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Sis se juhe tus

Inimkeha vajab enda Ülesehitamiseks ehitusmaterja
lid Keha kui elav organism, mis liigub ja töötab, vajab
kä kulutatava energia asendamist uuega.
Inimkeha ehitusmaterjali ja energia uuendamine toi
mub toidu abil Suurem osa toidust kulub kehal energia
tekitamiseks, kõigepealt soojuseks.
Looduses õn võimelised energiat (soojust) kergesti
vabaks andma ainult orgaanilised ained, s o. sü3inikuühendid„ Selles seisneb nende oluline erinevus anorgaanilisist aineist. Et näit, keedusoola keemiliselt lõh
kuda, peame enne kulutama määratu hulga soojust.
Orgaanilises aines peituv soojus õn tegelikult päi
kese soojus, mis rohelistasse taimedesse õn kogutud nen
de kasvamisel. Nimelt õn rohelised taimed võimelised
klorofülli toimel lihtsamaist aineist valmistama päikese
valguse ja soojuse abil mitmesuguseid toiteaineid. Nit
tekib süsihapugaasist ja veest formaaldehüüd, mis lii
tub suhkruks jne.
COg + HaO ---^HCOH + Og
6HC0H =
6 12 6

Orgaaniliste ühendite tekkimisel tõmmatakse peale
mainitute kaasa veel teisi elemente (lämmastik, väävel,
metallid jne.'
Loomariigis sellist 3Ünteosi ei teki, nagu taime
riigis Seepärast õn loomariik täielikult taimeriigist
sõltuv,
Kõik taimedes leiduvad ained pole toitealned*
Taimede kultiveerimise teel õn võimalik neis toitvate
ainete protsenti suurendada. Selletõttu õn üheliigilis
te taimede mitmesuguste sortide toiteainete sisaldavus
erinev (mitmesugused nisu, suhkrupeedi jne. sordid).
Osa toiduaineid leidub looduses tarvitamiskõlbulikena, enamik vajab aga enne tarvitamist ümbertöötamist
Toiduainete tehnoloogia käsitlebki looduses leiduvate
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ainete ümbertöötamist tolduaineiks. ümbertöötamise vii
se õn 2:
1) mehhaaniline - muudetakse ainult aine välist
kuju ja
2) keemiline - muudetakse aina keemilist koossei
su*
Sageli kasutatakse mõlemaid viisa koos.
Orgaanilise aine suureks praktiliseks puuduseks
õn 3elle üürike säilivus. Orgaaniline aine laguneb ker
gesti^ hapneb, kõduneo. Kõdunemise juures etendawad
tähtsat osa mikroorganismid. Lagunemise produktid õn
sageli mürgised. Neid mürke tekitavad pisilased. Peame
hoiduma rikutud, lagunenud toiduainete tarvitamisest.
Säilitamise probleem õn raske.
Kõiki aineid, mida kasutatakse söögiks või joogiks,
nimetatakse elatlsvahendeiks kitsamas mõttes (elatis
vahendite hulka laiemas mõttes kuuluvad veel tarberiis
tad, kehakata jne.).
Peäle toiduainete sisaldavad elatisvahendld kitsa
mas mõttes veel n.n* maitseaineid. Pole võimalik tõmma
ta kindlat piirjoont toidu- ja maitseainete vahel: pal
jud maitseained õn ühtlasi kä toiduained (šokolaad, al
koholi joogid).
Toit peab olema võimeline kudesid ehitama ja soo
just andma.
Keha ehitusmaterjaliks õn valgud. Valgud võtavad
osa kä kehas soojuse tekitamisest, kuid peamist täht
sust evivad nad ikkagi ehitusmaterjalina. Peale valkude
õn tähtsamaiks tolduaineiks rasvad ja süsivesikud. Loeteldud kolmest toiduainete liigist õn valgud tähtsaid
mad,sest nendeta pole elu võimalik. Rasvad ja süsivesi
kud võivad olla asendatud valkudest.
Toiduainete hindamisel tuleb arvestada valke ühelt
poolt ja rasvu + süsivesikuid teiselt poolt.
Valgud: (rasvad + süsivesikud).
Valkude kvantumi kindlakstegemiseks korrutatakse
neis leiduva lämmastiku % 6,25-ga (N x 6,25)*
Vahekorra selgitamisel tuleb arvestada seda, et
rasva soojendusvõime õn 2,3 korda suurem kül valkudel
ja süsivesikutel*

1) Piim ......
2) Kartulid...

Valk

Rasv

3,0%
2,08%

3,3%
0,15%

Süsivesikud
4,8%
20,0%

Piim:
x : 1 = (3,3 x 2,3 + 4,8) : 3,0
x = 4,1,
valk: (rasv + süsivesikud) - 1:4,1.
Kartulid:
x : 1 = (0,15 X 2,3 + 20) ;2,08
x = 9,8, valk: (rasv + süsivesikud) -1:9,8.
Mida väiksem õn vahekord, seda kallim õn toiduaine*
Selle vahekorra tundmine õn tähtis niihästi inimeste
kui kä loomade toitmise juures.
Toit ei tohi sisaldada organismile kahjulikult mõ
juvaid aineid.
Peäle ülalnimetatud ainete peab toidus olema mineraalsoolasid,, Samuti peab toit sisaldama vett.
Maitseaineid tarvitab inimene toiduainetega koos
võrdlemisi palju. Maitseained mõjuvad ergutavalt närvi
kavale ja südamele.
,,
Normaalselt koosneb inimese toit mitmesuguseist
elatisvähendeist kitsamas mõttes. Ainult üksikuil juhtu
del kasutab inimene vaid Üht toiduainet, näit. laps pii
ma.
Piim õn ainuke loomariigi saadus, mis sisaldab kül
laldaselt süsivesikuid. Piimas leidub kõiki aineid, mida
vajab lapse kasvav organism. Täiskasvanule aga piimas
sisalduvaist aineist ei piisa.
Organismile ehitusmaterjaliks ja jõu andmiseks va
jalikkude toiduvahendite koosseis sõltub suurel määral'
klimaatilisest tingimusiste Üldiselt õn loomulikemaks
toitmisviisiks segatoidu tarvitamine. Ühekülgse toidu
tarvitamise tagajärjel võib toidu tarvitaja haigestuda.
Toit peab sisaldama küllaldaselt aineid niihästi
kasvavate kudede ehitusmaterjaliks, ku! kä eluliste prot
sesside toimumiseks vajaliku energia soetamiseks. Peale
selle peab toit sisaldama veel vitamiine, mis õn tarvi
likud normaalse tervise ja kasvu säilitamiseks. Vitamli-

- 4 nld ei anna energiat organismile, vaid toimivad katalüstidena keha füsioloogilistes protsessides.
Tolduvahendi toiteväärtus sõltub seHe koosseisust.
Hindamisel arvestatakse harilikult valgu, rasva ja sü
sivesikute slsaldavust. Analüüsil õn nende ainete hulk
kergesti määratav Enamasti määratakse Kindlaks soojuse
hulk kalorite j, kusjuures arvestatakse ainult seda soo
Juse hulka, mida organism toiduvahendilt tegelikult
saab* Nimelt läh^b valkudes sisalduvast soojusest umb.
P7% kaduma organismist kasutamata lahkuva kusiainena.
1 g vaiku annab põlemisel soojust 5,7 kcal,
kehas saama kasulikku soojust ainult
4,1 "
1 g rasva annab soojust
9,3 **
1 g süsivesikuid annab soojust
4,1
Valkude, rasvade ja süsivesikute hinnavahekorrad
looma- ja taimeriigis õn järgmised:
Valgud
Rasvad
Süsivesikud
Loomariigis
....
8
P
1
Taimeriigis.....*, ....
3
P
1
Siit nähtub, et taimeriigi valgud õn märksa odava
imad loomariigi valkudest. Sellevastu õn aga loomariigi
valgud taimeriigi valkudest täisväärtuslikumad.

Valgud.
Valgud esinevad tähtsa osana loomade ja taimede
organismes. Keha ehitusainena valgud õn asendamatud
Valgud esinevad igas elusas organismis, tekivad aga
mlneraalainetest ainult talmsorganismidea, kuna loomaorganism neid valmis kujul oma toitumiseks kasutab,
hüdrolüüsib ja algkomponentidest uuesti Üles ehitab.
Seetõttu ei saa loomariigi organism elada ilma valku
sisaldavate toiduaineteta.
Valkude ehitusest teatakse seni väga vähe. Selle
põhjuseks õn nende suur molekulkaal, kolloidaalne ise
loom ja üksikute valkude täpsa eraldamis- ja puha3tamismenetluse puudumine.
Kõigis valkudes leidub järgmisi elemente järgmise
protsentuaalse kõikumisega:
süsinik
51-55%
vesinik
6,5-7.3%
lämmastik 15-18%
hapnik
P0-30%.

Peale seHe sisaldavad paljud valguliigid veel
väävlit (0,4-2,4%), üksikud aga vosvorit (nukleltn),
rauda (hämoglobiln), joodi jne.
Vaikude lahud õn optiliselt aktiivsed ja pööravad
polariseeritud valgusekllrl.
Tolduaineis esinev valk koosneb ertsuguseist valguliikidest, mis omakorda koosnevad amünohappelst. Vii
maseid tuntakse 19. Neid saab valmistada"kä laboratoor
sel teel.
Amllnohappe saame, ku! orgaanilises happes susinikugc
sootud vesinik vahetub amilnoradlkaaliga NH^
CHgCOOH + NH^ --------- *- CH^.NH^.COOH,

äädlkahpe

^

ainl&noäadikahape ehk
glükokoll
AmiLnohappeil õn niihästi lehelise kui kä happe oma
dusi, mille tõttu nad omavahel kergesti ühinevad
Aml^nohappeiat mõned esindajad:
Glükokoll ehk glütsiin (amilnoäädikahape)
CHg.NHg COOH õn tähtsaim amTTnohape* Värvitu magusamait
seline vees kergesti lahustuv kristalne aine, Saadakse
liini või mitmesuguste valkude hüdrolüüsimisel. Kalalii
mis 25%.
2. Glutamiinhape HOOCpCHp.CHgaCH^NHp.COOH õn vees
raskesti lahustuv kristalne aino. Tekib valkude keetmi
sel mineraalhapetega, eriti rohkesti aga nisugiiadilni
keetmisel lahjendatud Soolhappega (kuni 43,7%),
3. Lentslin
°^3^cH.CH^-CH.NHr,.C00H tekib ühes
"
CH3/
^
<6
glükokolllga valkaine^e hüdrolüüsil. Alkohoolsel käärimi
sel tekib lentsünlst^puskarõlis leiduv isoamüülalkohol.
4. Arginlin NHrC^NH.CHp.CHg.CHg.CH (NHgl.COOH.
Va Ikai ne te" l^the nämi s produkt tekib sarve, liimi,
kaseiini jne,hüdrolüüsil ja õn tavaliseks proteiinide mo
lekuli osaaineks* Leidub kõigis idudes ja tihti iritteküpsis seemnels.
5* Alanlin CH,.CH.NH^ COOH esineb paljudes proteii
nides ja peaaegu iga hariliku proteiini hüdroAüüsiproduktide hulgas.
6 Asparaxlln HOOC CH-NHgCHg.CONHgeslneb laialdaselt
taimeriigis.

