ained, mida on õunade kasvatamisel kasutatud. Antud protsessi saab läbi viia näiteks puhtas 

nõus, mis on puhta veega täidetud. Kogu mahla eraldamiseks õuntest on oluline õunad 

purustada. Purustamisele võivad õunad minna koore ja südamikuga. Mida ühtlasem mass 

purustamisel saavutatakse, seda suurem on mahla saagis. Mahla kogumiseks on parem 

kasutada plastikust või roostevabast terasest kogumisanumat, et vältida mitte soovitud 

reaktsioonide teket õunamahlas. Pärast pressimist suunatakse mahl fermenteerimisanumasse 

käärima, õhuga ei tohi mahl kokku puutuda. (Popa ja Harte 2002) 
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Joonis 1. Õunasiidri valmistamise tehnoloogiline skeem (Cousin jt. 2017, Daccache jt. 

2020) 

Õunade valmimine  
(8 päeva, 20 °C) 

Õunade sorteerimine, 
pesemine 

Õunade purustamine ja 
mahla pressimine 

Fermentatsioon 1 kuu, 22 °C 

 

Valmimine 3-6 kuud, 15 °C 

Filtreerimine 

Pastöriseerimine 70°C, 10 
sekundit 

Villimine, korkimine, 
etikettimine 

Säilitamine, realiseerimine 

Vesi 

Pudelid, korgid, 
etiketid, 

rühmapakend 

Pressjääk 

Surnud pärm ja 
tahked osakesed 

Karboniseerimine 
10 °C, 5 tundi, 0,40 bar 

Gaas 

Sulfitid, pärm 

Õunade korjamine, 
sorteerimine 
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Fermentatsiooniprotsessi alguses lisatakse mahlale süsinikuallikas – suhkur. 

Fermentatsiooniprotsessis muudavad mikroorganismid glükoosi, fruktoosi ja sahharoosi 

etanooliks, süsihappegaasiks ja metaboolseteks kõrvalproduktideks. Liitsuhkrutest 

suudavad mikroorganismid kiiremini süsihappegaasi toota kui lihtsuhkrutest ja käärimine 

algab kiiremini. (Dacchache jt. 2020) Mida suurem on suurem on suhkrusisaldus joogis, seda 

suurem on lõpptoote alkoholisisaldus (Cendrowski jt. 2021). Ilma suhkruta siidris 

saavutatakse kangus õunamahlas leiduvate naturaalsete suhkrute abil. Süsinikuallikana 

kasutatakse näiteks sahharoosi, mett, pruuni suhkrut, kuid veinimeistrite sõnul on 

rafineerimata suhkur siidrile lisamiseks kõige parem. Suhkrut soovitatakse lisada mahlale 

siirupina, siis lahustub see kiiremini ja fermentatsioon ei aeglustu. (Kuuler 2014)  

Enne fermentatsiooni algust ja ka fermentatsiooni kestel võib protsessi lisada sulfiteid, et 

kontrollida siidri mikrofloorat ja takistada õunamahla oksüdeerumist (Cousin jt. 2017). 

Naturaalne käärimine toimub 18–25°C juures ja kestab vähemalt kolm nädalat (valmimine 

kestab 2-5 kuud). Mida kõrgem temperatuur, seda kiirem on suhkrute transformatsioon 

alkoholiks. Teisel fermentatsioonil (malolaktiline fermentatsioon) muudetakse õunamahlas 

õunhape piimhappebakterite toimel piimhappeks ja süsihappegaasiks. Teine fermentatsioon 

toimub fermenteerimisanumas või pudelis. (Popa ja Harte 2002) 

Selleks, et inokuleeritud pärmid kiiresti paljuneksid ja järgneval kääritamisel domineeriksid, 

lisatakse mahlale või virdele sageli toitaineid. Pärm vajab süsinikuallikat, 

lämmastikühendeid, mineraalaineid ja lämmastikku. Õunhappe lisamine  on vajalik 

happesuse  reguleerimiseks. (Cousin jt. 2017) 

Pärast fermentatsiooni siider filtreeritakse. Protsessi käigus muutub siider kristallselgeks. 

Filtratsiooni peaks teostama kinnises süsteemis, et vältida siidri kokkupuudet õhuga 

(äädikhappebakterite siidrisse sattumise oht). Siidri hägususe vähendamiseks võib 

filtreerimise asemel lisada joogile želatiini, bentoniiti, pektiini või ensüüme. (Daccache jt. 

2020) 

Pastöriseerimisega välditakse soovimatut fermentatsiooni lõpp-tootes ja pikendatakse siidri 

säilimisaega (siider säilib sel juhul 3 – 6 kuud). Siidrit soovitatakse pastöriseerida 60-70°C 

juures, et vältida liiga suures koguses kasulike ühendite (askorbiinhape, antioksüdantsed 

ühendid)  kadu ja sensoorsete omaduse halvenemist. Siiski on väga olulise tähtsusega toote 
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mikrobioloogiline ohutus ja seega on kuumutamise faas siidri tootmisprotsessis väga olulise 

tähtsusega. (Popa ja Harte 2002, Techakanon ja Sirimuangmoon 2020) 

Siidri tehnoloogias kasutatakse süsihappegaasi lisamist ehk toote karboniseerimist, mida 

saab läbi viia rõhu all süsihappegaasi viimisega vedelikku. Karboniseerimist kasutatakse, et 

saada parem maitse, tekstuur ja madalam pH. Hoiustamisel tuleb jälgida, et siidrit hoitakse 

madalal temperatuuril, pimedamas kohas mitu kuud, et saaks tekkida õige maitse. (Popa ja 

Harte 2002) Valmis siidri pH on 3.3-4.0 ning hüdromeetri näit on magusal siidril 1029, 

magus-hapul siidril 1018 ja kuival siidril 1009 (Cousin jt. 2017). 

 

 

1.2.1. Biokeemilised protsessid siidri fermentatsioonil 

 
Fermentatsiooniprotsessi käigus läbib virre siidriks saamisel kaks olulist faasi: alkohoolse 

ja malolaktilise fermentatsiooni (Maicas 2020). Alkohoolsel ja malolaktilisel käärmisel ei 

ole vaja hapnikku, kuid mõlema protsessi käigus lagundatakse glükolüüsi käigus glükoos 

püruvaatideks. (Daccache jt. 2020) Käärimise protsessile on iseloomulik süsihappegaasi 

teke pudelisse. Glütserool tekib siidris alkohoolsel käärimise ja pärmide metabolismi 

tulemusena. (Cousin jt 2017) 

Alkohoolsel fermentatsioonil osalevad peamiselt Saccharomyces sp. liikide esindajad 

(Cousin jt. 2017). Pärmid kasutavad toitainena heksoossuhkrut, mille tulemusena 

moodustuvad alkohol ja süsihappegaas. Alkohoolne fermentatsioon toimub pärast 

glükolüüsi, heksoos muudetakse püroviinamarihappeks, etüülalkoholiks ja CO2-ks. 

Alkohoolse fermentatsiooni käigus lõhustatakse glükoos ja fruktoos 

fosfoglütseraldehüüdiks. Fosfoglütseraldehüüd muudetakse süsinik atseetaldehüüdiks ja 

süsinikdioksiidiks dekarboksüülimise teel. Atseetaldehüüd muudetakse omakorda 

etüülalkoholiks (lõpp-produktina). (Popa ja Harte 2002) Alkohoolne käärimine on 

mittetäielik protsess ehk lõpptootesse jääb jääksuhkrut (Guichard jt. 2017).Temperatuurist 

sõltuvalt saab fermentatsioon kesta nädalaid või isegi kuid, nii kaua, kuni suhkur on 

pärmidele kättesaadav. Kui suhkrut ei ole võimalik enam kätte saada, siis saab 

fermentatsiooniprotsess läbi. (Popa ja Harte 2002) 

Malolaktiline fermentatsioon saab siidris toimuda ainult tänu bakterite kasvule siidris 

(Daccache jt. 2020). Malolaktilisel fermentatsioonil osalevad piimhappebakterid, kes 
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fermenteerivad õunhapet süsihappegaasiks ja piimhappeks. Malolaktilisel käärimisel 

kujuneb siidrile lõplik maitse (Calugar jt. 2021).  

Põhifermentatsioon kestab 2-3 nädalat, valmimine 2-3 kuud või isegi 4-6 kuud, et saada hea 

siider. Siidri valmimine toimub kinnises mahutis, kontrollitud temperatuuril (3°C-12°C, 

olenevalt siidri maitse-eelistusest). (Cousin jt. 2017)  

 

 

1.2.2. Mikrobioloogilised protsessid siidri fermentatsioonil 

 
Mikrobioloogilised protsessid ja mikroorganismid mõjutavad nii siidri valmimist, maitset 

kui ka kvaliteeti. (Tyakht jt, 2021) Cousin jt. (2017) sõnul aitavad siidri maitse tekkimisele 

peamiselt kaasa piimhappebakterid (nt. Oenococcus.oeni). Mikroorganismide olemasolul 

saab toimuda nii alkohoolne käärimine, kus on esindatud peamiselt Saccharomyces 

cerevisiae/bayanus kui ka malolaktiline käärimine, kus on esindatud peamiselt O.oeni., 

Pediococcus sp., Lactobacillus sp. (Cousin jt. 2017). Spontaanse käärimise teel ei lisata 

siidrile kultuurpärmi, kuid veendumaks, et saadakse soovitud tulemus, võib lisada näiteks 

Saccharomyces boulardii pärmi (koguseliselt 750 mg 5 L mahla kohta) (Tyakht jt, 2021).  

Pärmitüved aitavad virdes oleva suhkru kääritada etanooliks ja piimhappebakterid viivad 

läbi malolaktilist kääritamist. Alkohoolsel kääritamisel muudetakse pärmide abil (peamiselt 

Saccharomyces sp.) suhkrud etanooliks ja süsinikdioksiidiks. (Cousin jt. 2017) Madalamad 

temperatuurid protsessi jooksul pikendavad fermentatsiooniaega. Traditsioonilise siidri 

fermentatsiooni käigus on paaril esimesel päeval domineerivaks Saccharomyces spp., mis 

tekitab kiiresti gaasi ja alkoholi (enamlevinud on Sacharomyces uvarum ja Saccharomyces 

bayan). Kui alkoholi tase tõuseb, siis eelnimetatud liigid surevad välja ja asenduvad teiste 

Saccharomyces spp. tüvedega, mis sünteesivad suhkrust alkoholi, CO2, põhjustavad 

temperatuuri tõusu ning omakorda etanooli teket. Kui kogu suhkur on muudetud alkoholiks, 

siis alkoholi tase võib tõusta 8 %-ni (mitte kontsentreeritud mahlal). (Popa ja Harte 2002, 

Cousin jt. 2017) Tööstuslikes siidrites, kus masinaid puhastatakse spetsiaalsete vahenditega, 

ei ole naturaalne fermentatsioon võimalik, sest pärmid surevad. Siiski on võimalik, et mitte 

soovitud bakterid hakkavad siidris kasvama, mis omakorda põhjustab probleeme (halb 

maitse, käärimise peatumine) siidri fermentatsiooniprotsessi ajal. Paljud siidri valmistajad 

lisavad probleemide vältimiseks SO2 (vääveldioksiidi) mahlale enne fermentatsiooni algust. 

Pärast SO2 lisamist peaks mahl seisma 24 tundi, et hävitada soovimatud bakterid ja pärmid. 
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SO2 kasutamisel ei teki suurt mahla kadu ning fermentatsioon toimub probleemideta. 

Miinuseks on, et mõned inimesed on allergilised isegi väga väikese koguse SO2 suhtes. 

Alternatiivne võimalus soovimatute mikroobide kasvu pärssimiseks on õunamhala hoidmine 

lämmastiku (N2) keskkonnas (et vältida hapnikuga kokkupuudet, mis põhjustab 

oksüdatsiooni ja mikroobidega saastatust). (Popa ja Harte 2002) 

Happeline keskkond ei soodusta patogeenide kasvu, enamus neist peab vastu mõned tunnid, 

kuid õunamahlast ja pastöriseerimata siidrist on siiski leitud näiteks Salmonella spp., E. coli 

ja Staphylococcus aureus. Tavaline pastöriseerimine ei mõjuta happe- ja kuumakindlaid 

liike nagu Alicyclobacillus spp., Acetobacter (alkoholi tolerantne) ja Gluconobacter 

(suhkrulembeline) ning tootesse jäädes võivad nad põhjustada maitsevigu (taluvad hästi 

SO2). (Songisepp 2018) Cousin jt. (2017) uuringus selgus, et üks tuntud siidri riknemisega 

seostatud mikroorganism on gramnegatiivne, fakultatiivne anaeroob Zymomonas mobiilis. 

Z. mobiilis muudab siidri häguseks, põhjustab suures koguses gaasi ja etanaali 

(atseetaldehüüdi) teket ning puuviljase maitse kadumise. Jääklämmastiku sisalduse 

vähendamine siidris aitab kontrollida/aeglustada Z. mobilize kasvu (Bauduin jt. 2006).  

 

 

1.3. Toidus kasutatavad roosisordid ja rooside omadused 
 
Üldiselt jaotatakse roosid looduslikeks ja aretatud roosideks. Looduslikud roosid on näiteks 

meie kohalikud kibuvitsad, mis vajavad ainult minimaalset hooldust. Kibuvitsast aretatud 

kultuurtaim on roos, millel on hea mõju inimese tervisele külmetuste puhul. Tänapäeval on 

kibuvitsa ja roosi ravivat toimet teiste taimedega võrreldes kõige enam uuritud. (Ojasalu 

2010) 

Roosi kroonlehtedes peituv antotsüaniin (pigmentaine) on tuntud kui antioksüdant, millel on 

oluline roll südame-veresoonkonna haiguste ja diabeedi ennetamisel ning lisaks on leitud 

nendel ka vähivastane ja põletikuvastane toime (Ovando jt. 2009). Toiduainete tööstuses 

kasutatakse näiteks roose Rosa canina, Rosa dumalis, Rosa gallica, Rosa hirtissima, Rosa 

damascena ja Rosa rugosa, mida saab kasutada näiteks mooside, siirupite, mahlade ja 

likööride valmistamisel, andes tootele juurde tehnoloogilisi protsesse toetavaid omadusi. 

(Demir jt. 2014, Mileva jt. 2021) 
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Roosi kroonlehtedes on palju C-vitamiini (10,13 g/100g), sidrunhapet (9,12 g/100g) ning 

lisaks ka õunahapet (0,98 g/100g), glükoosi (17,11 g/100g) ja fruktoosi (18,84 g/100g). 

Sidrunhappel on suur tähtsus toiduainete töötlemisel, seda kasutatakse antioksüdandina ja 

happesuse regulaatorina. (Demir jt. 2014) Lisaks saab roosi kroonlehti kasutada toiduainete 

tööstuses naturaalse värvainena. Naturaalsetest allikatest nagu näiteks roosidest ja 

mustikatest saadud pigment on tugev ja hea alternatiiv sünteetilistele värvainetele (Bao jt. 

2005). 

 

 

1.3.1. Rosa damascena Mill 

 
Rosa x damascena Mill, tuntud kui Damask roos, on üks olulisimaid meditsiinilisi taimi. 

Teada on, et Rosa damascena’t kasutatakse traditsiooniliselt paljude haiguste ja vaevuste 

raviks ning tema antimikroobsed, antioksüdantsed, põletikuvastased omadused on 

kontrollitud ja kinnitatud. (Boskabady jt. 2011) Põhilised ühendid roosis sõltuvalt 

kasvukohast on tsitronellol (12-44%), geraniool (9-36%) ja undekaan (2-40%). R. 

damascena kroonlehed sisaldavad vähe eeterlikku õli ja on seega ühed kallimad roosid. 

Uuringutes on selgunud, et külmal ajal korjatud kroonlehtedes on suurem eeterliku õli 

sisaldus kui soojal ajal. Õli destilleerimine tuleks läbi viia võimalikult kiiresti pärast õite 

korjamist, et saada kätte suurem eeterliku õli kogus. (Baydar 2005,  Boskabady jt. 2011)  

R. damascena ja sellest pärinevad eeterlikud õlid on kasutusel toiduaine- ja lõhnatööstuses. 

R. damascena õisi kasutatakse näiteks roosivee ja roosiõli valmistamiseks. Toidu säilitamine 

sünteetiliste ainetega on olnud toiduainetööstuses probleemiks ning lahendusi otsitakse 

looduslikest allikatest. (Baydar, H., Baydar, N. 2013) Sünteetilisi aineid on võimalik 

asendada roosi kroonlehtedega. Toiduainete tööstuses kasutatakse roosi kroonlehti näiteks 

maitsestamiseks ning lõhna ja naturaalse värvi andmiseks tootele (Baydar, H., Baydar, N. 

2005). R. damascena kasutusala alkohoolsetes jookides ei ole piisavalt teaduslikult uuritud, 

kuid roosi kroonlehtedest on valmistatud juba ammustel aegadel likööri (Schmitzer jt. 2019). 
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1.3.2. Rosa rugosa Thunb  

 

Rosa rugosa Thunb. (R. rugosa) on roosakas-lillakas roos, millel on suur dekoratiivne ja 

majanduslik väärtus. R. rugosa on laialdaselt levinud Ida-Aasias, Euroopas, Põhja-Aafrikas 

ja Põhja-Ameerika parasvöötmes. R. rugosa on kasutusel erinevates kultuurides toidu 

valmistamisel ja meditsiinilistel eesmärkidel. Roosi lõhnavaid kroonlehti kasutatakse 

näiteks tee valmistamiseks, mahlades, moosides, kookides ja veinides. (Czyzowska jt. 2015) 

Rooside, nagu ka R. rugosa kasulikke funktsioone, võib osaliselt seostada asjaoluga, et need 

sisaldavad kasulikke ühendeid nagu rasvhapped, fenoolid, flavonoidid, terpenoidid, 

triterpenoidid, parkained, suhkrud ja eeterlikud õlid. R. rugosa on kasutusel ka 

veinitööstuses, sest R. rugosa kroonlehtedest on võimalik saada puuviljaste nootidega veini. 

(Cendrowski jt. 2021)  

 

 

1.4. Rooside jookidesse lisamise võimalused 
 

Roosi kroonlehti lisatakse jookidesse roosiõlina, roosiveena, roosiliköörina ning roosi 

kroonlehtedest on võimalik valmistada erinevaid jooke. Roosiõli saadakse roosiõite 

destilleerimisel. Roosiõli saamiseks parim on roos, mille lõhn on intensiivne (sisaldab 

eeterlikke õlisid). Roosiõli valmistamine on aeganõudev tegevus ja nõuab palju ressurssi. 

(Baser, 1992) Türgis viisid Baydar, H ja Baydar, G (2005) läbi katse, kus selgus roosi 

kroonlehtedes sisalduva eeterliku õli sisaldus. Kõige kõrgem eeterliku õli sisaldus oli roosi 

õites 24. mail (0.040%, Türgi). Protsentuaalselt oli kõrgeim geraniool, nerool ja fenüületüül 

alkoholi sisaldus. Tsitronellooli ja linalooli sisaldus oli kõrgeim õites, mis olid korjatud 8. 

juunil. Avastati, et fermentatsiooni käigus suurenes roosiõites tsitronellooli ja geraniooli 

kontsentratsioon. (Baydar, H., Baydar, N 2005) Suurim eeterlike õlide sisaldus on leitud 

Rosa damascena kroonlehtedes (tabel 2).  
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Tabel 2. Eeterlike õlide sisaldus erinevates roosides (Semenova jt. 2016) 

 
 

Roosivee valmistamine on tunduvalt odavam kui roosiõli valmistamine, siiski on protsessid 

omavahel seotud (Baser, 1992., Baydar, H., Baydar, N. 2013). Roosivee valmistamiseks 

pannakse roosiõied vette ligunema ja lastakse segul seista 8-24h. Ka roosiõli valmistamise 

kõrvalsaadusena tekib roosivesi. Roosivesi sisaldab 10-50% roosiõli olenevalt tootjast ja 

toote kasutusalast (kosmeetika, toidutööstus jne). (Baser 1992, Boskabady jt. 2011) 

Roosilikööri valmistamiseks kasutatakse mitmeid erinevaid viise, kuid kõige sagedamini 

leotatakse värskeid rooside kroonlehti alkoholi sees ja jäetakse mitmeks nädalaks 

toatemperatuurile seisma, kurnatakse läbi marli ning lisatakse suhkrusiirup. Alkoholi või 

muude vedelike sees leotamine aitab toorainet järk-järgult pehmendada, ette valmistada ja 

soovitud kasulikel ühenditel vedelikku eralduda. Roosi kroonlehti saab leotada ka 

suhkrusiirupis ning protsessi lõpus lisatakse sobivas koguses alkohol, et saada soovitud 

alkoholisisaldusega liköör. (Schmitzer jt. 2019) 

Rosa rugosa kroonlehtedest on valmistatud puuviljaste nootidega veini, mille fenoolsete 

ühendite sisaldus ulatus 473-958 mg/100 ml, askorbiinhappe sisaldus 61-155mg/100 ml. 

Veini kanguseks saadi 12,27%, pH oli 3,61 ±	0.01, tiitritav happesus 

14.34±	0.01	(happesus	g/l, sidrunhapet) ja suhkrusisaldus 51.32 ±1.21 °Bx. 

(Cendrowski jt. 2021) 
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1.4.1. Roosi kroonlehed ja nende mõju jookide omadustele 

 

Roosi kroonlehtede lisamine jookidesse aitab lisada naturaalselt värvi, lõhna kui ka muuta 

mitte alkohoolse joogi funktsionaalsust. Roosi kroonlehtedes sisalduvad polüfenoolid 

aitavad leevendada alkoholi kahjulikku mõju inimese tervisele. Fermentatsiooniprotsessis 

aitavad polüfenoolid tekitada aroomi, takistavad siidri riknemist (mida põhjustavad 

mikroorganismid) ja kontrollivad fermentatsiooni kiirust, kuid on leitud, et pärast 

fermentatsiooni polüfenoolide sisaldus jookides väheneb. (Ye jt. 2014) 

Schmitzer jt. (2019) leotasid värskeid roosi kroonlehti alkoholis, et saada roosiliköör, millest 

määrati hiljem fenoolsete ühendite sisaldust. Katsete käigus leiti, et roosiliköör sisaldas 

mitut erinevat fenoolsete ühendite gruppi: antotsüaniinid, flavanoolid, fenoolhapped, 

hüdrolüüsitavad tanniinid ja flavonolid. Veinide antioksüdantsuse uurimisel on selgunud, et 

mida kauem vein seisab/valmib, seda suurem on veinide fenoolide sisaldus (värske vein - 

2786–3456 ml/L, kaua seisnud vein - 3389–3990 mg/L). R. rugosa ja R. canina 

kroonlehtedest valmistatud veinide puhul leiti veinides kõrge antioksüdatiivne aktiivsus.  