6
Ülaltoodust nähtub, et amiinohapped õn valgu ehi-*
tusklvideks. Valkudes leidub kõikt amünohappeid* Val
kude koosseis õn sõltuv sellest, ku! palju ja milliseid
amünohappeid nad sisaldavad. Kõiki amiinohsppeid si
saldavaid valke nimetatakse täisväärtuslikeks valjudeks.
Viimaseid leidub toiduaineis võrdlemisi vahe.
Toitmisel pole niivõrd tähtis tarvitatavate valku
de hulk kül otstarbekas koostis (amllnohapete sisaldavus). Et aga ühtesid amünohappeid leidub ühtedes ja
teisi teistes valkudes, siis tuleb tarvitada võimalikult
mitmekesist toitus
Kõigis valkudes õn lämmastikku peaaegu ühepalju
(15-18%, keskm^l6%). Selletõttu õn võimalik välja ar
vutada aine valgusisaldavus, kül õn teada selle aine
lämmastikuslsaldavus:
valk: lämmastik = 100:16;
siit vQlme arvütada koeffltäiendi valgu protsendi
arvutamiseks:
valk =
N Y3T = Kc6,P5,
Valgud jagunevad liht- ja llitvalkudeks^
I* Lihtval&ud ehk proteiinid. Neid leidub looma- j<t>
talmerilgisl, Sadestuvad teatavate soolade toimel (näit.
väävelhapu tsink). Proteiinide lõhestamisel tekivad ai
nult amiinohapped.
Alarühmad:
1* Protamiinld: salmiin, klupeiln jne. Lihtsaimad
valgud. Uähüvad vees. Tugeva aluselise reaktsiooniga.
Leidub kalade spermas. Väävlivabad, lämmastikurikkad.
Keetes ei kalgastu.
2* Albumiinid. Õn tuntuimad valgud, sest neid võib
teistest eraldada kristallisatsiooniga. Lahustuvad kül
mas vees. Veelahuse soojendamisel 70^-80^0 kalgastuvad.
Lahja happe lisamisel veelahusesse sadenevad. Leidub
munavalges, vereseerumis, piimas, llhaseis, taimedes.
Sisaldavad rohkesti väävlit (1,09-P,P5%); hüdrolüüsll
ei teki glükokolli.
3. eiobulilnid. Sage<&iminl esinev valkuderühm.
Ei lahustu vees eg* lahjades hapetes. Lahustuvad 10-15%
keskses soolalahuses. Soolalahuse lahjendamisel sadene
vad. Kalgastuvad 70°-80°C t°-l. Evivad nõrgalt haput
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plasmas lahustunud fibrinogeeni näol evivad nad suurt
tähtsust vere hüübliaisel. Kilpnäärmes sisalduvad joodirikkad türeoglobuliinid, muskleis müosiin, piimas laktoglobuliinid. Leidub veel munakollases. Taimeriigis?
legumiln (kaunviljades) ja edestiin ( kanepiseemneis)*
4* Alkoholis lahustuvad proteiinid.
Pakini ni" lahustuvad W-prot sendilise 3 alkoholis.
Leidub rohkesti teraviljades. Loomariigi saadustest ai
nult juustus.
Nisu- ja rukkijahus - gliadlin.
Us LjjtvalKud ehk protelldid.
Koosnevad valgnkehast ja nln.^prosteetillsest** rühmast, mis ei ole
valkaine (selleks võivad olla happed, süsivesikud
Viimasest rühmast sõltuvad valgu omadused ja nendel
põhjeneb kä rühmitamine*,
Alarühmad:
l)
Vosvorproteiidid., Sisaldavad palju vosvorhapet.
Ei lahustu vees, küll aga leeliste ja ammooniumsoolade
lahuseis. Leidub piimas (kaseiin), munakollases (vi telliin). Taimeriigis - iga raku mahlas.
<3) Nukleoproteildld. Lihtvalkude ühendid nukle3inhappega^ Viimane õn vosvorhappe, puriin- ja püramidiinaluse ja süsivesikute ühend. Nukleoproteiidld õn täht<saiks valkudeks taime- ja loomaraku tuumas.
3) Glükoproteiidid. Lihtvalkude ühendid süsivesiku
tega* Sisaid avad rohkesti väävlit, vähe vosvorit. Glükoprotelidlde hulka kuulub mutsiin ehk limaollus, mida
produtseerivad loomade organismes peamiselt limahäärmed.
4) Kromoproteiididi, Lihtvalkude ühendid värvainega.
Leidub loomariigis - veres (hämoglobiin), munakollases
(luteiin); taimeriigis - rohelistes lehtedes (klorofülli
porgandeis (karotün).
III. Denatureeritud valgud* Valgud, mis õn muu tun
nud soojuse, ensüümide või keemiliste reaktsioonide
mõjul. Neid ei saa viia endisse olekusse tagasi (näit.
kalgastunud valgud). Õhuga kokkupuutumisel kalgastub
veres olev fibidnogeen, tekib denatureeritud valk - fibriin.
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Valku saab denatureerlda mõjumisel happega või
alusega
Haigusitekitavate bakterite toimel tekivad valkude
lõhustumisel mürgised (toksilised) valgud, mis kuuluvad
.<adenatureeritud valkude gruppi*
IV ValgusarnaBed ained ehk albuminoiidid.
Lcomaorganlsmi kBiticudeäe ja luude põhiaTre d,
Siia kuuluvad:
Kollageen Liimiandev aino, luude põhikude, mil
lest keeva vette lahustub liim = zelatiin^
Keratiin; Sarvaine, leidub küüntes, karvades,
sulgedes, sarvedes, kapjades,
3' Fibroiin, Leidub siidis, ämblikuvõrgus. Ule 50%
alaniini ja glükokolli

Rasvad.
Rasvad õn taime- ja loomaorganismes mitmesuguste fü
sioloogiliste protsesside tagajärjel koondunud peamiselt
kõrgemate raavahapete glütseriinestrite segud.
Harilikud rasvad kuumendamisel kuni 150 u ei lagune,
kõrgema temperatuuri juures lagunevad.
Rasvu õn võimalik valmistada kä sünteetilisel teel.
Loodusest saadud rasvad õn odavamad sünteetilisel teel
valmlstatuist* Sünteetilisel teel valmistatud rasvad õn
maitseta ja lõhnata. Looduslike rasvade maitse ja lõhn
õn tingitud neis leiduvaist kõrvalaineist.
Rasvad vees ei lahustu* Nad tekitavad veega emul*
diooni< Piirituses lahustuvad osaliselt. Hästi lahustu
vad eetris, väävelsüsinikus, kloroformis, bensoolis, ben
siinis (välja arvatud kastoorõli = riitsinus), etüül
alkoholis, atsetoonis, karboolhappes, petrooleumis jn&?
Rasvad lahustavad väävlit, vosvorlt ja rohelisi
aseühendeid.
Rasvad õn optiliselt inaktiivsed.
Rasva omadused sõltuvad sellest, missuguste rasva
napalega glütseriin õn ühinenud.Sagedaimini esinevad rasvahapped õn:
palmitiinhape (C ^^Hg^COOH), steariinhape (C^^HggCOW

ja oleiinhape (nimet* kä õlihape C^-H^-COOH). Harili
ku temperatuuri juures õn kaks esimest^tahkes ja vii
mane vedelas olekus. Glütseriini ja nimetatud rasvahapete ühendid võivad esineda mitmesuguste variantide
na, näit.:
palmitiinhape
Glütseriin

steariinhapa
oleiinhape

/

'
Gl^+P

Gl-*0

Glütseriin CHgOHtCHOHpCHgOH õn kolmeväärne alko
hol.. Ta õn magusa^maitsega siirupitaoline värvitu ja
lõhnatu vedelik. Õn väga hügro3koobiline, mispärast
seguneb veega igas proportsioonis* Keemistäpp 290°C,
erikaal 1,265 (15^C
tardub madalal temepratuuril kristalseks massiks. Tarvitatakse mitmesuguste
kosmeetiliste vahendite, salvide, kreemide jne., samu
ti toidu- ja maitseainete valmistamisel ja tööstuses
(tekstiil-, nahatööstus)* Glütseriini lämmastikhappe
estrit nimetatakse nitroglütserünlks* Viimast kasu
tatakse lõhkeainena,
Glütseriin lahustab soodat ja mitmesuguseid soo
lasid* Glütseriini kuumendamisei tekib akrolelin (teravalõhnaline vedelik, tarvitati Maailmasõjas sõjagaasina),
Osa rasvahappeid õn küllastatud (näit steariin- ja
palmitiinhape): C - C <* C - C,
Osa rasvahappeid õn küllastamata (näit, oleiin
hape ): C - C = C - C
Oleiinhappele vesinikuga mõjumisel saame steariinhappe*
Peale nimetatute esineb rasvades veel võihapr
Õn värvitu, Pääsinud või lõhnaga vedelik, keemistäpp
162^0, lahustub kergesti vees, alkoholis ja eetris.
Lenduv. Esineb glütserlidlna võis, estreina mitme
sugustes õlides ja tekib nimetatud ainete lagunemisel
Võimaldab või võltsimist kindlaks teha?
Linaseemneõli õn linaseemneist pressimisel saa
dav helekollane, omapärase lõhnaga, veniv rasvõli^
mis õn rikas küllastamatuist happelst^ Hangub -27^0
juures, keeb 150°C juures* Õhus kuivab ruttu ja muu
tub hapnikuga ühinedes kõvaks, vaigutaoliseks massiks - llnoksüünikse
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Rasvade hulka kuuluvad kä n.n, li poldid. Lahustuvad
alkoholis, eetris, kloroformis. Peale süsiniku, vesiniku
ja hapniku sisaldavad väga keerukate ühenditena veel
vosvorlt, alkohole, suhkrut jne* Jagunevad alaliikidesse^
millest tähtsamad sterlinid ja fosfatlidid* Steriinid
jagunevad: holester 1
(looma riigis) ja fütosteriinid
(taimeriigis/, išae jagunemine võimaldab kindlaks teha,
kas meil õn tegemist loomariigi või taimeriigi rasvade
ga.
Struktuurilt holesterilnlga sarnane õn ergosterlin.
Kristalne, vees lahustumatu, mitmesugustes õlides, eet
ris ja bensoolis kergesti lahustuv aine. Ergosteriini
õn võimalik puhtal kujul eraldada pärmist. Ultravioletse
kiirguse teel muutub ergosteriin vitamiin D-ks.
Fosfatiidide hulgas õn tähtsamad letsltiinid (kr.
lekithos - munarebu), mis esinevad kõigis looma raku mah
lades (ajus, munarebus, neerudes, veres, kalamarjas, nüsas jne*) ja paljude taimede seemnele,
Lipoldid lahustuvad alkoholis, eetris, kloroformis,
ei lahustu vees.
Llpoidid õn elutähtsalks aineiks organismile. Et
organism kõiki lipoide iseseisvalt ei suuda moodustada,
siis õn nende sisalduvusel toidus suur tähtsus. Mõnede
lipoidide rohke sisalduvus toidus mõjub takistavalt hai
gus vastuvõtlikkusele.
Peäle estrite leidub rasvades veel vabu rasvahappeid, Meid leidub taimerasvades rohkem kui loomarasva
des. Loomarasvades ei leidu normaalselt vabu rasvahappeid Üle 1%. Pääle selle leidub rasvades veel mitteseebistuvaid osi (holesteriin looma- ja fütoateriin taime
rasvades). Loomarasvades leidub mltteseebistuvaid osi
0,1-0,5%, taimerasvades rohkem. Mitteseebistuv osa annab
teatavat reaktsiooni, mille tagajärjel õn võimalik kind
laks teha rasva liiki*
Kunstrasvade eraldamiseks loomulikest (võltsimise
vältimiseks) lisatakse kunstrasvadele:
välismaal vähemalt 10% seesamõli;
meil tärklist (värvub joodi mõjul siniseks).
Soccamõli soadakou samanimelise taime seemnete
pressimisel* Koosneb peamiselt steariin-, palmitün- ja
linoolhappe glütserlididest* Furfurooli ja soolhappe
toimel värvub punaseks