Lisaks avastati, et roosi sordi valikul ja kasvutingimustel on oluline roll lõpliku 

polüfenoolide sisalduse saavutamisel veinides. Võrreldes viimamarja veine ja roosi õitest 

valmistatud veini, leiti, et roosi veinid sisaldavad suuremas koguses kasulikke ühendeid 

(fenoolsed ühendid). Metsikute rooside veinid on võrreldes puuviljaveinidega (R.rugosa, 

R.canina, R.damascena) suurema antioksüdantide sisaldusega. Märgiti ära, et kuna inimene 

vajab päevas 80 mg C-vitamiini, siis juues 70 mL roosi veini (R.rugosa), on võimalik saada 

inimesele vajalik päevane C-vitamiini kogus. (Czyzowska jt. 2015) 

Yang ja Shin (2017) uurisid roosi kroonlehti, et saada teada, kas kroonlehtede koostises on 

antioksüdante. Roosi kroonlehtedest valmistati ekstraktid ja analüüsiti proove. Tulemustest 

selgus, et üheksast testitud roosi kroonlehtede proovist olid suurema antioksüdatiivse 

aktiivsuse ja flavonoidide osakaaluga punased roosisordid. Selgus, et söödavate rooside 

antioksüdantsus on suurem kui puuviljadel ja lehtköögiviljadel, seega sobivad roosi 

kroonlehed funksionaalsete toiduainete tootmiseks. Uuringute kohaselt on punastes roosides 

polüfenoolide sisaldus suurem kui roosades, kollastes ja valgetes roosides, mis on 

väidetavalt tingitud punaste antotsüaniini pigmentide mõjust. Antotsüaniini pigmentide 

sisaldust roosides mõjutavad erinevad tegurid: keskkond, geneetiline varieeruvus ja 

kultiveerimistingimused. Erinevate roosisortide flavonoidide sisaldus jääb vahemikku 
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78,64–531,54 mg/100 g. Punaste rooside kogu flavonoidide kontsentratsioon oli teistest 

oluliselt kõrgem – 531,54 mg/100 g. Märkimisväärselt oluline on see, et antotsüaniinide 

sisalduse suurenemisel suureneb ka flavonoidide kontsentratsioon. Polüfenoolide 

kontsentratsiooni suurenemisel on ka antioksüdatiivne mõju suurem. (Yang ja Shin 2017) 

 

 

1.4.2. Roosisiidri tehnoloogia 

 
Roosisiidri tehnoloogia kohta on vähe teadusliku infot, kuid Dan-min ja Zhi-long (2019) 

viisid läbi katse, kus nad segasid kokku roosimahla ja õunamahla, eesmärga saada teada, 

kuidas hinnatakse sensoorselt joogi omadusi. Roosisiidrit ja -mahla on võimalik valmistada 

lisades roosi kroonlehtedele suhkrut (vahekorras 1:1) ja jättes segu seisma nädalateks või 

isegi mitmeks kuuks. Saadud segule vee ja sidrunhappe lisamisel ning kuumutamisel 

saadakse roosimahl. Katses kasutati roosisiidri valmistamiseks 200 ml õunamahla, 300 ml 

roosimahla, sidrunhapet, suhkrut ja mett.  Kõige paremate sensoorsete omadustega oli proov, 

mis sisaldas 300 ml roosimahla, 200 ml õunamahla, 8% sahharoosi, 0,10% sidrunhapet ja 

0,8% mett. Kui soovitakse saada siidrit, on võimalik jätta jook käärima, soovimaks saada 

roosimahla, saab mahla kuumutada ja hoiustada. Tulemuseks saadi unikaalse maitsega jook, 

millel oli roosi lõhn, värskendav maitse ja ilus välimus. (Dan-min ja Zhi-long 2019) 

Maitsestatud siidri valmistamiseks on lisaks võimalus lisada õunasiidrile erinevaid 

maitselisandeid. Õunamahla ja maitselisandite segu tehakse valmis enne käärimist ja 

lastakse neil siis koos käärida. Saab ka lasta õunamahlal lõpuni käärida ja lisada sisse näiteks 

maasikamahla, vaarikamahla (või antud katsetööle tuginedes roosivett/roosimahla) ning 

villida seejärel pudelisse. Teise käärimise tulemusena saab virre suhkrut juurde ja käärib 

edasi. (Kuuler 2014) 
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 
 

2.1. Eesmärk ja ülesanded 
 
Magistritöö eesmärk on uurida õuna- kui ka roosisiidri valmistamise tehnoloogiat, roosi 

kroonlehtede kasutamise võimalusi siidri valmistamisel ning teha kindlaks, kas roosivees 

leiduvad fenoolsed ühendid ja lisatud suhkur avaldavad mõju siidri 

fermentatsiooniprotsessile. Katsetöö hüpotees on, et roosivee kasutamine siidri 

valmistamisel pärsib siidri fermentatsiooniprotsessi, häirides mikroorganismide tegevust. 

Magistritöö ülesanded: 

• hinnata roosivee mõju bakterite ja pärmseente arvukusele kolme nädala pikkuse 

fermentatsiooniprotsessi jooksul; 

• hinnata lisatud suhkru mõju keemilistele parameetritele ja mikroorganismide kasvule 

fermentatsiooniprotsessi jooksul; 

• määrata pH, suhkrusisaldus ja happesus hindamaks roosivee lisamise mõju siidri 

fermentatsiooniprotsessile. 

 

 

2.2. Materjal ja metoodika 
 

2.2.1. Uuritav materjal  

 
Roosisiidri valmistamiseks kasutati erinevat sorti õuntest valmistatud õunamahla (Polli 

Aiandusuuringute Keskus, Eesti), roosivett, poolmagusa/magusa siidri valmistamiseks 

kasutatavat siidripärmi Saccharomyces var. bayanus (Bioferm Champ siidripärm, Vinoferm, 

Belgia) ja suhkrut (Rafineerimata roosuhkur, Dan Sukker, Leedu). Roosivee saamiseks 

kasutati kuivatatud roosi kroonlehti (Rosa damascena kuivatatud kroonlehed, Kummel, 

Iraan) ja vett (kraanivesi).  
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2.2.2. Roosivee valmistamine 

 
Roosivee valmistamiseks kasutati kuivatatud roosi kroonlehti (Rosa damascene). Roosi 

kroonlehed pesti korralikult voolava vee all ning sorteeriti välja roosilehed ja muu mustus 

(joonis 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Roosivee valmistamise tehnoloogiline skeem. 

Seejärel leotati kuivatatud kroonlehti vees 12 tundi toatemperatuuril, et eeterlikud õlid 

eralduksid vette. Pärast seda, kui kroonlehed olid muutunud heledaks ja vesi oli õrnalt lilla, 

hakati roosivett koos kroonlehtedega kuumutama (90 °C, 5 min). Kuumtöödeldud roosivesi 

kurnati ning säilitati suletud anumas +2…+6°C juures. Roosivesi valmistati kodustes 

tingimustes. 

 

 

2.2.3. Siidri proovide valmistamine 

Katsetöö käigus kasutati roosisiidri valmistamiseks õunamahla, mis oli eelnevalt 

pastöriseeritud. Õunamahlale lisati siidripärm (0,125 g), roosi kroonlehtedest valmistatud 

roosivesi ning kolme proovi sisse lisati ka pruun rafineerimata suhkur, mis lahustati 

õunamahlas enne proovidele lisamist (tabel 3).  

Puhastamine, pesemine 

Leotamine 12 h, 22°C  

Vesi 

Kuumutamine 5 min, 90°C  

Roosi kroonlehtede 
kurnamine  

Roosi kroonlehed 

Vesi 

 Sidrunhape 

Vesi 

Roosivesi 
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Tabel 3. Katsetöö raames valmistatud proovide koostis 

 Proovid  

(% roosivett) 

Õunamahl  

(ml) 

Roosivesi (ml) Pärm (g) Suhkur (g) 

Suhkruta S0 500 0  0,125  

- S20 400 100 

S50 250 250 

S70 150 350 

Suhkruga S0-S 500 0 0,125 50 

S20-S 400 100 75 

S50-S 250 250 100 

S70-S 150 350 120 

 

Siidri proovid valmistati Eesti Maaülikooli Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 

laboratooriumis. Proovid segati kokku 500 ml klaaspudelites ning seejärel valati need 50 ml 

tsentrifuugi tuubidesse. Pärast seda viidi läbi fermentatsiooniprotsess termokapis 

(Panasonic, PHC, MIR-154-PE) 22 °C juures. Fermentatsiooniprotsess kestis kolm nädalat, 

mille vältel teostati analüüsid 0., 7., 14., ja 21. fermentatsiooni päeval, et määrata bakterite 

ja pärmseente arvukus siidris, lisaks tehti keemilised analüüsid. Magistritöö raames viidi 

kõikide proovidega läbi kolm katseseeriat (v.a antioksüdantsuse ja fenoolsete ühendite 

määramine, kus tehti ainult üks katseseeria). 

 

 

2.2.4. Mikrobioloogilised analüüsid 

Magistritöö katsete käigus määrati bakterite ja pärmseente arvukus kõigis siidri proovides 

igal nädalal 21 päeva pikkuse fermentatsiooniperioodi jooksul. Mikroobide arvukuse 

määramine oli vajalik, et teha kindlaks, kuidas mõjutab suhkru ja roosivee lisamine siidri 

proovidesse mikroorganismide tegevust fermentatsiooni ajal. 

Analüüside läbiviimiseks võeti proovid termokapist toatemperatuurile ja segati Vortex 

seadmega. Seejärel lisati kümnendlahjenduste rea tegemiseks automaatpipeti abil 1 ml 

proovi esimesse 9 ml füsioloogilist lahust sisaldavasse katseklaasi ja segati pipetiga. 

Esimesest katseklaasist võeti pipetiga 1 ml proovi, viidi teise katseklaasi ning segati. 

Kümnendlahjenduste rida jätkati samal viisil vastavalt vajadusele, et tulemused oleksid 
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hiljem Petri tassidelt loetavad. Kolmest viimasest lahjendusest tehti külvid kahes korduses, 

et suurendada tulemuste usaldusväärsust. Pärast lahjenduste tegemist pipeteeriti Petri 

tassidele 1 ml proovi sobivatest kümnendlahjendustest ja proovidele valati peale 50 °C 

vedelad agarsöötmed: 

• MPCA- Milk Plate Count Agar, Biolife., Itaalia, bakterite arvukuse määramiseks; 

• SDA- Sabouraud Dextrose Agar, Biolife, Itaalia, hallitus- ja pärmseente arvukuse 

määramiseks. 

Proov ja sööde segati õrnalt tassil ning jäeti toatemperatuurile tarduma. Bakterite üldarvu 

tasse inkubeeriti mikrobioloogia labori inkubaatoris (Memmert, Saksamaa) temperatuuril 30 

°C 24-72 h ning  pärmseente söötmetasse inkubeeriti 25 °C juures 3-5 ööpäeva. 

Mikroorganismide arvukuse määramiseks loendati kokku söötmetassidele kasvanud 

kolooniad ning arvutati mikroobide arvukus proovis ühikutes pesa moodustavat ühikut 

milliliitri kohta (PMÜ/ml). Mikroorganismide arvukuse määramiseks kasutati järgmist 

valemit, 	

𝑁 =
S𝑎

𝑉 ∗ 𝑛 ∗ 𝑑 

kus N – mikroobide üldarv milliliitris või grammis; ∑𝑎 – kolooniate summa kahel Petri 

tassil; V – söötmetassile külvatud proovi kogus milliliitrites; n – kasutatud Petri tasside arv; 

d – lahjendus. 

Tulemuste analüüsimisel esitati mikroobide arvukus ühikutes kümnendlogaritm pesasid 

moodustavat ühikut milliliitri kohta (log PMÜ/ml). Tavaliselt loetakse tulemused 

usaldusväärseks, kui need jäävad vahemikku 30-300 kolooniat ehk pesa moodustavat ühikut 

(PMÜ), aga käesolevas töös arvestati ka tulemusi, mis olid < 30 PMÜ ja > 300 PMÜ. 

 

 

2.2.5. pH ja suhkrusisalduse määramine 

 
Kõigist kaheksast siidri proovist mõõdeti iga nädal kohe pärast mikrobioloogiliste 

analüüside läbiviimist aktiivhappesus ehk pH ja suhkrusisaldus (Brixi kraadides). pH näitab 

vabade vesinike hulka lahuses ning pH määramiseks kasutati pH-meetrit SevenCompact 
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(Mettler Toledo, Šveits). Brix näitab, kui suur on suhkrusisaldus lahuses (%-des). 

Suhkrusisaldus määrati seadmega Atago Abbe Refractometer (ATAGO, Jaapan).  

 

 

2.2.6. Happesuse analüüs 

 
Kõigist siidri proovidest mõõdeti igal nädalal tiitritav happesus (happesus g/l, sidrunhapet). 

Tiitritava happesuse mõõtmiseks kasutati seadet TitroLine® 7000 (Xylem Analytics, 

Saksamaa). 

Happesuse määramiseks kaaluti keeduklaasi 5 grammi siidri proovi, mis lahjendati 50 ml 

destilleeritud veega. Seejärel pandi keeduklaasis olevasse proovi magnet, seadmesse 

sisestati proovi kogus (g) ning viidi läbi tiitrimine kasutades NaOH.  

 

 
2.2.7. Fenoolsete ühendite ja antioksüdantsuse määramine  

 
Roosivee proovidest määrati enne siidri valmistamist fenoolsete ühendite sisaldus kasutades 

Folin-Ciocalteu meetodit. Siidri proovidele teostati viimase katseseeria käigus 

spektrofotomeetrilised analüüsid 0., 7., 14. ja 21. päeval, et määrata proovide 

antioksüdatiivne aktiivsus. 

 

Fenoolsete ühendite sisalduse määramiseks kasutati gallushappe lahust, standardlahuseid, 

naatriumkarbonaati, destilleeritud vett ja roosivett. Kõigepealt arvutati vajalik gallushappe 

lahuse kogus (1 liitri vee kohta lisati 100 mg/ 0,1g gallushappe lahust). Esimese 

standardlahuse valmistamiseks segati 2,5 ml standard 3 lahust ja 7,5 ml vett, teise 

standardlahuse jaoks segati kokku 5 ml standard 3 lahust ja 5 ml destilleeritud vett. 

Standardlahuse number 3 valmistamiseks segati 1 L vett ja 0,1 g gallushapet. 3 ml 

destilleeritud vette lisati 0,5 ml Folin Ciocalteu reagenti, mis jäeti 3 minutiks seisma ja 

seejärel lisati sellele 2 ml 20% naatriumkarbonaati. Roosivett lisati vastavalt 1 ml, 2 ml, 0,5 

ml ja 0,1 ml. Proovid seisid 60 minutit pimedas ning seejärel teostati mõõtmised 

spektrofotomeetriga (Analytikjena, Saksamaa) lainepikkusel 750 nm. Kuna roosivee proovid 

olid liiga tumeda sinise värvusega, siis tehti lahjendused (50x), et tulemused oleksid 

loetavad. 
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Siidri proovide antioksüdatiivsuse mõõtmiseks kasutati DPPH- meetodit (2,2-diphenyl-1-

picryl-hydrazyl-hydrate analüüs). Paardumata elektroniga DPPH radikaalil on lahuses 

lillakas värv, mis redutseerumisel antioksüdandi abil muutub kollakaks (Najafabad ja Jamei 

2014). Siidri proovid segati DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl) ja Trolox lahustega ning 

hoiti pimedas 30 minutit. Positiivse kontrollina kasutati etanooli ja DPPH lahust. Neelduvust 

hinnati spektrofotomeetriga (Analytikjena, Saksamaa) lainepikkusel 515nm.  

 

 

2.2.8. Tulemuste statistiline analüüs  

 

Magistritöö katsete raames kogutud andmete analüüsimiseks kasutati programmi Mircrosoft 

Office Excel. Kolme katseseeria peale arvutati välja keskmised tulemused ja teostati 

korrelatsioonianalüüs. Tulemustevahelise erinevuse hindamiseks kasutati t-testi ja arvutati 

välja ka p-väärtus ning erinevused loeti statistiliselt oluliseks, kui p < 0,05. 

Tulemustevahelise seose hindamiseks leiti lineaarne korrelatsioonikordaja (r). Seoste 

tugevust hinnati “r” alusel, 0 < |r| ≤0,3 on nõrk seos, 0,3 < |r| <0,7 on keskmise tugevusega 

seos ja 0,7 ≤ |r| < 1,0 on tugev seos p < 0,05 tähendab, et seos loeti statistiliselt oluliseks. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU  
 
3.1. Bakterite arvukus  
 
Bakterite arvukust määrati siidri proovidest 21 päeva pikkuse fermentatsiooniprotsessi 

käigus, et jõuda selgusele, kas roosivee ja suhkru kasutamine siidris mõjutab bakterite kasvu 

proovides. 

Bakterite arvukus lisatud suhkruta siidri algproovides (0 päeval) jäi vahemikku 3,67 – 4,33 

log PMÜ/ml (tabel 4). Kõige madalam bakterite arvukus oli proovides S50 (3,67 log 

PMÜ/ml) ja S20 (3,82 log PMÜ/ml). Igal nädalal toimus kõikides lisatud suhkruta proovides 

märkimisväärne bakterite arvukuse kasv (p < 0,05). Kõige kiirem (0-15 p) bakterite arvukuse 

kasv toimus proovis S20 (arvukus suurenes väärtuselt 3,82 kuni väärtuseni 8,19 log 

PMÜ/ml), kuid lõpp-proovis jäi arvukus kõige madalamaks. Põhjuseks võib olla see, et 

kasvukeskkond oli antud proovis bakteritele kõige soodsam, bakterid alustasid kiiresti oma 

tööd ja lõhustasid juba 7. päeval aktiivselt proovis olevaid lihtsuhkruid. Proovis S50 oli 

fermentatsiooni lõpus (21 p) kõige kõrgem bakterite arvukus, mis näitab, et antud proovis 

oli samuti bakterite kasvuks soodne keskkond. Pärast 7. päeva oli S0, S20 ja S50 proovides 

bakterite arvukuse tõus juba märkimisväärselt väiksem kui esimese nädala jooksul, aga S70 

proovis oli bakterite kasv algusest peale sujuvalt kasvav ja stabiilne. Kõik siidri proovid 

hakkasid käärima ühe nädala jooksul ja käärimisel seisakuid ei tekkinud. Antud tulemused 

näitavad, et bakteritele sobib roosivee keskkond (virdena) paljunemiseks sama hästi ja kasvu 

soodustavalt kui õunamahl.   
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Tabel 4. Bakterite arvukus lisatud suhkruta proovides 21 päeva jooksul 

Proov  

Bakterite arvukus (log PMÜ/ml) 

0 p 7 p 14 p 21 p 

S0 4,33±0,33 6,65±0,82 7,88±0,56 8,62±0,02 

S20 3,82±0,05 7,11±0,81 8,43±0,53 8,19±0,30 

S50 3,67±0,37 6,77±0,83 7,75±0,46 8,32±0,23 

S70 4,09±0,06 6,43±0,67 8,09±0,51 8,68±0,74 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla; 0, 7, 14, 21 p – fermentatsiooniaeg päevades. 
 

Abidi jt. (2021) uuringus leiti, et roosivees oli bakterite arvukus 3,18 – 3,41 log PMÜ/ml, 

aga käesolevas uuringus oli arvukus proovis S70 (70% roosivett ja 30% õunamahla) 4,09 

log PMÜ/ml. Tulemustevaheline erinevus tuleneb arvatavasti sellest, et S70 proov sisaldas 

lisaks roosiveele ka õunamahla. Proovis S0 (õunamahl) oli enne kääritamist bakterite üldarv 

4,33 log PMÜ/ml, kuid Nayik jt. (2014) uuringus oli bakterite arvukus erinevates 

õunamahlades 2,94-3,46 log PMÜ/ml. Nayik jt. (2014) analüüsisid värskeid mahlasid, 

millest kõik ei olnud pastöriseeritud ning  lisaks puudus piisav teave vee kvaliteedinõuetele 

vastavuse kohta. Antud katsetöös kasutati õunamahla, mis oli eelnevalt pastöriseeritud, kuid 

0. päeva analüüs tehti (S0) proovist, millele olid pärmid juba lisatud. Seetõttu on 

magistritöös bakterite arvukus võrreldes kirjanduse andmetega kõrgem. 

 
Bakterite arvukus lisatud suhkruga proovides (0 p) jäi vahemikku 4,00-4,83 log PMÜ/ml 

(tabel 5). Kõikidesse proovidesse lisati pruuni suhkrut nii, et lõplikult oleks proovides 

sarnane suhkrusisaldus. Kõige suurem kogus pruuni suhkrut lisati S70-S proovi, sest proov 

on suhkru poolest kõige vaesem. Käärimine algas kõikides proovides esimese nädala jooksul 

sujuvalt, kuid kõige kiirem bakterite arvukuse kasv toimus proovis S20-S (0-7 p). Proov S0-

S (õunamahl) oli bakterite kasvuks soodne, sest 14. päeval oli proovis S0 kõige kõrgem 

bakterite arvukus (8,55 log PMÜ/ml), aga käärimise lõpuks arvukus langes. (8,47 log 

PMÜ/ml). Õunamahl on bakterite kasvuks soodne keskkond, sest bakterid saavad hõlpsalt 

kätte vajalikud toitained, muutes virde siidriks ja tekitades protsessis kiirelt, ilma 

probleemideta (nt käärimise soikumine) käärimisele iseloomulikke tunnuseid (nagu näiteks 

süsihappegaasi teke) (Popa ja Harte 2002). 
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Tabel 5. Bakterite arvukuslisatud suhkruga proovides 21 päeva jooksul 

Proov  

Bakterite arvukus (log PMÜ/ml) 

0 p  7 p  14 p  21 p  

S0-S 4,00±1,52 7,03±0,07 8,55±0,07 8,47±0,14 

S20-S 4,31±1,35 7,76±0,35 8,48±0,07 8,49±0,10 

S50-S 4,38±1,08 7,44±0,37 7,57±0,66 8,53±0,09 

S70-S 4,83±1,05 7,65±0,53 7,94±0,31 8,17±0,17 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla,  S – lisatud suhkruga proovid; 0, 7, 14, 21 p – 
fermentatsiooniaeg päevades. 
 

Soodsat keskkonda bakterite jaoks näitasid ka proovid, mis sisaldasid roosivett ja õunamahla 

samas vahekorras (S50-S) ning proovid, kus oli ülekaalus roosivesi (S70-S). Kõige madalam 

bakterite arvukus pärast kolme nädala pikkust fermentatsiooni oli proovis S70-S (8,17 log 

PMÜ/ml). Põhjuseks võib olla see, et proov sisaldas suure roosivee koguse tõttu vähem 

toitaineid bakteritele. Samas, lisati proovile S70-S kõige rohkem suhkrut. Suhkrukogus, mis 

lisati, võis olla 500ml proovi kohta liiga suur ehkvedelik küllastati liigselt liitsuhkruga üle 

ning bakterid pidid tegema rohkem tööd, et töödelda liitsuhkur ümber lihtsuhkruteks. 

Võrreldes omavahel lisatud suhkru ja suhkruta siidri proove (tabelid 7 ja 8) käärimisperioodi 

lõikes, on näha, et suhkruga proovid sisaldasid käärimise alguses rohkem baktereid. 

Käärimise lõpuks oli suurem mikroobide arvukus lisatud suhkruta proovides. Suurem 

bakterite arvukus võis olla tingitud sellest, et bakteritel oli rohkem toitaineid (rafineerimata 

pruun suhkur), mida oli võimalik käärimisprotsessis kasutada.  

Korrelatsioonanalüüsi tulemustest selgus, et bakterite arvukus ei sõltu lisatud roosivee 

kogusest (r = -0,01; p > 0,05). Lisaks leiti, et mida madalam on suhkrusisaldus, seda kõrgem 

on bakterite arvukus. Nii lisatud suhkruga kui ka lisatud suhkruta proovides eraldivõetuna 

on suhkrusisalduse ja bakterite arvukuse vahel keskmisega tugevusega negatiivne 

statistiliselt oluline seos (vastavalt r = -0,53 ja r = -0,68; p < 0,05). 
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3.2. Pärmide arvukus 
 
Pärmide arvukust määrati saamaks teada, kuidas mõjutab roosivee ja suhkru lisamine 

pärmide aktiivsust kolme nädala pikkuse fermentatsiooni jooksul. 