Rasvad jagunevad kahte rühma:
1) seismisel mõrunõvad rasvad (tekib halb maitse
ja lõhn);
2)
-kuivavad
- Enamik rasvadest kuulub esimesse rühma. Teise rüh
ma kuuluvad näit< linaseemne-õli (kasutatakse värnitsa
valmistamiseks), kaneplseemne-õli (kasutatakse maali
misel). Kuivavad rasvad sisaldavad rohkesti küllastama
ta rasvahappeld. Seepärast võtavad õhust hapnikku, eral
davad süsihapugaasi ja vett, glütseriin hapendub, muutu
vad raskemaiks (kuni 15%).
Mõ^unevate rasvade glütseriidid lõhenavad seismi
sel, tekivad vabad rasvahapped. Vaba glütseriin tekitab
aldehüüde - rasv muutub toiduks täiesti kõlbmatuks.
Lagunemisel tõuseb rasva happekraad^ Seega näitab
happekraad enamasti kä rasva värskust. Mõnedes rasva
des, näit. palmlrasvad, õn kä värskelt palju vabu rasvahappeid.
Õhu juurdepääs soodustab mõrunemist. Seepärast tu
leb rasvu hoida õhukindlalt. Valgus soodustab aldehüü
dide tekkimist* Seepärast õn otstarbekas hoida rasvu
pimedas. Soojus soodustab bakterite arenemist. Seepärast
tuleb rasva hoida jahedas ruumis*
Süsivesikud ehk karbohüdraadid.
SÜaiveaikulks nimetatakse harilikule suhkrule kee
miliselt lähedal seisvaid ühendeid, mis sisaldavad sü
sinikku, vesinikku ja hapnikku vahekorras: CnH^nOn. Va
lemist nähtub, nagu oleks iga süsiniku aatomiga Ühine
nud üks vee molekul, s,, o. aatomite gruppe Hr,0 leidub
molekulis sama palju ku! C aatomeid. Sellest õn tingi
tud kä nimetus 3Üsiveslk. Tegelikult pole aga ühendeis
H ja 0 aatomid vee molekuleina, vaid õn seotud C aato
mitega hoopis teisiti.
Harilikus elus tunneme süsivesikuid suhkrulna või
ainetena, mia õn tekkinud suhkrust, Suhkrus õn g%ainlkuaatomeid 6 või kuuele kordne arv (Cg, Cjg*
jne )
Õn olemas kä erandeid (C§, C4, Cg jne.). Viimaseid hari
likus elus suhkruiks ei nimetata
Süsiveskute juures esinevad erilised sümmetrianähte
ndeid CeHipOg õn palju. Nende ühendite omaduste

erinevus õn tingitud nenda molekulite erinevast ehitu
sest*

Suhkruil õn omadus polariseeritud valguskiire pööra
miseks paremale või vasakule^ Seda omadust eristatakse
mitmesuguste 3uhkruto juures n.meripöördega Eripööre
õn arv, mis näitab, mitu kraadi pöörab polariseeritud
valguskiiri paremale või vasakule lOO-protsendiilne ja
100 mm paksune kiht antud suhkrust*
Suhkruil õn omadus taandada vaske sooladest.
Pärm paneb suhkru käärima- Tekib alkohol ja aöehappegaas*. Sellel põhjeneb veini, õlle ja piirituse valmis
tamine*
Süsivesikud jagunevad kahte gruppi:
1) Süsivesikud, mis hüdrolüüsll lagunevad lihtsamaika aineiks, kusjuures saadud lagunemisproduktid evi
vad kõiki süsivesikute omadusi - polüoosid ehk liltsuhkrud?
2) Süsivesikud, mille molekuli ei saa vastavalt
eeltoodule hüdrolüüsiga lõhkuda - monoosld ehk lihtsuhkrud*
Monoosld, CgHipOg
Monoosid jaotatakse selle järgi, kas nad sisaldavad
aldehüüd- või ketoonrühma, aldoosideks ja ketoosideks
Aldehüüd- ja ketoonmonooside teineteisest eraldami
seks asetatakse ühenduse nimetuse ette vastavalt "aldo"või "keto"-, näit aldoheksoos.
Kui alkoholid reageerivad monoosld hapetega estreid
sünnitades. Alustega annavad monoosld alkoholaate, n+n
sahharaate*
Kuumutamisel Ulo 200^0 laguneb suhkur, tekib kara
mell, mida kasutatakse toiduainete värvimiseks ja mait
seks.

13 Aldoosidest õn tähtsamad:
Glükoos ehk dekstroos (viinamarjasuhkur^
CgH
Esineb peaaegu Kõigis magusale puuviljas ja
suhkruhaige uriinis, Tehniliselt saadaks*: glükoosi tärk
lise keetmisel lahjendatud väävelhappega Glükoos kää
rib kergesti; teda kasutatakse "söögisllrupina" keedis
te, marmelaadide valmistamisel, mitmesugustes farmatseu
tilistea preparaatides ja värvimistööstuses (Indigo)
2) d mannoos
Pöörab polariseeritud valguskiiri
paremale. Õn kõva hügroskoobiline mass* Sulab 195O-20(Fb
juures. Allub kergesti käärimisele. Hapendamisel annab
ühealuselise ct-mannoonhappe, edasihapendamlsel saadakse
kahealuseline monoossuhkruhape.
3) d-galaktoos. Pöörab polariseeritud valguskiiri
paremale* Saadakse piimasuhkru hüdrolüüsil ja kuueväärse
alkoholi dultsiini hapendamisel, d-galaktoos õn kris
talne aine, sulab 168^0 juures, käärib Hapendamisel saa
dakse d-galaktoonhape, edasihapendamlsel tekib kaheväärne ilahape, mis õn polariseeritud valguskiirte suhtes
inaktiivne.
Ketoosidest õn tähtsaim fruktoos ehk levuloo3 (puuviljasuhkur) CaEipOR. Pöörab polariseeritud valguskiiri
vasakule. Sulab IO40 C juures* Esineb magusata puuviljus ja meese Tekib pllliroosuhkrust koos glükoosega keetmi
sel lahjade hapetega, kusjuures esineb inversioon* In
versiooniks nimetatakse nähet, mis seisneb selles, et
polariseeritud valguskiiri paremale pöörav pllliroosühkur hüdrolüüsll muundub produktiks, n n invertsuhkruks,
mis pöörab polariseeritud valguskiiri vasakule Jnversioc'ni põhjustab pilllroosuhkru hüsdrolüüs hapete või en
süümi n^n* invertaasi toimel (sama toimet evib kä invertiin). Pilllroosuhkru hüdrolüüai produkt invertssuhkur
õn d-glükoosi ja d-fruktoosi segu, milles mõlema nime
tatud aine molekulide arv õn võrdne* Pilliroosuhkrul
eripööre õn +66,50°, d-glükoosil ^52,7$o ja d-fruktoosil - 92,250, sellega peaks tekkinud komponentide segu
eripööre olema -39,50 (*52,750 - 92,25°)* Et invertsuhkru eripööre õn aga -32,60°, siis arvatavasti pole
pilllroosuhkru hüdroiüüa täielik
Puhtal kujul valmistatakse fruktoosi inuliini keet
misel lahjade hapetega Käärib, samuti ku! glükoos,
piirituseks.
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Jnvert,suhkur õn taimedes leiduv või kunstlikult
pllliroosuhkrust hüdrolüüsi teel saadud ülalnimetatud
ainete segu* Invertsuhkrut leidub viinamarjades 14,3%,
ploomides 14,7%, kirssides 11,2%,õuntes 7,9%,punasele
sõstrals 6,6%, vaarlkais 4,4%? Invertsuhkur õn võimeli
ne ensüüm tsümaasl toimel käärima alkoholiks,,
Loomulik invertsuhkur õn mesi, milleat seismisel
kristalliseerub glükoos.
Pentoosid
Nende polüooae n^n* pentosaane
leidu^Tmitmesuguete s taimedes. Tähtsamad pentoosid: arabinoos ja ksüloos.
Arabinoosl saadakse araabiakummist ja kirsipuu
vaigust hüdrolüüsimisel lahjendatud väävelhappega. Pöö
rab polariseeritud valguskiiri paremale. Kristallisee
rub hästi, sulab 160^0 juures, evib head maitset.
KsUloosi (puusuhkrut) saadakse hüdrolüüsll kliidest,
puust, õlgedest ja paremini aprikoosi-seemnete koortest.
Evib arabinoosiga sama koosselsu-valemit. Mõlemad õn
aldoosid ja stereclsomeersed ühendid.
Pentoosid ei allu käärimisele. Lahjendatud väävel- või soolhappega keetmisel annavad kõik pentoosid len
duva ühendi - furfurooli; selline ühine reaktsioon
võimaldab pentoose eraldada heksoos&st* Furfurool annab
soolhappe aniliini lahusega punasevärvilise reaktsiooni.
Bioosid ehk sahharaadi^
Õn kahest lihtsuhkru molekulid vee eraldumisel
tekkinud liitsuhkrud. Enamik biooaa koosneb heksoosest.
Osa bioose annab hüdrolüüsll kaks isesugust monoosi,
kuid tuntakse kä selliseid, mis annavad ühe monoosi.
Biooside huika kuuluvad sahharooa (harilik, pilli
roo- ehk peedisuhkur), laktoos (piimasuhkur) ja maltoos
(linnasesuhkur).
Sahharoosi tunneme igapäevases elus tarvitatava
suhkruna. Leidub paljudes taimedes ja viljades, näit.
aprikooses, persikuis, pirnes, ananastes, eriti rohkesti
aga suhkrupeedis ja suhkrupilliroos.
Sah&aroos õn kristalne aine; vees lahustub kerges
ti; alkoholis vähe. Sulab 160°C juures, juhtumisel han
gub klaasitaoliseks amorfseks aineks. Tugeval kuumendamisel muutub tumepruuniks massiks "karamelliks", mis
õn suhkru lagunemisproduktide segu. Hüdrolüüsll annab
d-glükoosi ja d-fruktoosi.

Pöörab polariseeritud valguskiiri paremale,
Pärm mõjub sahharoosile alles siis, ku! see õn lõ
hestatud.
Sahharoos ei redutseeri vase-sooli.
Sahharoos annab ühendeid leelistega, mida nimetatak
se sahharaatideks.
Laktoosi leidub piimas, millest teda kä toodetakse.
Laktoosi valmistamiseks kasutatakse harilikult kooritud
piima, millest õn kõrvaldatud rasvaained (või valmistami
seks) ja kaseiin (juustuks), Selline piim keedetakse pea
aegu kuivamiseni ja siis kristalliseerub piimasuhkur*
Kõrvalproduktidest puhastatakse laktsoos ümberkrlstalllseerimisega.
Laktoos pole nii magus kui sahharoos. Hüdrolliüsil
ta laguneb d-galaktoosiks jad-glükccsiks.
Pärmi toimel laktoos ei kääri. Bakterite toimel
muutub piimahappeks, kusjuures tekivad mõned alkoholid*
Maltoos tekib tärklisest ferment diastaaal toimel.
Kristalne aino. Redutseerib vasesooli^ Maltoosi karamelli
kasutatakse õlle värvimiseks. Murrab polariseeritud val
guskiiri paremale. Hüdrolüüsil tekivad glükoosi moleku
lid.
Trisuukruist tuntakse üksikuid. Nende koosseisu vlrmel: 3C6Hl2Neist õn tähtsaim raffinoop ehk melitocs. Esineb suhkrupeedis, odras, suhkrusiirupis" ja puuvilla seemnels (viimaseis umb.2,5%), Rafinoos õn aine, mia iõhustub hüdrolüüsil fruktoosiks,
glükoosiks ja galäktoosiks.
Pärmi toimel käärib kerges
ti.
Tetrasuhkrut leidub mannas. Hüdrolüüsil annab 2 mole^
kuli galaktoosi,1 molekuli glükoosi ja 1 molekuli frukC24H42O21 + 3HpO = BCgHipOg +
+ ^6^12^6
tetrasühkur
galaktoos glükoos
fruktoos
Tetrasuhkrul suurt tähtsust pole.