Lisatud suhkruta proovides (0 p) oli pärmide arvukus sarnane, 3,62 – 3,79 log PMÜ/ml (tabel 

6). Kõige suurem pärmide arvukus 0. päeval oli proovis S0 (3,79 log PMÜ/ml) (tabel 9), 

kuid käärimise aktiivsus oli seitsmendal päeval suurem proovides S20 ja S50 (vastavalt 7,29 

ja 6,85 log PMÜ/ml). Graça jt. (2015) uuringus jäi analüüside tulemusena pärmide arvukus 

värsketes õunades vahemikku 3,6 – 7,1 log PMÜ/g (olenevalt õunasordist), aga antud katses 

oli õunamahlas (0 p) pärmide arvukus 3,79 log PMÜ/ml. Sarnaselt bakterite arvukuse 

tulemustele (lisatud suhkruta proovides) 21. päeval, oli ka pärmide jaoks soodsaim keskkond 

proovides S0 ja S70. 

Tabel 6. Pärmide arvukus lisatud suhkruta proovides 21 päeva jooksul 

Proov  

Pärmide arvukus (log PMÜ/ml) 

0 p  7 p  14 p  21 p  

S0 3,79±0,13 6,63±1,01 7,61±0,71 8,53±0,09 

S20 3,62±0,07 7,29±1,18 8,33±0,51 7,45±0,66 

S50 3,68±0,19 6,85±0,75 7,57±0,09 8,07±0,18 

S70 3,66±0,40 6,49±0,59 8,0±0,40 8,69±0,66 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 

ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla; 0, 7, 14, 21 p – fermentatsiooniaeg päevades. 

 

Käärimise lõpus oli bakterite arvukus 8,19-8,68 log PMÜ/ml (suhkruta proovides) ja 

pärmide arvukus 7,45-8,69 log PMÜ/ml (suhkruta proovides). Proovis S20 oli nii bakterite 

kui ka pärmseente arvukus 14.päevaks kõige kõrgem, aga langes seejärel 21. päevaks teistest 

madalamale. Kuigi proov S70 oli algselt pärmide arvukuse poolest kõige vaesem, sisaldas 

kõige vähem suhkrut ja hapet, siis fermentatsiooni lõpuks oli pärmide arvukus roosisiidri 

proovis (S70) suurem kui õunamahlas (S0). 
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Lisatud suhkruga proovides oli vastupidiselt lisatud suhkruta algproovidele madalaim 

mikroobide arvukus proovis S0-S (õunamahl – 3,25 log PMÜ/ml) (tabel 7). Antud proovi 

lisati proovide ettevalmistamisel kõige vähem suhkrut, eeldusel, et proov sisaldab juba 

naturaalselt kujul rohkem lihtsuhkruid. Proov S70-S, kuhu lisati suhkrut juurde suurimas 

koguses, sisaldas enne käärima hakkamist kõige rohkem liitsuhkrut, mida tuleb pärmidel 

eelnevalt lõhustada, et toitained oleks kättesaadavad ka teistele mikroorganismidele virdes. 

S70-S proovis oli käärimise lõpuks (21 p) pärmide arvukus 8,21 log PMÜ/ml, tulemus oli 

võrreldes teiste proovidega tunduvalt madalam. Käärimise alguses oli suurima pärmide 

arvukusega proov S20-S (4,25 log PMÜ/ml), mis sisaldas roosivett 20% ja õunamahla 80%. 

Fermentatsiooni lõpus (21 p) oli pärmidele kõige soodsam keskkond õunasiidris S0-S, kus 

pärmide arvukus oli 8,49 log PMÜ/ml. Mida suuremaks muutus roosivee kogus proovis (21 

p), seda vähem pärmidele lisatud suhkruga proovides meeldis (tabel 7). Fermentatsiooni 

lõpuks oli madalaim arvukus proovis S70-S (8,21 log PMÜ/ml). 

 

Tabel 7. Pärmide arvukus lisatud suhkruga siidri proovides 21 päeva jooksul 

Proov  

Pärmide arvukus (log PMÜ/ml) 

0 p  7 p  14 p  21 p  

S0-S 4,86±0,02 7,56±0,30 8,35±0,23 8,49±0,05 

S20-S 4,25±1,22 7,71±0,63 8,52±0,12 8,46±0,09 

S50-S 4,21±1,22 8,0±0,40 7,86±0,55 8,3±0,13 

S70-S 3,9±1,12 7,56±0,30 8,33±0,11 8,21±0,11 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S3 – 70% roosivett ja 30% õunamahla,  S – lisatud suhkruga proovid;0, 7, 14, 21 p – 
fermentatsiooniaeg päevades. 
 

Kõige soodsam kasvukeskkond pärmidele oli proovides S0/S70 ja S0-S/S20-S. Võrreldes 

omavahel bakterite ja pärmide arvukuse muutumist proovides, saab järeldada, et kõige 

soodsam keskkond mikroobide kasvuks on siiski õunamahl, kuid roosivesi sobis samuti 

mikroorganismide kasvuks. Statistilise analüüsi tulemustest saab kinnistust, et pärmide kui 

ka bakterite arvukus ei sõltu lisatud roosivee kogusest (|r| < 0,3; p > 0,05,) ning pärmide kui 

ka bakterite arvukus kasvas fermentatsiooni aja jooksul (|r| > 0,7; p < 0,01). 
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3.3. pH määramise tulemused 
 

pH määrati igal nädalal kõikidest siidri proovidest, et näha siidri fermentatsiooniprotsessis 

toimuvaid muutusi. pH määramise tulemustest selgus, et kõrgeima pH väärtusega oli 

fermentatsiooni lõpus (21 p) proov S70, mis sisaldas kõige suuremas koguses roosivett (tabel 

8). Kõige madalama pH (3,58) saavutas fermentatsiooni lõpuks proov 21 päeval proov S50, 

mis sisaldas võrdses koguses roosivett ja õunamahla.  

 

Tabel 8. Siidri pH lisatud suhkruta proovides 21 päeva jooksul 

Proov  

pH  

0 p  7 p  14 p  21 p  

S0 3,54±0,10 3,52±0,11 3,54±0,10 3,6±0,08 

S20 3,65±0,16 3,53±0,10 3,58±0,07 3,62±0,06 

S50 3,62±0,06 3,62±0,12 3,61±0,05 3,58±0,10 

S70 3,75±0,06 3,68±0,05 3,7±0,03 3,73±0,03 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla; 0, 7, 14, 21 p – fermentatsiooniaeg päevades. 
 
Siidri pH on tavaliselt 3,2-3,8 (Popa ja Harte 2002, Calugar jt. 2021). Käesolevas töös oli 

roosisiidri (S70) pH (21 p) 3,73 ja õunasiidri pH (S0) 3,6. Techakanon ja Sirimuangmoon 

(2020) uuringus oli õunasiidri pH 4,63, mis on oluliselt kõrgem kui antud katsetöös (S0- 

3,6). Õunamahla pH (S0 proov) oli käärimise alguses 3,54, 7.- 14. päeval pH proovides 

langes ning seejärel tõusis 21 päeva möödudes väärtuseni 3,6.  Proovis S50 püsis pH samal 

tasemel kaks nädalat ja langes alles kolmanda nädala lõpus. Mida rohkem roosivett lisati, 

seda kõrgem oli proovide pH fermentatsiooni lõpus (r = 0,81; p < 0,01). Katse käigus selgus, 

et roosivee pH on 5,5.  

 

Lisatud suhkruga siidri pH oli kõigis algproovides vahemikus 3,41 – 3,77 (tabel 9). 

Proovides S0-S ja S20-S toimus kolmanda nädala lõpuks pH tõus, aga proovides S50-S ja 

S70-S langes pH kolmanda nädala lõpuks. Käärimise lõpuks (21 p) oli lisatud suhkruta 

proovis S0 (õunasiider) pH väärtuseks 3,6 ja lisatud suhkruga proovis S0-S (õunasiider 

lisatud suhkruga) oli pH 3,51. Lisatud suhkruga siidri proovide pH oli peale fermentatsiooni 

(21 p) madalam võrreldes proovidega, kuhu ei lisatud suhkrut. 
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Tabel 9. Siidri pH lisatud suhkruga proovides 21 päeva jooksul 

Proov  

pH  

0 p  7 p  14 p  21 p  

S0-S 3,41±0,02 3,37±0,01 3,43±0,00 3,51±0,04 

S20-S 3,47±0,02 3,39±0,01 3,46±0,02 3,50±0,05 

S50-S 3,57±0,02 3,47±0,02 3,45±0,01 3,49±0,06 

S70-S 3,77±0,04 3,60±0,01 3,55±0,01 3,52±0,02 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla,  S – lisatud suhkruga proovid; 0, 7, 14, 21 p – 
fermentatsiooniaeg päevades. 
 

Siidri lõplikku pH väärtust mõjutavad väga paljud erinevad faktorid, kuid suuremaks 

mõjutajaks on õunasordi valik, tooraine eeltöötlemine ja roosivee kogus proovis. Teades, 

kui kõrge on pH, suhkrusisaldus ja happesus õunamahlas, on võimalik hõlpsamini lisada 

siidrile soovitud koguses roosivett või mõne muu puuvilja mahla ja saada nii kindlate maitse-

eelistustega siider. Proovides S70 ja S70-S oli fermentatsiooni alguses (0 p) ja ka lõpus 

kõrgem pH väärtus (vastavalt  3,75 ja 3,77) võrreldes teiste proovidega. Suhkrut sisaldavas 

proovis S70-S oli näha tulemuste märkimisväärset langemist väärtuselt 3,77 (0 p) väärtusele 

3,52 (21 p), samas kui S0-S ja S20-S proovides pH hoopis suurenes võrreldes algsega. 

Madalaima pH saavutas fermentatsiooni lõpuks proov S50-S (pH 3,49).  

Suhkruta proovides oli pH ja suhkrusisalduse vahel negatiivne keskmise tugevusega 

statistiliselt mitteoluline seos (r = -0,49; p > 0,05) ehk mida suurem oli proovides 

suhkrusisaldus (pärineb õunamahlast), seda madalam oli pH. Seevastu lisatud suhkruga 

proovides oli pH ja suhkrusisalduse vahel positiivne keskmise tugevusega statistiliselt 

oluline seos (r = 0,51; p < 0,05) ehk mida suurem oli suhkrusisaldus, seda kõrgem oli 

proovide pH. Korrelatsioonanalüüsi tulemusena selgus ka, et suhkruga proovides on 

roosivee koguse ja pH vahel keskmise tugevusega statistiliselt oluline seos (r = 0,67; p < 

0,05), mis tähendab, et mida suurem oli roosivee kogus, seda kõrgem oli proovide pH. 

Käärimise algfaasis olid kõigi lisatud suhkruga proovide pH tulemused märkimisväärselt 

erinevad, kuid lõpuks saavutasid proovid siiski sarnase tulemuse, erinedes 0,0-0,03 ühiku 

võrra. Juhul, kui fermentatsioon viidi läbi ima suhkruta, olid pH tulemused fermentatsiooni 

lõpuks erinevad, jäädes õunasiidril S0 – 3,6 juurde ja roosisiidril S70 – 3,73 juurde. S50-S 

siidri pH tulemus oli aga kõige madalam – 3,49. 
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pH kasvades (nii suhkruga kui ka suhkruta proovide puhul) pärmide ja bakterite arvukus 

pisut vähenes (vastavalt r = -0,23 ja r = -0,20), aga antud seosed ei olnud tugevad ega 

statistiliselt olulised (p > 0,05). Seos pärmide/bakterite arvukuse ja pH vahel oli veidi 

tugevam lisatud suhkruga proovides, kus pärmide arvukuse ja pH vahel oli 

korrelatsioonikordaja r -0,32 ning bakterite arvukuse ja pH vahel r = -0,25.  (lisatud suhkruta 

proovides olid korrelatsioonikordajad vastavalt -0,11 ja -0,12).  