Kõrgemad polüoosid.
Kõrgemaid polüoose igapäevases elus suhkruiks ei
nimetata. Neil puudub magus maitse* Õn enamasti amorf
sed, vees lahustumatud alned^ Ei redutseeri vasesooii
ega anna ühendeid metallidega
Hüdrolüüail lagunevad kõrgemad polüoosid monooseks,
nimelt pentooseks ja heksooseks Kõrgemate polüooside
molekulaarkaal õn seni kindlaks tegemata; Igal juhul õn
ta väga suur* Kõrg, polüoose märgitakse valemiga:
^ hõrgemate polüooside hulka kuuluvad allloetletud
ühendid.
Tärklis.
Tärklis tekib rohelistes taimedes sarnastamisel
(assimilatsioonil) klorofülli ja päikesevalguse toimel
süsihapu-gaasist (COg) ja veest (HgO),, Tärklist leidub
taimede kudedes mikroskoobiliste terakestena, eriti
rohkesti kartuli-mugulais ja teraviljus. Tärklis-terade
kuju ja suurus õn mitmesuguseis taimeliiges erinevad?
Selletõttu õn võimalik otsustada, missugusest taimest
tärklis õn saadud. Näit, õn liblikõieliste tärklis-terad ehitatud kontsentriliste kihtidena, mis õn ladestu
nud teatava moodustustsentri ümber. Kartuli tärklisterad õn aga ehitatud ekstsentriliselt^ Edasi esineb
kahest, kolmest (kartuli!) ja paljudest (kaeral) ükaikteradest kokkuliitunud tärklis-teri; Kihisus oleneb
tärklls-olluse erisugusest tihedusest: valgemad kihid
õn tihedamad, tumedamad - hõredamad.
Tärklis vees ei lahustu* Soojas vee3 (70^-80°C)
paisub, tekib klii3ter.
Jood värvib tärklise siniseks.
Soojendamisel lahjendatud hapetega hüdrolüüsub
tärklis dekstroosiks, kusjuures vahepealsete produkti
dena tekivad maltoos ja dekstriin. Ensüüm diastaasi
toimel tärklis hüdrolüüsub maltoosiks.
Kuumutamisel (umb.200°C),lahjendatud mineraalhapetega keetmisel või ensüümide toimel muutub tärklis es
malt dekstriiniks ja nimet.menetluste jätkamisel dekst-

roosiks.
Tärklise saamiseks peenendakse tärklist sisaldavad
taime-osad tooraine omadustele vastavate masinate abil
ja eraldatakse tärklis veega uhtmise teel. Uhtmisel saa
dud piimjas vedelik lastakse seista anumais, kus tärklis
pikkamööda põhja settib. Pärast korduvat puhastamist uht
mise abil kulvatatakse tärklis sooja õhu voolus.
Tselluloos.
Tselluloos õn taimerakku.de seinte ehitusaine. Jood
värvib tselluloosi kollaseks, jood koos tsinkkloriidiga
(ZnCi2+J)
siniseks^ Tselluloosi võivad käärima panna
ainult mõned mikroorganismid.
Tselluloos ei lahustu vees ega alkoholis, lahustub
aga Šveizeri lahus. Hüdrolüüsub kangais mineraalheppeis,
andes glükoosi:
(CõHiQOg)^ * n(3g0) -- **-n(0gH^20g).
Lina, puuvill, kanep ja nendest valmistatud paber,
eriti filterpaber, õn * peaaegu puhas tselluloos.
Pergamentpaberi valmistamiseks kastetakse ^$.lmlmata paber mõneks sekundiks väävelhappesse (HgSO^ ruumala
õn poole võrra lahjendatud veega) ja pestakse R2^^4 kii
resti paberist välja?
Tselluloosile lämmastik- ja väävelhappega mõjumi
sel tekib n.n*nitrotselluloos (kasutatakse lõhkeainena).
Tselluloosi kasutatakse kä kunstsiidi valmistanii.**
seks? Ssialgna kunstsiid oli valmistatud tselluloosi
Bitreerimise teel. Praegu lahutatakse tselluloosi kunstsiidi valmistamiseks Šveizeri lahus, saadakse n+n.
viskoossiid. Peäle selle valmistatakse praegu veel vähe
mal määral atsetaat- ja vasesiidi (saadakse: esimene
tselluloosile mõjumisel äädikhappe - anh&driidiga, teine
- vaskhapendi - ammoniaagiga).
GlÜkogeen.
Leidub loomadel maksas, lihaaeia ja teistes kudedes varuainena. Tekib seedimisel moodustuvast glükoo
sist.Elundite vajaduste katmiseks muutub glükogeeh jälle
gi glükoosiks, Peale looma-organismi leidub glükogeeni
veel seentes ja pärmis,, Jood värvib glükogeeni punaseks.
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Täe sarnane alnf*+ Leidub slgur&is Lahustub
külmas vees nõrgalt, soojas hästi. Lahja happega keet
misel hüdrolüüsub fruktoosiks.
Lihheniin. Leidub mitmesuguseis samblais. Ei
värvu joodiga siniseks.
Dekstrilnid. Dekstriinideks nimetatakse paljusid
kummitaolisI^peTüoose, mille üldvalemlks õn (C^H^o^5)n*
Molekulaarkaal õn väiksem kui tärklisel, Lahustuvad
vees, Veelahust sadenevad dekstrilnid alkoholi toimel
amorfainelna. Joodi mõjul värvuvad punaseks.
Dekstrilnid pööravad polariseeritud valguskiirt
paremale poole, millest nad õn saanud oma nime (lad.
"dexter* - parempoolne).
Dekstrilnid tekivad tärklisest kuumutamisel (u.
200^0), lahjendatud mineraalhapetega keetmisel või en
süümide toimel ja muutuvad neil menetlus il lõpuks dekst
roosiks.
Dekstriine leidub rohkesti küpses leivakoorikus.
Müügil jahuna või siirupina* Tarvitatakse liimiks.
Hemitselluloos. Esineb varualnena palmiseemnete
j.t. taimede rakuseintes, mille tõttu wiimased õn aju
tiselt väga paksud ja kõvad (taimne elevandiluu), kuid
idanemisel muutuvad õhukesiks.^Hemitselluloos hüdrolüüsub nõrkade mineraalhapetega heksoosideks (mannoos ja
galaktoos) ja pentoosidek3 (arabinoos ja ksüloos); la
hustub glütserlinis 300°C t°-l.
Tal.meku9MM.id ( kirsi-, araabiakummi). Taimede eri
tistest saadavad elastillsed ained. Hüdrolüüsimisel
tekivad pentoosld.
Araabiakummi õn lõhnatu, läila maitsega, sisaldab
arablinhappe soola. Tarvitatakse farmaatsias pulbrina
või kummillmana, peäle 3elle likööride, vesivärvide,
tulitikkude ja tindi valmistamisel.
Talmalimad. Esinevad niihästi taimeorganlte sees
(varuained) kül kä pinnal (kaitseks aurumlse vastu).
Kuivamise tagajärjel ei muutu kõvaks. Leidub palju lina
secmnels. Hüdrolüüsil tekivad lihtsuhkrud.

Pektlinained. Leidub palju puu- ia aedviljus* Tek!tavad
g aš tua t (sõstrale, maaslkais),,
Pektlinaineid
õn kä müügile
Nende keemilist struktuuri õn uuritud Ulo 100 aas
ta, kuid lõplikku selgust pole saadud* Kaasaja vaated
pektiinainete suhtes õn järgmised:
Taimeraku kesta seespoolne osa õn pektiinaine n<n.
protopektiin* Protopektiint lõhestamisel tekivad pärispektiin ja tselluloose Pärispektiin pu kalgastuse teki
tajaks Pärispektiini võib lõhestada pektiinhappeks ja
puupiirituseks- Pektiinhappes õn arabinoosi, äädikahapet
metüülalkoholi jne. Pektllnhappel puudavad kalgastuvad
omadused,i
Ligniin ja kutiin. Esinevad taimeraku kestas koos
tselluloosiga!
Lignün õn amorfne puitaine. Harilikes orgaanilis
tes lahustites ei lahustu. Tselluloosi valmistamisel
puidust lahustatakse lignün seebikivi abil ja eralda
takse 3el teel.
Kutiin õn taimevaha.

Mineraalalned.
Toldualneis leidub kä mineraalaineid, mis evivad
toitmisel suurt tähtsust Umb 5% inimese kehast moodus
tavad mineraalalned, millest umb^õ/6 asuvad luudes. Mjneraalainete vähesus või puudumine toidus võib tekitada
haigusi või isegi surma. Toidtiaineis ielduvalst mineraal
aineist õn tähtsamad: naatrium kaalium, kaltsium* raud,
vosvor, kloor, väävel ja jood. Toitmisel evivad mlneraälalneist suurimat tähtsust lubja ja vos^orhappe ühendid
Igal mineraalainel õn kehas oma ülesanne; näit.
rauda vajavad punased verelibled värvialneks, lupja ja
vosvorit vajab kondikava. Vosvorit leidub palju kä när
vikudedes* Lubi aitab kaasa vere hüüblmisele ja vähendab
verre kogunevate happeliste ainete mõju. Keedusoolas
olev kloor õn tähtis mao soolhapete moodustamisel.
Toitmisel õn tähtis mineraalalnete õige vahekord
Mineraalalned esinevad toidualneis sooladena, mis
jagunevad kahte rühma: a) aluselised ja b) happelised.
Toitmise seisukohalt õn tarvilik, et toidus olek^
v&ik<& aluse llsite soodade ülekaal*,
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kõik taimede lehe* varre ja juure (kä mugula) osad ning
mahlased viljad: spinat, salat, kapsas* lillkapsas* kar
tul, porgand, kaal* pea,t, noored kaunad* kurk* tomat,
igasugune puuvili ja maajad (välja arvatud pohlad). Oled*
pungad ja seemned sellevastu^on hapete ülekaaluga: tera
vili* kaunvili* pähk^id^
Loomariigi toid^ai^e^tron aluste ülekaaluga ainult
piim ja veri.
Ensüümid.
Ensüümid õn elavais organismes moodustunud erilised
ollused, mis* ilma et ise muutuksid* kiirendavad keemili
si reaktsioone. Ensüümide toime õn spetsiifiline* s.t,
iga liik neis t toimib vainult teatud koostisega ollustes
se. Ensüümide keemiilne olemus pole veel lõplikult selgi
tatud. Nad, õn supre molekulkaaluga amfotäärsed (ühel
ajal nõrga happelise ja Taluseltse reaktsiooniga) ühendid.
Toitumisel lahustuvad toiduained ensüümide toimel ja
muutuvad seeditavaiks. Ni! leidub süljes ensüüm ptüalaas,
mia lahustab tärklist* maos pepsaas* mis lshustab valkalneid, ja lipaas* mis lahustab rasvu jne. Taimede ja
loomade varuaineid (tärklis* rasvad jne.) võivad aama&
või teised organismid ainult pärast nende ainete lähustamlst ensüümide abil uuesti kasutada* Ensüümidel õn seega
kogu bioloogias väga tähtis ülesanne.
Ensüümid tekivad organismides* Kuid võivad mõjuda
kä väljaspool organisme (näit.pärmis leiduv tsümaas).
Ultraviclett-kiired mõjuvad ensüümidele halvasti.
Enamasti mõjuvad ensüümid paremini hapus keskuses
kui mujal.
Ensüümidest õn tähtsamad:
A* Lõhestajad ensüümid.
I. Rasvade ja estrite lõhestajad ensüümid - lipaas,
voavataas, sulfataas, tannaas
II, Valkude lõhestajad ensüümid - erepsllni ja
trtipsiinl rühma esitajad, pepsiin ja teised,
III. Nukleaasid;

- 2lr IV. Söevete lÕheWtäjad ensüümid - heksosidaasid
ja polüaasid famülaas, tsellulaas jne.),
V.^Deaamidaasid -P-^&eaas jne.
B. Hap&hdajad ja redutseerijad ensüümid.
I. Käärimisenšüümid (tsümaas).
II. Katalääsid -^eraldavad vesinikülihapendist
hapnikku.
III. Oksüdaasid - hapniku ülekandjad hapenduvatele
ainetele^
IV. Peroksüdaasid - lõhestavad vesinikülihapendit
ainult hapenduva aine juuresolekul, mis ise
ha pend ab.