 

 

3.4. Happesuse määramise tulemused 
 
Happesus kasvas fermentatsiooni jooksul kõikides proovides võrreldes alg- ja lõpp-proove 

(tabel 10). Kõige väiksema happesusega oli algproov S70 – 2,2 g/l sidrunhapet, mis oli 

ennustatav, kuna proov sisaldas kõige suuremal määral roosivett. S0 ja S20 proovides toimus 

7. – 14. päeval happesuse kasv, kuid 21. päeval happesus langes.  

 
Tabel 10. Happesus lisatud suhkruta proovides 21 päeva jooksul 

Proov  

Happesus (g/l sidrunhapet) 

0 p  7 p  14 p  21 p  

S0 7,21±0,16 8,25±0,53 8,21±0,69 7,97±0,65 

S20 5,78±0,18 6,68±0,28 6,84±0,59 6,36±0,62 

S50 3,81±0,20 4,76±0,67 4,94±0,89 4,81±0,71 

S70 2,20±0,12 3,99±0,60 3,42±0,51 3,62±0,23 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla; 0, 7, 14, 21 p – fermentatsiooniaeg päevades. 
 

Õunamahla (S0) happesus oli kolmandal fermentatsiooni nädalal 7,97 (g/l sidrunhapet) ja 

roosisiidri (S70) happesus 3,62 (g/l sidrunhapet). Suhkruta proovides sõltus happesus 

roosivee kogusest (r = -0,96; p < 0,001) – mida suurem oli roosivee kogus, seda madalam 

oli proovide happesus. 

Lisatud suhkruga proovides on tulemused võrreldes lisatud suhkruta proovidega happesuse 

muutumise poolest fermentatsiooni lõikes sarnased. Siiski on näha lisatud suhkruga 

algproovides tunduvalt madalamaid happesuse tulemusi (1,31-5,08 g/l sidrunhapet) kui 

lisatud suhkruta proovides (2,20-7,21 g/l sidrunhapet). Algproovide (0 p) S0 ja S0-S 
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happesus oli vastavalt 7,2 ja 5,0,8 (g/l sidrunhapet). Fermentatsiooni lõpus oli proovide S0 

ja S0-S happesus vastavalt 7,97 ja 7,05 (g/l sidrunhapet) (tabel 11).  

 
Tabel 11. Happesus lisatud suhkruga proovides 21 päeva jooksul 

Proov  

Happesus (g/l sidrunhapet) 

0 p  7 p  14 p  21 p  

S0-S 5,08±0,13 6,49±0,21 6,78±0,21 7,05±0,71 

S20-S 3,81±0,21 5,14±0,21 5,70±0,16 5,94±0,08 

S50-S 2,15±0,11 3,83±0,23 4,12±0,13 4,12±0,12 

S70-S 1,31±1,31 2,70±0,10 3,22±0,08 3,33±0,12 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla,  S – lisatud suhkruga proovid; 0, 7, 14, 21 p – 
fermentatsiooniaeg päevades. 
 
Roosisiidrit sisaldavates algproovides S50 ja S70 olid tulemused vastavalt – 2,15 ja 1,31 (g/l 

sidrunhapet). Fermentatsiooni lõpus oli roosisiidri proovide (S50 ja S70) happesus 

kasvanud, kuid oli endiselt väga madal – vastavalt 4,12 ja 3,33 (g/l sidrunhapet). Suhkruga 

proovides oli samuti roosivee koguse ja happesuse vahel tugev negatiivne statistiliselt 

oluline seos (r = -0,87; p < 0,001) ehk mida suurem oli roosivee kogus, seda madalam oli 

proovide happesus. Tiitritav happesus (g/l sidrunhapet) kasvas fermentatsiooni jooksul 

stabiilselt nii proovides, kuhu ei lisatud suhkrut kui ka proovides, kuhu lisati suhkrut. 

Bakterite ja pärmide arvukuse ning happesuse vahel oli nõrk positiivne seos (vastavalt r = 

0,28 ja r = 0,30), kuid seosed ei olnud statistiliselt olulised (p > 0,05). Lisatud suhkruga 

proovides oli happesuse ning bakterite ja pärmide arvukuse vahel keskmise tugevusega 

positiivne seos, mis ei olnud statistiliselt oluline (r = 0,47; p > 0,05; nii bakterite kui ka 

pärmide arvukuse korral). Cousin jt. (2017) uuringus leiti, et madala happesuse, kõrge pH ja 

kõrge suhkrusisalduse tulemusena õuntes oli mikroorganismide arvukus suurem (≥2.5 log 

PMÜ/g). Antud uuringus oli isatud suhkruta proovides mikroobide arvukuse ja happesuse 

vahel nõrk positiivne seos (pärmide puhul r = 0,20, bakterite puhul r = 0,24).  
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3.5. Suhkrusisalduse määramise tulemused 
 
Kõige suurem suhkrusisaldus oli lisatud suhkruta (0 p) proovis S0 (õunamahl) – 12,27 °Bx 

(tabel 12). Mida suurem oli roosivee kogus, seda madalam oli suhkrusisaldus nii alg kui ka 

lõpp-proovides (r = -0,65; p < 0,05). S0 algproovis (0 p) oli suhkrusisaldus 12,26 °Bx ja 

lõpp-proovis (21 p) 5 °Bx, mis on siidrisse jääv jääksuhkur. Fermentatsiooni alguses oli S70 

proovi suhkrusisaldus 4,10 °Bx, aga fermentatsiooni lõpus kõigest 1,63 °Bx. Suhkrusisaldus 

langeb protsessi käigus, sest suhkur kasutatakse mikroorganismide poolt fermentatsiooni 

jooksul suuremas koguses toitainetena ära ning see muudetakse alkoholiks ja 

süsihappegaasiks. Roosivees on suhkrusisaldus väiksem, mikroorganismidel on vähem 

toitaineid ja seetõttu on ka lõpp-proovi suhkrusisaldus kõigest 1,6 °Bx . 

 

Tabel 12. Suhkrusisaldus lisatud suhkruta proovides 21 päeva jooksul 

PROOV  

Suhkrusisaldus (°Bx ) 

0 p  7 p  14 p  21 p  

S0 12,27±0,97 8,07±0,97 4,97±0,74 4,97±0,40 

S20 10,30±0,88 6,23±0,93 3,93±0,70 3,73±0,59 

S50 7,0±0,65 3,93±0,33 2,57±0,53 2,50±0,57 

S70 4,10±0,59 2,40±0,33 1,70±0,45 1,63±0,46 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla; 0, 7, 14, 21 p – fermentatsiooniaeg päevades. 
 
Lisatud suhkruga proovides toimus märkimisväärne suhkrusisalduse langus fermentatsiooni 

lõpuks (võrreldes 0 p) S0-S ja S20-S proovides (tabel 13), vastavalt 18,17 kuni 10,17 °Bx ja 

21,40 kuni 14,43 °Bx. Käärimise alguses madalaima suhkrusisaldusega olnud proovi S0-S 

(18,17 °Bx) suhkrusisaldus vähenes 8 ühiku võrra. S0-S proovis kasutati suhkruid 

mikroorganismide poolt ära kõige suuremas koguses. Teisel kohal jääksuhkru osakaalult oli 

S20-S proov, kus toimus fermentatsiooni lõpuks suhkrusisalduse langus 7 ühiku võrra, 

suhkrusisaldus oli fermentatsiooni lõpus 14,4 °Bx. Statistilise analüüsi tulemusena selgus, 

et  suhkruga siidri proovides on suhkrusisalduse ja roosivee koguse vahel statistiliselt oluline 

tugev positiivne seos (r = 0,77, p < 0,001). Mida enam on proovides roosivett, seda kõrgem 

on suhkrusisaldus.  
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Tabel 13. Suhkrusisaldus lisatud suhkruga proovides 21 päeva jooksul 

PROOV  
Suhkrusisaldus (°Bx) 

0 p  7 p  14 p   21 p  

S0-S 18,17±0,17 14,67±0,33 12,76±0,74 10,17±0,95 

S20-S 21,40±0,43 18,17±0,46 16,23±0,59 14,43±0,73 

S50-S 21,03±0,41 19,37±0,31 18,83±0,39 17,50±0,29 

S70-S 23,07±0,39 21,60±0,36 21,27±0,12 19,97±0,48 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla,  S – lisatud suhkruga proovid; 0, 7, 14, 21 p – 
fermentatsiooniaeg päevades. 
 
Kõige suurem kogus suhkrut kasutati mikroorganismide poolt ära toitainetena õunamahla 

kääritamisel õunasiidriks (S0) ja kõige väiksem kogus suhkrut roosivee kääritamisel 

roosisiidriks (S70). Roosisiidri fermentatsiooni lõpuks (S70-S ja S70) oli suhkruga 

proovides jääksuhkrut 19,97 °Bx ja suhkruta proovides 1,63 °Bx . 

Roosivee lisamine mängis olulist rolli suhkrusisalduse muutuses 21. päeva lõikes (joonis 3), 

kuid ka lisatud suhkrul oli fermentatsiooniprotsessis suur roll. Lisatud suhkruga proovidesse 

lisati suhkrut eesmärgiga, et kõigi proovide algne suhkrusisaldus oleks sarnane. Algproovide 

tulemustest on siiski näha, et proovid erinevad üksteisest 5 °Bx võrra.  
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Joonis 3. Suhkrusisalduse muutumine ajas lisasuhkruta ja lisasuhkruga proovides sõltuvalt 

lisatud roosivee kogusest; S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 

80% õunamahla, S50 – 50% roosivett ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% 

õunamahla,  S – lisatud suhkruga proovid; 0, 7, 14, 21 p – fermentatsiooniaeg päevades. 

 

Mikroorganismide aktiivsus oli kõikides proovides ühtlane (joonis 3), kuid vaadates 

suhkrusisalduse muutumist proovides võib eeldada, et kõikides proovides oli 

mikroorganismid ära kasutanud nendele kättesaadavaid lihtsuhkruid. Tulemus oli püstitatud 

hüpoteesist erinev, sest arvati, et roosivesi takistab/häirib mikroorganismide tööd virde 

siidriks kääritamisel. Proovile S70-S lisati kõige suuremas koguses suhkrut, sest see sisaldas 

kõige rohkem roosivett (roosivesi on madala suhkrusisaldusega). Antud proovis oli ka kõige 

suurem jääksuhkru sisaldus, mis võib olla tingitud sellest, et pärmidel oli vaja teha rohkem 

tööd, et muuta liitsuhkrut lihtsuhkruteks. Lisaks võib suurt jääksuhkru sisaldust lisatud 

suhkruga proovides seletada sellega, et 500 ml kohta lisati liiga suur kogus suhkrut ja vedelik 

küllastati sahharoosiga üle, mis omakorda hakkas häirima mikroobide kasvu. 