Vitamiinid (kompletiinid).
Peale eespool kirjeldatud ainete leidub toidus
veel n.n. vitamiine ehk kompletiiner Vitamiinide uuri
mine algas umb. 25 aasta eest. Müüd õn nad juba keemili
selt fikseeritud ja mõnda neist õn isegi läinud korda
valmistada sünteetilisel teel (C-vitamiin). Võrreldes
teiste toiduainetega tarvitab keha vitamiine väga vä
he, kuld nende tähtsus keha füsioloogiliste protsesside
korraldamisel ja tervise säilitamisel õn suur. Vitamii
nide puudumisel tekivad haigused n.n.avitäminooaid.
Vitamiinide uurimiseks kasutatakse katse loomi
(rotid, meresead), keda toidetakse kunstlikult Koosta
tud toitudega. Katsete abil õn kindlaks määf&tud 5 vi
tamiini, mida märgitakse suurte tähtedega alfabeedi al
gusest (A,B,C,D,E.).
A-vitamlln ei lahustu vees, lahustub aga raskas.
Õn kumuskinde1 (kuni +200^0), laostub aga kergesti
oksüdatsioonist. A-vitamiln õn tähtis luustiku ja kehakasvu arenemiseks, seega eriti vajalik kasvavale orga
nismile. Äitah kehal soetada vaatupanevust nakkuste
vastu (õn anti-infektsioosne). A-vltamllni puudumisel
kehas võib tekkida raske silmahaigus, n.n.kseroftalmla.

B-vitä&lin lahustub vaes. B-vitamiini tuntakse
kahel kujul:
ja Bg* Vitamiini Bi nimetatakse anti-berib6ri vitamiiniks, sest selle puudumisel tekib beriberi haigus. Vitamiin Bi puudumisel tekivad kä süsivesi
kute ainevahetuse häired. Vitamiin Bg õn antipellagra
vitamiiniks, sest selle puudumisel tekib pellagra hai
gus. B-vitamiin õn samuti kül A-vltamiin vajalik kasva
mise edendamiseks. B-vitamiin õn vähem kuumuaakindel
A-vitamlinist.
C-vitamlin lahustub veos* Vastupanu kuumusele õn
Välke (laguneb 65°C). C-vitamllnl nimetatakse antlakorbuutiliseka, sest ta kaitseb organismi skorbuudi-haiguse vastu. Sünteetiliselt valmistatud C-vitamiini nime
tatakse askorbiinhappeks.
D-vitamlin ei lahustu vees, kuld lahustub rasva
des, Õn kuumusekindel. Hapendub kergesti. D-vitamlin
(nlnat kä antirahhiltilino vitamiin^ õn vajalik luude
normaalseks kasvamiseks ja lubjastumlseks ning rahhildi
vältimiseks,, D-vitamiini valmistatakse kunstlikult ergostariinist selle kiiritamise abil ultravioletsete kiir
tega. Kä kehas võib D-vitamlln tekkida nahas suurel hul
gal sisalduvast ergosteriinist, kui nahka kliritada ult
ravioletsete kiirtega; samuti omandavad piim ja mõned
teised toiduained ultravioletsel kiiritamisel rahhiidivastaseld omadusi,
B-vltamiini (nimet, kä sigimisvitamiiniks ehk
steriTIsesev&staseks vitamiiniks) puudumisel kehas võib
tekkida sigimatus
Vitamiinid A,B ja C ei tarvita oma mõju suurenda
miseks valgustamist Nende liigne tarvitamine õn kahju
lik (tekivad neeruhalgused, soolte ummistumine).
B-vltamiini keha tagavaraks ei kogu, küll aga
A-d ja C-d.
Rahva hulgas õn levinud arvamine, et vitamiine
leidub alati ja ainult rohelisis taimis. See pole õige
Vitamiine leidub kä mltteroheli3is taimis (pärmiseentea, idudes).> Õn kä rohelisi taimi, kus vitamiine pole.
Arvamused selle kohta, kas lihasöõjais loomades
tekib vitamiine või mitte, õn lahkuminevad. Esimest ar
vamust näib kinnitavat seik, et AAit eskimod tarvitavad
toiduks ainult liha.
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40% inimese toidust moodustab teravili, milles lei
dub vähe A-,B-,C-,D-vitamiine.
12% Inimese toidust moodustab kartul, milles ei
leidu A- ja D-vitamiine, leidub vähe B- ja palju C-vitamiini,
16% inimese toidust moodustab liha. Lihaseis õn vä
he vitamiine. A-vitamiini leidub palju eüdames, maksas,
neerudes, rasvases kalas, verivorstis, maksavorstis
D-vitamiini õn rikkalikult kalas. A-,B-,D-vitamiine lei
dub rohkesti munakollases^
Väga tähtsate toiduainetena esinevad piim ja piimasaadused (tarvitatakse rohkem kui kartuleid). Neis õn
rohkesti A- ja D-, vähe B-vitamiinl
Aedvilju peetakse rahva hulgas eriti tervislikeks
toiduaineiks, kuid tarvitatakse vähe.
A-vitamiini leidub lehtviljas, rohelistes hernestes, tomateis, kuid mitte rohkem kui tapalooma kehas
B-vitamiini leidub aedviljas üldiselt rikkalikult, kuid
ei leidu kõigis aedviljus. C-vltamllni leidub rikkalikud;
värskes kapsas, lillkapsas, rohelistes hernestes, sala
tis, vähem hapus kapsas^
Puuviljas leidub vitamiine Üldiselt vähe. A-vitä
nnini
leidub paljudes marjades. B-vitamlini leidub kõi
gis puuviljus vähesel määral, C-vitamiini leidub vähe
Õuntes, pirnides ja kirssides, palju apelsinides ja sidruneisa Soojendamisel C vitamiini hulk väheneb* Keetmi
sel väheneb d-vitamlini hulk puuviljas 20% ja aedviljas
60%,;
Mida värvilisem puuvill, seda rohkem õn selles
A-vitamiini.
Puuvilja- ja marjamahlad õn vitamiinivabad. Nende
tähtsus seisneb selles, et neis õn metallide ülekaal.
Toitmisel võtme Üldiselt A-,B- ja D-vitaiaiinide
tarvidust täita loomariigi saadustega, kuna C-vitamiini
Saarne pepmlselt kartulist ja puuviljast*.
Vitamiinide puudusest tekkivaist haiguslst õn
tähtsamad:
1) 3eri-beri haigus (esineb Idamaal poleeritud
riisi tarvitamise tagajärjel)
2) Skorbuut - tekib C-vitamiini puudumise tagajärj ei
3) Barlo*' tõbi - esineb ^-1^-aastaste laste
juures Tekib laste toitmisel keedetud piimaga*

4)
Pellagra - esineb P$hja-Itaalias, Lõuna-Pra
suamaal ja P.Am.^hendrilgee. Tekib rikundunud maisist
või vahelduseta toitumisest matsiga.
Rahhiiti ei loeta tänapäeval enam vitamiinide puu
dusest sõltuvaks. Küll aga arstitakse seda D-vitamiini
sisaldavate vahenditega.
Keha vitamiinide-tarve küllaldaseks rahuldamiseks
tuleb kasutada võimalikult rohkem segatoite.
Toitlustamisel õn kasulik võtta juhiseks järgmine
nõue: kuluta niisama palju aedvilja, puuvilja ja piima
peale kui teiste toiduainete peale.
Tänapäeval õn võimalik vitamiinide hulka toiduai
nele kindlaks määrata.

Munad.
Lindude munadest evivad toiduaineina peamist täht
sust kanamunad. Toiduks võib tarvitada kä teiste lindu
de mune (hane, pardi, tuvi).
Kanamuna raskus õn 30-70 g, keskmiselt 50 g. Meil
liigitatakse kanamune järgmiselt: I valik üle 50 g,
II valik alla 50 g. Kanamuna koosneb kestast (12%),
munavalgest (58%) ja rebu3t(30%).
Kest koosneb peamiselt mineraalainei3t (süsihapu
kaltsium), milles vähe orgaanilisi aineid.
Munavalge õn kestast eraldatud kreatiinnahakesega.
Munavalge õn aluselise reaktsiooniga. Kalgastub 75-60&3
juures, Munavalge sisaldab 85% vett, 15% valku ja vähe
rasva, piimasuhkrut ning mineraalaineid. Munavalge
valk koosneb oifoalbumlinist, o^oglobuliinist. ovomukolidlst ja ovcflaviinist (värvaine, kuld suure füsioloogi
lise tähtsusega). Mineraalaineist õn munavalges keedu
soola ja kaaliumkloriidi. Ensüüme munavalges pole.
Rebu õn kreatiinnahakesega eraldatud munavalgest.
Õn kalgastuv. Rebu sisaldab 51% vett, 16,5% lämmastiku
ühendeid, 32% rasva ja Ulo 1% mineraalaineid. Lämmastikuühendeist õn tähtsaim ovovitelllin (kuulub fesfoproteildide hulka). Rebus leidub mitmesuguseid val
ite- ja rasvulõhestavaid ensüüme. Rasvadest leidub re
bus rohkesti letsitiine ja holesteriine. Kollase värvu
se tekitajaks õn luteiin. Mineraalaineist õn tähtsamad

kaalium ja kaltsium. Vitamiinidest leidub rebus: A-vit.
palju, B-vit. jäljed, C-vit. seda rohkem, mida kolla
sem.
tähenduseks välisõhuga õn munas Õhuruum.
Viimane
õn värskes munas väiksem kül vanas munas. Munakoores
asuvate augukeste kaudu p&äsevad munasse hallituse ja
bakterite eosed\ Tekib.lagunemine, selle tulemusena
väävelvesinik, mia tekitab halba lõhna.
Munakoores olevata,-augukeste kaudu pääseb vesi väl
ja, mille tõttu õhuruum-vanadel munadel ongi suurem kül
värsketel.
Mune tuleb hoida ruumis, kus õn ühtlane temperatuur
ja kus puuduvad lõhnad.Igaste sissetungi takistamiseks
konservitakse mune vesiklaasi lahuses hoidmisega (vesi
klaas = NagSiOg või NagSig&s; viimane õn munade konservimiseks parem).
Pikemaaegsel seismisel kerkib rebu oma kerguse tõt
tu ja puutub munakoore külge. Bakterid pääsevad kerges
ti rebusse, kus nende arenemiseks õn soodsamad tingimu
sed kül munavalges. Munahakkab lagunema. Selle välti
miseks tuleb aegajalt muna asendit muuta.
Munad säilivad hästi^lubjavees. Pahe - tekib eri
line maitse. Samuti võib mune säilitada soolas või tuhasa
Määrdunud munad ei säili hästi.
Mune võib alal hoida kä jahutushoon&ä O^C juures,
kui relatiivne niiskus õn 80%.
Kindlalmaiks munade aäilitamisvahendeiks õn lubjavesi ja 1%-line vesiklaasi lahus. Selliselt säilitatud
munad pragunevad keetmisel (augukeseQ koores õn suletud,
Pragunemlse vältimiseks tuleb munakoore enne keetmist
teha auk.
Munade proovimine.
1) Asetada muna keedusoola lahusse, mille erikaal
õn 1,0845 (umb,10%-llne lahus). Kui muna vajub põhja,
siis õn värdke.
2) Läbivalgustamine. Värske muna õn hästi läbi
paistev. Tumedad täpdd õn hallitus- või bakterite-pesgd.
Mädamuna oi lase üldse valgust läbi.

P6 Munade liigitus ja munade kohta kehtivad nõuded,
Munamüügi kohta kehtiv seadus liigitab munad
A, B ja C rühma,
A rühm - värsked munad;
B *
- külmhoone munad;
C "
- konšervltud munad.
A rühma kuuluvad munad liigitatakse 2 valikusse!
I valik - munakollane peab olema läbipaistev,
asuma muna keskel ja olema liikuv* Muna tömbis otsas
asetseva õhuruumi sügavus, ovoskoobiga vaadates, ei
tohi Ületada 8 mm^ Munad peavad olema Ühtlaselt läbi
paistvad. Koor selga VÕI nõrgalt täpitud. Munad peavad
olema pesemata.
II valik - I valikust halvema kvaliteediga* üld
joontes I valiku kohta kehtivad nõuded.
B rühma munad hoitakse alal 1°C juures. Peavad
olema pesemata.
C rühma munad võivad eila pestud.
r
B rühma kuuluvad munad peavad olema märgit.märRigaZK^j
C
*
"
"
*
w
V
^ (Konserv
Õn keelatud müüa mune, mis õn sisemiste vereplek
kidega* hallitanud, sisaldavad puna- ja mustmäda, õn
hautud või mltteväljaarenenud. Linnumune võib müüa nen
de õige nime all. Riknenud mune võib müüa ainult tehni
liseks otstarbeks.

Piim.
Piimaks nimetatakse imetajate loomade piimanäärme
nõret, mia õn määratud toiduks vastsündinuile. Kuidas
piim näärmeis tekib, pole täiesti selge. Tähtsat osa
piina tekkimisel mängivad pilmanäärme rakud. Arvamuj,
et piim tekib verest (õn valge veri), pole õige. Pii
mas õn esikohal kaalisoolad nagu kudpdeski, kuna veres
õn esikohal naatriumsoolad. Udaranäärmeis tekkimahakkavas piimas võime kindlaks teha näärmete lagunemisprodukte. Piim siäaldab fosfoprotelide (kaseiin), mida
leidub kä rakkude südames.

Piim õn toiduaineist tähtsamaid. Piim õn määrata
looduse poolt imikule teatud aja jooksul ainsaks toidu
aineks. Sisaldab kõiki eluülalpldamiseks vajalikke toiteaineid, nimelt: valke, süsivesikuid, rasva, mineraal
aineid, vitamiine ja vett. Piim õn ainuke loomariigi
saadus, mfs sisaldab suhkrut*
Toiduks võib tarvitada mitmesuguste loomaliikide
piima. Mele tunneme piina nimetuse all harilikult lehmapiima Lehma õn plimaloomana kultiveeritud arvatavasti
tema vaikse loomu ja võrdlemisi suure pümaannl tõttu,
Praegusel ajal saadakse piima lehmadelt väga rikkali
kult. Piim õn saanud tähtsaks kaubaartikliks. Kä valmis
tatakse piimast väga mitmesuguseid pilmasaadusi*
"TLebina piimanäärmed algavad eritamist juba enne
poegimist. See eritis, n.n algpiim, pole inimtoiduks
kõlbulik. 8 päeva pärast poegimist lehma udar hakkab
eritama valminud piima, mis õn inimtoiduks kõlbulik,
Lüpsmise kestel muutub lüpstud piima koosseis pi
devalt Lüpsi algul saadud piim õn lahja, kuna ta lüpsi
kestel muutub kogu aeg rammugamaks. Eriti rammus õn
lüpsi lõpul saadav piim* Sellepärast õn tähtis lehma
udar korralikult tühjaks lüpsta. Pealegl ergutab korra
lik tühjakslüps udarat energilisemale tegevusele,
Ühelt lehmalt kogu lüpsi kestel saadud piima ni
metatakse täispiimaks.
Mitme lehma taispiima segatuna nimetatakse
segapilmaks.
T^äis- v&i segapiim, mis õn 24 tunni jooksul müü
gile lastud, nimetatakse turupiimaks.
Pärast 24-tunnllist seismist muutub piim vähem väärtuslikuks.
Lüpsmine sünnib peamiselt käsitsi. Kasutatakse kä
lüpslmasinald. Lüpsmise reeglipärane läbiviimine evib
suurt tähtsust, sest sellest sõltub suurel määral leh
made piimatoodang ja piima väärtus. Erit! tuleb lüpsmi
sel täita puhtuse-nõuet*
Piimas õn palju vett? Vesi sisaldab orgaanilisi
ja anorgaanilisi aineid, millest osa õn lahustunud, osa
mittelahustunud olekus*
Rasv õn piinas emulsioonina (rasva-terakaste suu
rus 0,1-10 mlkrooni).
Piimas leiduvaist valkudest õn tähtsaimad kaseiin

ja albumita* Osa kaseiini õn piimas lahustunud kaltsiumi
ühendina^ teine osa puhtal kujul kolloldaalses olekus.
Kaseiini osakeste läbimõõt õn 0,005-0,1 mikrooni. Albumiini osakesed piimas õn sama suure d võ 1 väi keemad / Pii ma s uhkur õn piimas lahustunud olekus,'Mineraalsoblad - Iooni
dena*
Piima erikaal õn seda suurem,
a rohkeim piimas õn
kuivainet (s^o* ainet, mis pärast vea? aurutamist jääb jär
rele).> Ternespiim (kolostrum/3äärpiim - esimestel päe
vadel pärast sünnitamist eritatav piim} sisaldab'rohkem
kuivainet kül harilik piim jäe vibselie tõttu viimasest
suuremat erikaalu. Ternespiima erikaal-õn 1,082-1^060.
Ternespiim evlb kollakat värvust;; ja klbekat maiku -Sisal
dab eriti rohkesti valke (kuni 20%*),* nimelt albUmllbli ja
globuliini^ Vähe suurem normaalsest õn üksikjuhtudel ter
nespiimas kä min&raalainete, rasva ja mitmesuguste-^kõrvalalnete sisaldavua.
Piimasuhkrut õn vähem kui harilikus
piimas. Kõrvalained: aukleiin, letsltiln j,t. Keetmisel
kalgastub ternespiim rohke albumtinl ja globuliihi sisal
duse tõttu*. Ternespiima reaktsioon õn hapu. Hiljem muutub
amfotäärseks (annab mõlemapoolset reaktsiooni).
Ternespiim sisaldab palju ensüüme. Need õn määratud
sündinud vasika esialgseks sooltepuhastuse ergutamiseks.
Peamiselt nende ensüümide tõttu see piim ongi kõlbmatu
inimtoiduks. Õn keelatud müüa piima 15 päeva enne ja 8
päeva pärast poegimist.^Keetmine hävitab ensüümid, mispä
rast ternespiim keedetunacon inimtoiduks kõlbulik.
Normaalse piima koosseis õn kõikuv. Keskmine erikaal
õn 1,032
"Piim.sisaldab keak&iaelt:
vetbS87,6%
kuivainet 12,4%.
Kuivalne'keskmlhekke§saeis:
valgud 3,5%
raav
3,4%
piimasuhkur 4,6%
mineraalained 0,75%.
Rasva % kõigub 2,8-4,5. Valkude ja piimasuhkru juures
nii suuri kõikumisi ei asine.
Piima hulk (piimaannl suurus) sõltub loomatOust, indi
viduaalseist erinevusist, liikumisest ja tööst, haigusist,
sisesekretsiooni mõjust ja lüpsmisest Suurimat mõju aval
davad loomatõug ja individuaalsed erinevused Madalmaa

- .23:9- tõugudel (Holl and
Friisi,! Ahgle ri ) õn piim rasvavaesem,
piimaand aga suurem. Mägestiku tõugudel õn piim rasva?ikkam, piimaand aga väiksem.. Rasvarikas õn kä inglise tõu
gude piim Rasva % sõltub kä individuaalseist omadusist,
udara ja näärmekudede arenemisest jne. Ühtlase toitmise
ja hoolitsemise puhul piimaanni vähe ulatub kuni 200%^
Piimaand õn päritav. Harilikult päritakse emalt piimarchkua, isalt aga rasva protsendi kõrgus?
Piimaand tõuseb maksimumini 5^-6.poegimise aastal,
mõnikord kä 8.poegimise aastal. Hiljem langeb.
Keskmine lüpsiperioodi pikkus õn 300 päeva Pärast
poegimist tõuseb piimaand maksimumini 2 esimese kuu kes
tel* Hiljem langeb. Rikkalik toit suurendab kas plimahulka
või rasvaprotsent! või kä mõlemaid, olenevalt lehma tõust
ja individuaalseist oma&usist* Plimaannlle mõjuvad soodus
tavalt hoolitsemine lehma eest, puhastamine, paras liiku
mine (kä kerge töö) värskes õhus. Optimaalne (s*o. sood
saim) temperatuur plimaanniks õn 12 -l&Oc. Jaheda limaga
õn piim lahjem*
Meil piimarasva keskmine näitab tõusu alates märtsi
kuust, juunis ja juulis õn väike langus ja siis uuesti
järjest suurem tõus kuni septembrini või oktoobrini, mil
lal algab talvine langus.
Lüpsmisel õn tähtis, et udar hästi tühjaks lüpstäks,
sest lõpupiim õn eriti rasvarikas ja seagätmÕjutab suures
ti üldist 3?asva protsenti, mis õn piima väärtuse peamiseks
mõõdupuuks. Lüpsi algul võib olla rasva % 1, lüpsi lõpul
11
Huvitav pn üks näide ühest Põhja-Ameerika rekordlehmaat. Nimelt tootis see (1885.a.) ühe nädala jooksul 20 kg
v3id.
Piima erikaal määratakse 15°C juures. Kõrgema või ma
dalama temperatuuri juures tehakse vaatav parandus. Alla
10°C juuree pole erikaalu üldse soovitav määrata Erikaa
lu ipääramine sünnib mõni tund pärast lüpsmist* Meil kehti
va seaduse järgi ei tohi müüa piima, mille erikaal õn alla
1,028.
P*lma erikaali määramiseks kasutatakse erilist aroomeetritl n.n* läktodenslmeetrit. Laktodensimeotri skaalal
tähendatud arve nimetatakse laktodensimeetrl krancldeka
LaKtodensimeetri kraadidest saame piima erikaalu, kui
kraadide arvule 1,0 ette kirjutame; näit kui lektodonai*