Katsete raames leiti, et bakterite ja pärmide arvukuse ning suhkrusisalduse vahel on nõrk 

negatiivne statistiliselt mitteoluline seos (vastavalt r = -0,18 ja r = -0,19; p > 0,05). Mida 

madalam oli suhkrusisaldus, seda kõrgem oli bakterite ja pärmide arvukus. Nii lisatud 

suhkruga kui ka lisatud suhkruta proovides eraldivõetuna on suhkrusisalduse ning bakterite 

ja pärmide arvukuse vahel keskmise tugevusega negatiivne statistiliselt oluline seos (0,3 < 

|r| < 0,7 ja p < 0,05).  
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3.6. Fenoolsete ühendite sisaldus roosivees 
 
Fenoolsete ühendite määramise tulemustest selgus, et katsetes kasutatud roosivesi sisaldas 

fenoolseid ühendeid. Roosivesi, mida kuumutati eelnevalt 10 minutit, sisaldas fenoolseid 

ühendeid 260,34 μg/mL, aga kuumutamata roosivees oli fenoolsete ühendite sisaldus 147,32 

μg/mL. Saab järeldada, et kuumutamise käigus eraldusid eeterlikud õlid ja fenoolsed 

ühendid suuremal määral roosi kroonlehtedest vette. Valmistades roosisiidrit, on soovitatav 

enne roosiõisi vees 12-24 tundi leotada, kuumutada 5-15 minutit (olenevalt soovitud 

tulemusest – mida kauem kuumutada, seda intensiivsemaks muutuvad vedeliku lõhn ja 

maitse) ja alles seejärel kasutada siidri valmistamise protsessis. Siidri proovide 

valmistamisel katsetööks kasutati lähtuvalt saadud tulemustest eelnevalt kuumutatud 

roosivett, sest see sisaldas suuremas koguses fenoolseid ühendeid 

Demir jt. (2014) uuringust selgus, et antioksüdantide ja fenoolsete ühendite sisaldus roosi 

kroonlehtedes oli vastavalt: 31,08 ± 0,19 mg gallushapet/g ja  278,90 ± 5,60 μg/mL. 

Magistritöö katsete käigus oli fenoolsete ühendite sisaldus roosivees väiksem. 

Tulemustevahelised erinevused võivad tuleneda sellest, et rooside kasvutingimused ja 

rooside eeltöötlus (pritsimine/keemiliste ainete kasutamine, roosi kroonlehtede 

puhastamine/pesemine, kuivatamine, hoiustamine, pakendamine) on erinevad.. Roosid, 

mida kasutati, telliti internetist ning seetõttu ei ole teada, mis eeltöötluse roosi kroonlehed 

olid läbinud. Jõuti selgusele, et roosi kroonlehtede kuumutamine on sobiv meetod roosi 

kroonlehtedes sisalduvate eeterlike õlide ja kasulike ühendite eraldamiseks roosivette . 

Lisaks saadi teada, et kuumutamisel tagatakse tooraine säilitamine vähemalt 3 kuuks, mil 

sooritati katsetöö. 

 

 

3.7. Antioksüdantsuse määramine siidri proovides 
 

Katsetöös valmistatud proovidele teostati lisaks antioksüdantsuse toime hindamine 

spektofotomeetriliselt. Eesmärk oli saada teada, kas siidri fermentatsiooni käigus DPPH 

radikaali neutraliseerimisvõime suureneb või langeb ja kas neutraliseerimisvõime on suurem 

fermentatsiooni alguses või lõpus (lisatud suhkruta või suhkruga proovides). 
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Lisatud suhkruta proovides S20, S50 ja S70 oli näha radikaali neutraliseerimisvõime tõusu 

21 päeva jooksul, v.a proovis S0 (õunasiider), kus hakkas neutraliseerimisvõime langema 

juba esimesel fermentatsiooni nädalal (tabel 14). Proovis S20, kus oli roosivett kõige vähem, 

hakkas neutraliseerimisvõime suurenema esimesel nädalal ja kõige suurema 

neutraliseerimisvõimet näitas proov S20 fermentatsiooni lõpus ehk kolmandal nädalal - 

35,77 %. Roosivee ja õunamahla kooslus mõjub käärimisprotsessis protsessi toetavalt (eriti 

proovides S20 ja S70) ja lõpp-tootes oli seetõttu suurem DPPH radikaali 

neutraliseerimisvõime. 

 

Tabel 14. Lisatud suhkruta proovide DPPH radikaali neutraliseerimisvõime 21 päeva 

jooksul 

PROOV  

DPPH radikaali neutraliseerimisvõime (%) 

0 p  7 p  14 p  21 p  

S0 36,11 35,89 31,36 31,80 

S20 33,09 34,09 34,60 35,77 

S50 27,09 30,13 33,90 31,44 

S70 32,17 36,01 34,11 35,06 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla; 0, 7, 14, 21 p – fermentatsiooniaeg päevades. 
 

Lisatud suhkruga proovide tulemused olid erinevad võrreldes ilma suhkruta proovidega, sest 

näiteks proovis S0-S toimus neutraliseerimisvõime kasv 10% võrra (tabel 15), aga S0 

proovis langes neutraliseerimisvõime 4% võrra. Proovide S0-S, S20-S ja S70-S 

neutraliseerimisvõime suurenes fermentatsiooni lõpuks, aga proovi S50-S 

neutraliseerimisvõime langes. 
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Tabel 15. Lisatud suhkruga proovide DPPH  radikaali neutraliseerimisvõime 

PROOV  

DPPH radikaali neutraliseerimisvõime (%) 

0 p  7 p  14 p  21 p  
S0-S *24,01 32,30 36,70 34,30 

S20-S 32,21 26,36 34,38 33,54 

S50-S 33,92 20,84 32,51 32,52 

S70-S 29,69 *20,73 29,0 32,37 
Märkused: S0 – 0% roosivett ja 100% õunamahla, S20 – 20% roosivett ja 80% õunamahla, S50 – 50% roosivett 
ja 50% õunamahla, S70 – 70% roosivett ja 30% õunamahla,  S – lisatud suhkruga proovid;0, 7, 14, 21 p – 
fermentatsiooniaeg päevades. 
 

Kuna antioksüdantsust määrati üks kord, siis ei saa teha antud tulemuste põhjal statistiliselt 

olulisi järeldusi. Siiski leiti, et nii bakterite kui ka pärmseente arvukuse ja antioksüdantsuse 

vahel oli positiivne statistiliselt mitteoluline, nõrk seos (vastavalt r = 0,16 ja r = 0,12; p > 

0,05) ehk mida suurem on antioksüdantsus, seda suurem on mikroobide arvukus. See näitas, 

et roosivee kasutamine siidris ei häirinud mikroobide kasvu. Analüüsides aga kõiki andmeid 

omavahel selgus, et suhkrusisaldus siidris mõjutas antioksüdantsust (r = -0,46; p < 0,05). 

Mida suurem oli suhkrusisaldus siidri proovides, seda madalam oli ka siidri proovide 

antioksüdantsus.  

Fermentatsiooni lõpuks oli suurim DPPH radikaali neutraliseerimisvõime lisatud suhkruta 

proovidest roosisiidris (S70-S) ja lisatud suhkruga proovidest õunasiidris (S0-S). Saab öelda, 

et mõlema katseseeria siidri proovide neutraliseerimisvõime fermentatsiooni jooksul kasvas. 

Siiski oleks vaja läbi viia rohkem katseseeriaid, et teha täpsemaid järeldusi siidri proovide 

antioksüdantsuse kohta. 
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KOKKUVÕTE  
 
Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida õuna- kui ka roosisiidri valmistamise 

tehnoloogiat, roosi kroonlehtede kasutamise võimalusi siidri valmistamisel ning teha 

kindlaks, kas roosivees leiduvad fenoolsed ühendid ja lisatud suhkur avaldavad mõju siidri 

fermentatsiooniprotsessile. Katsetöö hüpotees oli, et roosivee kasutamine siidri 

valmistamisel pärsib siidri fermentatsiooniprotsessi, häirides mikroorganismide tegevust. 

Magistritöös anti ülevaade õunasiidrist, siidri valmistamiseks kasutatavast toorainest, 

toiduainetööstuses kasutatavatest tuntuimatest roosisortidest ning kirjeldati õuna- ja 

roosisiidri tootmise tehnoloogiaid. Eksperimentaalse osa raames valmistati erineva 

kontsentratsiooniga õunamahla, roosivett ja suhkrut sisaldavad siidri proovid ning teostati 

mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid, et hinnata roosivee ja suhkru mõju bakterite ja 

pärmseente arvukusele kolme nädala pikkuse fermentatsiooni jooksul. Lisaks määrati 

fenoolsete ühendite sisaldus roosivees ja siidri proovide antioksüdantsus. 

Hüpotees, et roosivee kasutamine siidri valmistamisel pärsib siidri fermentatsiooniprotsessi, 

häirides mikroorganismide tegevust, lükati tagasi, sest mikrobioloogiline aktiivsus oli 

roosisiidris ja õunasiidris sama. Roosivee lisamine siidri proovidele ei mõjutanud bakterite 

ega pärmseente kasvu, samas suhkru kasutamine fermentatsiooniprotsessis pärssis 

mikroobide kasvu. 

Õuna- ja roosisiidris olid mikroorganismidele soodsamaks keskkonnaks lisatud suhkruta 

proovid. Nii lisatud suhkruga kui ka lisatud suhkruta proovides leiti suhkrusisalduse ning 

bakterite ja pärmide arvukuse vahel keskmise tugevusega (negatiivne) statistiliselt oluline 

seos. 

Keemilistest analüüsidest selgus, et lisatud suhkruga proovid olid peale kolme nädalast 

fermentatsiooni tunduvalt happelisemad kui suhkruga proovid. Statistiline analüüs näitas, et 

pH ja happesus sõltuvad lisatud roosivee kogusest. Mida rohkem oli lisatud suhkruta proovis 

roosivett, seda madalam oli suhkrusisaldus fermentatsiooni lõpus. Käärimise aktiivsus ja 

kulg roosi- ja õunasiidris ei erinenud märkimisväärselt. Võrreldes proove alg- ja lõppfaasis, 

siis kõige suurema koguse suhkrut kääritasid mikroorganismid õunasiidris ja kõige väiksema 

koguse suhkrut roosisiidris. Kui lisatud suhkruta proovides kaasnes suhkrusisalduse 
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kahanemisega keskmiselt ka pH kahanemine ja happesuse suurenemine, siis lisasuhkruga 

proovides oli olukord vastupidine – suhkrusisalduse kahanemisega pH suurenes ja happesus 

vähenes. Mida rohkem oli lisatud suhkruta proovides roosivett, seda madalamaks osutus 

fermentatsiooni lõpus suhkrusisaldus. Vastupidise tulemuse saavutasid lisatud suhkruga 

proovid (positiivne, statistiliselt oluline seos). 

Antioksüdantsuse ja fenoolsete ühendite määramine kinnitas, et roosivesi sisaldas fenoolseid 

ühendeid ning siidri proovid olid antioksüdatiivselt aktiivsed ka pärast 

fermentatsiooniprotsessi, omades siidri proovis DPPH radikaali neutraliseerimisvõimet. 

Suurema koguse (%) DPPH radikaali suutsid neutraliseerida lisatud suhkruta proovid, kuhu 

oli lisatud kas väheses koguses roosivett või suuremas koguses roosivett (S20 ja S70 

proovid). Antud katsetöö tulemustena näitasid roosisiidri proovid pärast fermentatsiooni 

suuremat DPPH radikaali neutraliseerimisvõimet kui õunasiidri proovid. 

Söödavate rooside kroonlehed peaksid olema toiduainetööstuses laialdasemalt kasutusel, 

kuid kindlasti peab nende eeltöötlus olema teada või kontrollitav. Õunamahl sisaldab juba 

naturaalsel kujul siidri valmistamiseks vajalikus koguses toitaineid ja hapet, kuid roosisiider 

või roosi kroonlehed pakuvad jookidesse lisamisel uudsust ja konkurentsivõimet teistele 

jookidele. Roosivesi kui tooraine on siidri valmistamisel hea potentsiaaliga, näidates 

fermentatsioonil koos teiste toorainetega head käärimisvõimekust. Negatiivse omadusena 

saab välja tuua roosivees naturaalselt sisalduvat vähest happe kogust, mis on siidri 

valmistamisel olulise tähtsusega, mängides rolli siidri maitse ja kvaliteedi kujunemisel.  

Lisa katseseeriad aitaksid tõmmata fermentatsiooni mõjutavate parameetrite vahel rohkem 

paralleele. Tasuks uurida, kuidas mõjutab roosi kroonlehtede eeltöötlus ja erinevatest 

õunasortidest õunamahla kääritamine koos roosivee või roosisiirupiga siidri fermentatsiooni. 

Lisaks on soovitatav teha jooksvalt fermentatsiooni jooksul süsihappegaasi analüüse, et 

näha, mis perioodil täpselt käärimine algas ja mis mikroorganismid käärimisel osalesid. 

  



 45 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 
 

*Cousin, FJ. Le, Guellec, R., Schlusselhuber, M. Dalmasso, M. Laplace, JM. Cretenet, M. 

(2017). Microorganisms in Fermented Apple Beverages: Current Knowledge and Future 

Directions. Microorganisms; 5(3):39, viidatud: R. Bauduin, J.-M. Le Quere, E. Coton, J. 

Primault. (2006). Factors leading to the expression of “framboisé” in French ciders. LWT - 

Food Science and Technology, lk 966-971. 

Abidi, S., Abbas, T., Mahamood, Z, A., Azhar, I. (2021). Evaluation of microbial 

contamination in rose water samples exctracted from Rosa damascena petals. Researchgate. 

142-144 lk. 

Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded. (vastu võetud 26.04.2004, 

viimati jõustunud 05.04.2019). - Riigi Teataja. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102042019004 (05.03.2022). 

Bao, J., Cai, Y., Sun, M., Wang, G., Corke H. (2005). Anthocyanins, flavonols, and free radical 

scavenging activity of Chinese bayberry (Myrica rubra) extracts and their color properties 

and stability. J Agric Food Chem 53, lk 2327–2332. 

Baser, K, H-C. (1992). Turkish Rose Oil. ResearchGate. Anadolu University, Eskisehir, Turkey. 

Vol 17, lk 45.  

Baydar, H., Baydar, N, G.  (2005). The effects of harvest date, fermentation duration and Tween 

20 treatment on essential oil content and composition of industrial oil rose (Rosa 

damascena Mill.). ScienceDirect. Türgi. Lk 251-255. 

Baydar, N, G., Baydar, H. (2013). Phenolic compounds, antiradical activity and antioxidant 

capacity of oil-bearing rose (Rosa damascena Mill.) extracts. Industrial Crops and Products. 

ScienceDirect. Lk 375-380. 

Bedrinana. R, P., Simon, A, Q., Valles, B, S. (2010). Genetic and phenotypic diversity of 

autochthonous cider yeasts in a cellar from Asturias. Food Microbiology. ScienceDirect. Lk 

503-508. 

Belitz, H, D., Grosch, W., Schieberle, P. (2009). Food Chemistry. 4th revised and extended 

edition. Fruits. Lk 853. 

Biedrzycka, E., & Amarowicz, R. (2008). Diet and health: Apple polyphenols as antioxidants. 

Food Reviews International, 24 (2), lk 235–251.  

Boskabady, M, H., Shafei, M, N., Saberi, Z., Amini, S. (2011). Pharmacological effects of Rosa 

damascena. Iran J Basic Med Sci 14, lk 295–307. 

 



 46 

Calugar, P, C., Coldea, T, E., Salanță, L, C., Pop, C, R., Pasqualone, A., Burja-Udrea, C., 

Zhao, H., Mudura, E. (2021). An Overview of the Factors Influencing Apple Cider Sensory 

and Microbial Quality from Raw Materials to Emerging Processing Technologies. 9, 502. 

Lk 3-9. 

Castañeda-Ovando, A., Pacheco-Hernández, M, de-L., Páez-Hernández, E., Rodríguez, J, 

A., Galán-Vidal, C, A. (2009). Chemical studies of anthocyanins: a review. Food Chem 

113, lk 859–871. 

Cendrowski, A., Królak, M., Kalisz, S. (2021). Polyphenols, L-Ascorbic Acid, and Antioxidant 

Activity in Wines from Rose Fruits (Rosa rugosa). Molecules. MDPI. Lk 1-12.  

Cousin, FJ. Le, Guellec, R., Schlusselhuber, M. Dalmasso, M. Laplace, JM. Cretenet, M. 

(2017). Microorganisms in Fermented Apple Beverages: Current Knowledge and Future 

Directions. Microorganisms; lk 2-22. 

Cousin, FJ., Le Guellec, R., Schlusselhuber, M., Dalmasso, M., Laplace, JM,. Cretenet, M. 

(2017). Microorganisms in Fermented Apple Beverages: Current Knowledge and Future 

Directions. Microorganisms.m 25;5(3):39. Lk 1-14. 

Czyzowska, A., Klewicka, E., Pogorzelski, E., Nowak, A. (2015). Polyphenols, vitamin C and 

antioxidant activity in wines from Rosa canina L. and Rosa rugosa Thunb. J. Food Compos. 

Anal., 39., lk 62-68. 

Daccache, M., Maroun, R., Koubaa, M., Salameh, D. (2020). Impact of the Physicochemical 

Composition and Microbial Diversity in Apple. Juice Fermentation Process: A Review. Lk 

2-9. 

Dan-min, F.,  Zhi-long, Y. (2019). Development of rose and crabapple compound beverage. E3S 

Web of Conferences. 78. Lk 1-5. 

Demir, N., Yildiz, O., Alpaslan, M., Hayaloglu, A, A. (2014). Evaluation of volatiles, phenolic 

compounds and antioxidant activities of rose hip (Rosa L.) fruits in Turkey. Lk 126-133. 

Gomes, T. A., Filho, M. R. S., Zielinski, A. A. F., Pietrowski, G. D. A. M., & Nogueira, A. 

(2014). Microbial levels in apple must and their association with fruit selection, washing and 

sanitization. Journal of Food Safety, 34(2), lk 141-149. 

H. Guichard., P. Poupard., Jean-Michel, Le Quérébc., R. Bauduin. (2017). Technical 

overwiev on cider production.  A technical oweview of French cider: from spoilage control 

to aromatic profile characterization. Lallelmand. Lk 9-12. 

Herrero, M., Garcia, L, A., Diaz, M. (2003). The Effeft of S02 on the Production of Ethanol, 

Acetaldehyde, Organic Acids, and Flavor Volatiles during Industrial Cider Fermentaion. 

Jouranl of Agricultural and Food Chemistry, lk 3455-3459. 

Jarvis, B. (2014). Cider (Cyder; Hard Cider). Daubies Farm, Upton Bishop, Ross-on-Wye, UK. 

Research Gate. Elsevier. Lk 437-440. 



 47 

Kask, K. (2010). Puuviljandus Eestis. Sordid ja aretajad. Eesti Maaülikool. Tartu 2010. 65, 75, 

76, 82, 89, 91 lk. 

Kuuler, T. (2014). Kodused siidrid ja vahuveinid. Sine loco: HEA LUGU. 80 lk.  

Maicas, S. (2020). The Role of Yeast in Fermentation Process. National Library of Medicine. 

PubMed Central. MDPI. Microorganisms. Lk 3-5. 

Mileva, M., Ilieva, Y., Jovtchev, G., Gateva, S., Zaharieva, M. M., Georgieva, A., Dimitrova, 

L., Dobreva, A., Angelova, T., Vilhelmova-Ilieva, N., Valcheva, V., & Najdenski, H. 

(2021). Rose Flowers-A Delicate Perfume or a Natural Healer?. Biomolecules, 11(1), lk 2-

20. 

Mussel, R. (2017). Cider and Ancient Art in a Modern World. Westons Cider. Herefordshire, 

U.K.Technical owerview on Cider Production. Lallelmand. Tallin. Estonia. Lk 6-7. 

Najafabad, A, M., Jamei, R. (2014). Free radical scavenging capacity and antioxidant activity 

of methanolic and ethanolic extracts of plum (Prunus domestica L.) in both fresh and dried 

samples. Avicenna journal of phytomedicine, 4(5), lk 343–353. 

Nayik, G, A., Bhat, Suman., Amin, Tawheed. (2014). Microbial Analysis of some fruit juices 

available in the markets of Kashmir valley, India. ResearchGate. Asian Journal of 

Microbiology, Biotechonolgy and Environmetal Sciences. Lk 119.  

Nogueira, A., Guyot, S., Marnet, N., Lequéré, J, M., Drilleau, J-F., Wosiacki, G. (2008). 

Effect of Alcoholic Fermentation in the Content of Phenolic Compounds in Cider 

Processing. Brazilian Archives of Biology and Technology. An international journal. Lk 

1025-1030. 

Ojasalu, M. (2010). Roosiraamat. Roosid Eesti aedades. Tallinn. Kirjastus Varrak. 202lk. 

Popa, D., Harte, J. (2002). Cider Making From traditional to modern. Michigan Apple 

Committee/MSU Product Center. Lk 8-20. 

Popa, D., Harte, J. (2002). Cider Making From traditional to modern. Department of FSHN and 

MSU Product Center for Agriculture and Natural Resources. Michigan Apple 

Committee/MSU Product Center. Lk 8-21. 

Rimm, E. B., Williams, P., Fosher, K., Criqui, M., & Stampfer, M. J. (1999). Moderate 

alcohol intake and lower risk of coronary heart disease: meta-analysis of effects on lipids 

and haemostatic factors. BMJ (Clinical research ed.), 319(7224), lk 1523–1528.  

Schmitzer, V., Mikulic-Petkovsek, M., Stampar, F. (2019). Traditional rose liqueur – A pink 

delight rich in phenolics. Food Chemistry. Volume 272. Lk 434-440. 

Semenova, E, F., Špitska, A, I., Presnjakova, E, V., Mezennaja, N, A. (2016). К вопросу 

организации процессов накопления эфирного масла в лепестках Rosa (Rosaceae) и 

мицелий Eremothecium (Eremotheciaceae). Бюллетень. ГНБС. 118, lk 27- 37. 

Songisepp, E. (2018). Mikrobioloogia, õiged töövõtted mikrobioloogiliste analüüside 

teostamisel. Mahlad, marjad, joogid, pagaritooted. Lk 18-19. 



 48 

Techakanon, C., Sirimuangmoon , C. (2020). The Effect of Pasteurization and Shelf Life on the 

Physicochemical, Microbiological, Antioxidant, and Sensory Properties of Rose Apple 

Cider during Cold Storage. Beverages. MDPI. 2-20 lk. 

Tyakht, A., Kopeliovich, A., Klimenko, N., Efimova, D., Dovidchenko, N., Odintsova, V., 

Kleimenov, M., Toshchakov, S., Popova, A., Khomyakova, M., Merkel, A. (2021). 

Characteristics of bacterial and yeast microbiomes in spontaneous and mixed-fermentation 

beer and cider, Food Microbiology, Volume 94, 2021, lk 2-6. 

Volens, K., Rätsep, R. (2016-2017). Põhilised biokeemilised näitajad siidri valmistamisel. Polli 

Aiandusuuringute Keskus, lk 7, 10.  

Yang, H., Shin, Y. (2017). Antioxidant compounds and activities of edible roses (Rosa hybrida 

spp.) from different cultivars grown in Korea. The Korean Society for Applied Biological 

Chemistry 2017. CrossMark. Lk 129-134. 

Ye, M., Yue, T., Yuan, Y. (2014). Evolution of polyphenols and organic acids during the 

fermentation of apple cider. Research Article. Society of Chemical Industry. J Sci Food 

Agric, 94, lk 2951-2957. 

  



 49 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 
(avaldamise tähtajaline piirang) ning juhendaja(te) kinnitus töö kaitsmisele lubamise 
kohta 
 
Mina,  Karina Prants, 
 
Sünniaeg 07.09.1997, 
 
1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda koostatud lõputöö 
Rosa damascena Mill roosi kroonlehtede mõju õunasiidri fermentatsioonile, 
 
mille juhendajad on Maarja Abel ja Anna Pisponen. 
 
1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks pärast tähtajalise piirangu 

lõppemist 
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 
 
 

Lõputöö autor ______________________________  

 (allkiri) 
 
Tartu, 06.06.2022 
 
 
 
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 
 

Anna Pisponen ______________________________   06.06.2022  

 (allkiri) 
 
Maarja Abel  ______________________________   06.06.2022 

            (allkiri) 