so
meeter näitab 30,5 kraadi, siis õn piima erikaal 1,0305.
Erikaalu määramiseks valatakse hästi segatud piim kõrgesse
sllindrikujullsse klaasi* Laktodenslme^ter lastakse pee
nest otsast kinni hoides piimasse vajuda Kui ta õn vaju
nud umbes 30-da kraadini, siis lastakse ta käest lahti
Kül laktodensimeeter jääb paigale* eila vaadatakse, missu
gene kraad õn piima pinna kõrgusele
Piim õn tegelikult hapu reaktsiooniga. Piima happekraadi määramiseks pu mitu viisi* millest kõige täpsamaid
tulemusi annab tiitrlmine lehelisega* Võetakse ^ normaallehellst, mille abil keskendutakse 100 cm^ piima Indikaa
toriks õn phenolphthalOün^, Tiitri täk se kuni roosakaks muu
tub. Iga cm* lehelist, mia kulub 100 emr piima keskendamiseks, annab üha happekraad! (Soxhiat-Henkeli järele).
Normaalne happekraad õn
MRüglpilma happekraad võib
olla 6"*8,5. Kül piima happekraad õn vähem ku! 6, siis piim
võib olla pärit haigelt lehmalt või õn piimale lisandatud
soodat, muud lehelist või vett^ Kui happekraad õn vähemalt
9, siis piim kalgastub keetmisele Värske piima happesus
pole tingitud pilmahappest vaid piimas sisalduvaist soola
dest. Piim sisaldab järgmisi soolasid:
NaHgPOg - hapu sool,
Na2HPC^ - leheline sool
KHgPO^
- hapu
*
KgHPOg
- leheline *
Piimas leidub vael söögisoodat, sidrunihapet ja gaase
(söehapet j.t.). Hapnemisel lahkuvad gaasid. Peale selle?
leidub piimas vähesel määral letsitiinl, sterline, mitme
suguseid ensüüme (tähtsamad perckgüdaas ja katalaas),
baktereid ja A-,B-,CVitamiinidest õn
piimas kõige rohkem A-vttamüni^ Mtda suurem õn piimas
rasva %, seda rohkem
A-vitamtin" Eriti rohkesti õn
A-vitamllnl aita, kül lehmad söövad toorest rohtu (kollane
või). Keetmisel A-vlt&m&tnt hulk piimas väheneb Veldi,
kondenseerlmiael väheneb 1/3 võrra*
B-vitamilnt õn. pärria, vähem kül A-vltamiinl , B-vitamllni hulk piimas oo kõikuv. B-vitamiini tekkimisel mõju
vad kaaaa bakterid.
^
Piima keetmisel, hävineb piinas leiduv C-vltamlin

Seepärast tuleb keedetud piima andmisel lastele piimale
C-vltamiini juurde lisada (sidruni-mahl).
Mikroorganismid; Tähtsaiks piima koosseisu ja oma
duste muutjaiks piima säilitamisel õn mikroorganismide
Steriilne piim, s o piim, mis ei sisalda elusaid mikro
organisme ega nende eoseid, õn praktiliselt lõpmata püsiv.
Et piim siiski õige lühikese aja jooksul kas hapuks või
halvaks läheb, see õn tingitud just piimas leiduvate mik
roorganismide tegevusest* Piim õn mikroorganismidele sood
saks arenemis-miljödka (sisaldab palju vett) Mikroorganis
mld satuvad piima lüpsmisel lehma nisadelt, lüpsja kätelt,
riietelt, lüpslnõu küljest ja lauda õhust, Tuulutamata lau
das satub 1/10 mikroorganismest piima õhust. Sellepärast
õn puhtuse pidamisel lüpsmise juures väga suur tähtsus.
Mikroorganismid jagunevad baktereiks ja hallitusseenlks.
Bakterid (laiemas mõttes) õn väga mitmesuguse vormi
ga* ümmargusi nimetatakse kokkideks. Nende ühendustel õn
erinimetused:
-

monokokid

-

arvu järgi;
diplokokid
tetrakokid
streptokokid (ketlsamased);
stafllokokld (hunnikus);
spirlllid (kruvisarnased);
vibriod (kõwerad} - kommasarnased bakterid
(kitsamas mõttes), kepisprnased, kuld ilma eosteta;
batsillid (keplsarnased ja eostega).

-

-

Bakterite läbimõõt õn keskmiselt 1 mikroon (0,1-8,0
mikrooni)t Mõnikord bakterid moodustavad niite, mille pik
kus õn kuni 100 mikroeml*
Hallitusaeemte raku läbimõõt õn $-10 korda suurem kui
bakterite läbimõõt*
Mikroorganisme leidub:
1 cm -s turapiimas 2,5 miljonit,
1
*
võis
20
"

1

"

juustus

500

I

"

hapupiimas

1000

"

- 321000 miljonit mikroorganismi võtab enda alla 1 mm
ruumis
Häil kasvutingimusi! tekib poole tunni jooksul
ühest bakterist kaks? Sigid&!al*ie sünnib pooldumise teel
Kui kasvutingimused muutuvad ^basoodsalks, siis tekivad
bakterite eosed^ Eosed kaRM&taVad kÜLmb ja kuuma, või
vad ära kuivada (tolm) jn&^ Bo&ed hskkävad jälle sigine
ma soodsais kasvutingimusi^!.^
Kultuurpärmi juures tekib paljuneM&ne pooldumise
teel, metsiku pärmi juures aga;^pungami^e teel.
Repisamaseid baktereid -õn kahesuguseid:
1) bakterid, mis &ar&likb!' tingimusil eoseid ei
tekita (bakterid kitsamas mõttes);
2) ba&terid, millal aleti Ühes või kahes otsas õn
eosed. Viimaseid nimetatakse^batsillideks (difteriidl
batsill jne.).
Mikroorganismldb?-mõjü piimas võib olle: 1) kasu
lik, 51 kahjulik või'^3kahjuta. Kahjulikud õn mikro
organismid, mis tekitavad haigusi. Mikroorganismide te
gevus vastavalt nende liigile võib olla: 1) hapete te
kitamine, 2) hapete lõhkumine, 3) lima tekitamine,
4) gaaside ja alkoholi tekitamine, 5) rasvade lõhkumi
ne, 6) valkude lõhkumine, 7) lõhna- ja maitseainete te
kitamine, 8) värvainete tekitamine.
Mikroorganismid võivad areneda O-SO^C piires. Kõi
gil mikroorganismel ei ole siginemiseks soodsaim tempe
ratuur ühesugune:^ osa külma-, osa aga kuumaarmastajaid. Enamik mikroorganisme siginevad parimlni 30°C
t^-il. Ku! lüpsi järele piima kohe jahutada, siis ena
mik mikroorganisme ei sigine.
0-10^C t -il siginevad
valgulõhkujad. Seepärast muutub külm piim seismisel
mõnikord mõruks. Kui piima temperatuur õn lb -20°C,
siis valgulõhkujad ei saa areneda, sest piimahape para*
lüüsib nad. Kä tüüfuse bakterid surevad hapus piimas
(mitte absoluutselt kõik), üle 10°C t°-il tekib piima
hape, Ühtlasi ilmuvad mikroorganismid, mis hakkavad
lõhkuma piimahapet (hallitusseened). Kül piimahape õn
lõhutud, siis satuvad tegevusse valgulõhkujad.
24 tunni jooksul mikroorganismide arv piimas nime
tamisväärselt ei kasva. Ku! piima hoitakse puhtalt,
siis võib seda perioodi pikendada kuni 3 ÖObanl,
Kä puhtas piimas õn 300-600 mikroorganismi ühes
cmS-iSa Mikroorganismide leidumise tõttu nisatorus

33 õn neid lüpsi algul saadavas piimas kuni 100.000 ühes
cm -is; lüpsi lõpul õn neid ainult 0-500;
Piima hindamisel õn vajalik kindlaks teha mikroor
ganismide arv piimas, Selleks tehakse
reduktaasl-proov.
Reduktaasi-pioov põhjeneb seigal, et bakterid val
mistavad peale mitmesuguste teiste ensüümide kä ensüümi
-reduktaasi, millol õn omadus pleegitada mõnesuguseid
värvilisi aineid, näiteks metüleensinist* Kuna ühes bak
terite hulgaga kasvab piimas kä reduktaasi hulk, siis
kaotab metüleensinisega värvitud piim seda kiiremini si
nise värvuse, mida enam ta sisaldab baktereid^
Reduktaasi-proovi aparaat koosneb neljakandilisest
veevannist, mille sees asuvad metallist-alustel katset
klaasid, mille mahtuvus õn 20 või 40 cm . Reduktaasi-proovi tegemiseks mõõdetakse katseklaasidesse automaat mõõtjaga 20 või 40 cmr piima? Piimaktbi peale mõõdetak
se metüleensinise lahust ^ cm^ 20cmr piima kohta või
lemr lahust 40cmr piima kohta. Metüleensinise lahuse li
samise järele võetakse klaasid kordamööda kätte ja sul^
gedes neid peopesaga segatakse katseklaasi ümber pööra*
tes värvilahus piima hulka* Pärast seda, kui värvilahus
kõigis Katseklaasides piimaga õn segatud, paigutatakse
klaasid veevanni, millesse enne õn valatud umbes 41°C
sooja vett. Edaspidi hoitakse vee temperatuur aparaadis
kogu katse vältel piiritus-lambi abil 38^-40^0 juures.
Piima värvust katseklaasides kontrollitakse 20 minuti
pärast, arvates katseklaaside sooja vette paigutamise
momendist. Katseklaasid, milles piim õn kaotanud sinise
värvuse, kõrvaldatakse aparaadist ja nende numbrid mär
gitakse üles. Värvuse kontrollimisel arvestatakse katse
klaaside alumise osa värvust, sest piima pinnal pÜ3ib
sinine värvus õhuhapniku mõjul pikemat aega. Tõine vaat
lus õn 2 tunni ja kolmas 5% tunni järele. Katse tule
muste järgi jagatakse piim:
Piima liik
Sinine värvus püsib
RIA? ?istldab
paKu.jL cmM
Ulo 20 miljoni.
Ei tohi müüa
A^la 20 min.
4
20 HtllJonR.
II valik
20 mln.-2 tundi
I
Ule 2 tunni
Alla 4 miljoni.
Eri valiku piima (lastepiima} kohta õn, kehtivad
erinõuded. Seda piima tohivad müügile lasta aimult eri-

lisalt sisseseatud majapidamised toorelt ainult kinnistes,
tootja majapidamises taidetud klaaspudelites. Piim ei to
hi sisaldada 1 cm^ üle 150*000 elava mikroorganismi ja
10 ca^ piimas ei tohi leiduda üle 30 koli-bakteri..
Piimas leidub järgmisi mikroorganisme:
1)
Piimahappe tekitajad bakterid,. Palju liike, mil
lest levinuim õn Streptococcus laotis. Piimahappe-bakteraid leidub piimas alati murel arvul Surevad piima pastöörimisoi ja keetmisel*
2; CaaTitekitajad bakterid. Tekitavad happeid (või-,
Valürioox-, sipelga-, äädika- ja merevaikhape). Hoist
baktereist tähtsaimad õn kolibakterid.
3) Alkoholi produtseerijad (pärmid),
4) Peptoniaeerivad bakterid - lõhuvad valke.
Keetmata piimas õn kõige rohkem piimahapet tekita
jaid baktereid, Paatöõrimine hävitab nad. Pastöõritud
koort hapendatakse piimahappe-kultuuri abila
Peptoni&eerivate bakterite eoseid paatöõrimine ei
hävita (osa eoseid kannatab välja kuni 130 u)?
Peale mainitute võib piimas esineda veel mitmesugus
te haiguste pisilasi (tüüfus, tiisikus, leetrid, sarla
kid, parattiüfus, verine kõhutõbi jne,). Haigusitekitajad
pisilased võivad sattuda piima piimaga kokkupuutuvailt
inlmesilt, piimanõude pesemiseks tarvitatud veest jne.
Kä mõningal loomahaigu3ed õn piina kaudu inimestele eda
siantavad^ näit. sõratõbi (inimestel hakkavad küüned mä
danema, auus tekivad villid), siberikatk jne.
Teatud kaitset nakatamise vastu piimast pakub piima
pastB&rimlne (kuumutamine mitte üle 100 C t -1). Kuumuta
misel Ulo lOC^C t^-1 (steriliseerimisel) kaotab piim
maitse (C+vitamiln hävib).
Piima konservimiseks kasutatakse vesinikuülihapendit
j* formaldehÜUdi. Vesinikuülihapend ei takista peptoniseerivate bakterite kasvu; tekitab mõru maitse. Formaldehüüd õn mürgine, seepärast ohtlik. Piimale sooda lisami
ne hävitab vitamiine.
Piima vead.
Piima vead õn tingitud peamiselt söö
dast ja mikrõõrganismest. Piima punane värvus tekib bak
terita Lõimest. Udarahaiguse puhul õn piimal sageli soo
lane maitse (suhkrut õn piimas vähe). Samuti õn udara
halgusidt tingitud piima muutumine teraliseks. Veniv piin
t$Kib llmatokitMvate bakterite toimel. Pole ohtlik, Nae

rid, praak ja mõned teised söödad annavad piimale erili
si kõrvalmaitseid. Mõned arstimid (arae<uaik, Jood jne}
kanduvad piima üle. Sellepärast ei tohi arstimitega ars
titava looma piima tarvitada.
Tiisikus kandub piimaga edasi, Valimata piimadest
sisaldavad 13-60% tiisikuse baktereid (niihästi Inimese
kui kä looma tüüpi tiisikuse omi)* Loomatlialkus õn oht
lik ainult lastele, täiskasvanute juuras (alates 16 elu
aastast) esineb harva* Peamine oht piima tarvitamisel
seisneb selles, et inimesed piima kaudu omi haigusi edasi
annavad (tüüfus, verine kõhutõbi, sarlakid, leetrid, tii
sikus jne?).
Ohtlikud õn kä piimas bakterite toimel te
kitatud valkude lagunemisproduktid Eeltooduist hoopis
väiksem hädaoht õn see, et piim sisaldab normaalsest
rohkem võtt ja vähem rasva (õn võltsitud)*
Piima tootmine. Hea piima tootmiseks õn tarvis täi
ta rida nõudeida Nende nõuete täitmisega tuleb alata ju
ba laudas* Loomad peavad olema terved (arstlik kontroll).
Sööt olgu hea (ei tohi tarvitada hallitanud sööta)* Lau
da ehitus olgu nõuetele vastav (õhuvahetus, uriini ärajooks, veevarustus). Personaal olgu arstliku kontrolli
all. Peetagu puhtust. Esimene piimasõõrd Igast nisast
lüpsta eraldi (sisaldab palju baktereid, mis õn tunginud
nisadesse). Masinaga lüpsmine õn parem käsitsi lüpsmisest,
sest esimese juures al puutu piim kokku välisõhuga. Lüpsimasin tuleb aga pärast lüpsi korralikult puhtaks pes
ta *>
<T
Hea lüps õn, kui 1 cmr piima sisaldab 50-500 mikroorg*
Halb *
"
*
*
"
*
6000-12000 *
Kõik toimingud piimaga pärast lüpsi tulevad teosta
da eriruumis^ Piim tuleb kurnata ja jahutada aigu!
15°-nl C ja hiljem 4°-ni C„ Jahutamist teostatakse külma
vee abil, millele õn soovitav lisada jäätüklkesi. Õn
olenes kä piima jahutajaid, mis oma põhimõttelt jagune
vad kahte liiki: 1) sisemise torustikuga, kus piim välis
õhuga kokku ei puutu ja 2) lahtised jahutajad, kus piim
jookseb jahutaja välist pinda mööda. Viimaseil om see
paremus, et piim vabaneb "lauda lõhnast", halbuseks õn
äge 36e, et Õhust satuvad piima pisilased.
Piimanõud peavad olema puhtad, Heaks vahendiks
nõude pesemisel õn N&3P04(I%-llne lahus puhastab hästi).

Parimaks sõnnikuosade kõrvaldamise vahendiks piimast
õn tsentrifuugimine.
Piima säilitamlsvahendina kasutatakse kuumutamist,
milleks õn mitu eriviisi:
1) Pastöörimine - kuumutamine 60^-100^0, näit^
1S mln.
30 mia. 65°-70°C; 10 min. 80°-97^C
jne. See viis mõjub piima valgule halvasti (äriline
maitse); kannatavad vitamiinid (peamiselt C-vit.). Paatõõrimlne hävitab enamiku pisilasi, kuid mitte nende
eoseid. Korduv pastOörimine, mia seisneb selles, et
kord pastõöritud piim pärast mõne-ajalist seismist pisilasta arssjKguks soodsas temperatuuris (25^0) pastöörltakae teiskordselt ja issigi kolmandat korda. See hävi
tab kä pisilaste eosed, kuld sellina viis õn kallis.
Must piim, kus õn palju mikroorganisme, õn sobivaim pro
dukt pastö&rimiseks.
2) Steriliseerimine - kuumutamine üle 100^0, näit.
1 tund 10B^U"v5l"i5 min, 115^-1200 tO-l. Sterilisee
rimine 120^0 t^-1 hävitab pisilased ja nende eosed
täielikult. Selline piim, hoituna õhukindlast!, säilib
aastaid. Kuid selles õn kuumuse mõjul toimunud rida
kahjulikke muutusi, Sel piimal puudub hea maitse ja
aroom. Toitvad ollused õn suurelt osalt lagunenud: valk
kaotab suure osa ema toitvalst omadusist (tõmbub kokku,
lagunemisel tekib väävelvesinik, millest õn tingitud
keedetud piima eriline maitse),vitamiinid hävivad täie
likult, lubi muutub sulamatuks, rasv koguneb tibada
korrana peäle. Selle takistuseks - piima homogenlaeerimiue (surumine läbi peenikeste lõhede).
3) SoxhlateeriRilRe. Keetmine Õhukindlas nõus ümb
ritseva auruga 10 min. kuni 6 tundi. Samad pahed (sõl
tuvalt keetmise kestvusest), mis eelmistel viisidel.
4) Kondenseerlmlne vaakuum-aparaadis. Keetmine ma
dalal temperatuuril. 174
I/S vett aurutatakse välja
60^0 tr-1, kuid algul piim soojendatakse 100^0.
Kondenseeritud piima õn kaht liiki: suhkruga ja
suhkruta. Kondenseeritud piimale vähemalt 12% suhkru
juurdelisamine mõjub säilitavalt.
Toitmiaõpetuae uusimate vaadete kohaselt kõige vä
hem kahjulikult piima toitvalle omadusile mõjub see
yila, kus piim hea kuumuse juures lastakse kiiresti

37 keema ja siia niisama kiiresti jahutatakse*
^
Piima säilitamiseks soodsaim temperatuur õn 4 <3
Meil kehtiv seadus lubab müüa piima, mille happekraad Soxhlet-Hehkeli järele õn 6-8,5*
Lastepiima happekraad võib olla 6-7
I

II

valiku piima *

*

*

**

**

"

6-8

*

"

6-8,5

La3tepiim peab sisaldama rasva vähemalt 5,2%, kõik
ülejäänud piim vähemalt 3%.

Plimasaadused,
Koor.
Koorelahutaja abil koore eraldamisel piimast saa
me koore, mis sisaldab 20-23% rasva, Sellejuures jääb
kooritud piima rasva 0,05-0,1%
Turuproduktid õn:
1) Kohvlkoor (rõõsk) - sisaldab vähemalt 15% rasva.
2) Vahukoor (rõõsk)
"
30%
^
3) Hapukoor (hapendatud) - sisaldab vähemalt 30%
rasva, Hapukoore valmistamiseks koor pastõbritakse ja
hapendatakse kultuuride abil*
Üldiselt sisaldab koer samu aineid, mia piimgi,
kuld koores õn need ained teissuguses protsendilises va
hekorras. Koer peab olema pastõõritud.
Kooritud piim ja võiplim õn väärtuslikud toiduai
nad
R&oritud piim erineb koorimata piimast selle tõt
tu, et seal puuduvad rasv ja A-vitamiin*
Võiplim sisaldab rohkem valke kui kooritud piim,
kuid vähem rasva.
Kondenseeritud (koondatud) piim saadakse piima
keetmisega vaakuumis, nii et tast 175 järele jääb. Kon
denseeritud piima valmistatakse ni! koorimata kui kä
kooritud piimast. Esimesel juhul sisaldab kondenseeri
tud piim 10%,, teisel juhul 1% rasva.
Kuivatatud piim ehk piimapulber õn jahutaoline ai
ne, mia saadakse täis- või kcoritud^pilma kuivatamisel.
Piimapulbri omadused sõltuvad valmistamisviisist.
Valmistamiseks kasutatakse järgmisi viise:
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1) Piim juhitakse kuumutatud valtsidele, kus vesi
ära aurab. Pähä: kerge temperatuuri tõttu Saarne piima
pulbri, mis vees hästi al lahustu.
2) Piim pAserdataksa vaatruumlsše. 60^C juures aurab
vesi ja saadakse piimapulber, mia lahustub vees hästi.
40% piimas leiduv&lst ensüümest jh vitamiinid jääval
püsima.
Piimapulbrid tuleb pakkida õhukindlalt, et vältida
nliskumist (piimapulber sisaldab 3-4% vett-, õhus suure
neb veeprotsent 6-1C—Ed). Niiskuse mõjul muutub piima
pulber mlttelahustuvaks ja tekib halb lõhn. Piimapulb
rit al tohi hoida vasknbus.
Piimapulbri koosseis:
vett
3-4%,
piimasuhkrut 37%,
rasva 25-29%,
tuhka
6-7%,
^
valku 27%.
Piimapulbrit tuleb hoida kinniselt ja jahedas ko
has*,
Hapupiim tekib piimas leiduvate või piimale lisan
davate happebakterlte toimel käärimise teel - osa pii
masuhkrut muutub plimahappeks* Plimahape takistab pii
mas leiduvate määndajate bakterite tegevust. Kuna pastõõritud piimas õn hävitatud pilmahappe bakterid, siis
läheb pastõõrltud piim kergesti mädanema.
Hallltusseened lõhuvad piimahapet. Allee pärast
tugeva hallituse tekkimist suureneb määndajate bakteri
te arv piimas - piim hakkab haisema ja muuthb kõlbma
tuks.
Pilmahappe bakterite arendamine seega tähendab
praktiliselt hapupiima saavutamist^ Pilmahappe mõjul
muutuvad piimas leiduvad valgud, nad "tõmbuvad kokku",
SeOc muutuvad vähemsulavaiks, helbelisiks*
Kuna pilmahappe bakterite liike õn väga palju ja
nende koostöö teiste bakteritega, olenevalt temperatuu
rist ja Üksteise mõjutamisest, õn väga mitmekesine,
siis õn maailmas väga palju hapupiima liike*
Tavaline hapupiim esineb Kesk- ja Põhja-Euroopas.
Vahemere-ümbruse mais piimahappelisele käärimisele osalt
seltsib alkohoolne käärimine. Neil hapupiimadel õn igal
maal erinimetus. Nit õn Sardiinia Kiudu ja Bulgaaria
jogurt sisult samad.
Jogurti# esinevad*ehtsad pilmahappe bakterid + pii-

masuhkrut käärlmapanevad mikroorganismid, mis tekitavad
head aroomi.
Keefiris õn mitu liiki erinevaid mikroorganisme. Kee
firi liigid ja erinimetused:
Armeenias - masum;
Egiptuses - leboii;
Kaukasuses- Tceeiir.
Keefiri- ja eriti jogurti-taollsed hapupiimad vaja
vad vastavate bakterite arenemiseks kõrgemat temperatuu
ri. Sellepärast Võib nende loomupärane arenemine toimuda
ainult soojemail mail. Meil saab neid valmistada ainult
bakterite puhaskultuuride abil ja kunstlikult kohandatud
temperatuuri juures.
Kõigil hapupiima liikidel õn tervislikult suur mõju:
nad vähendavad määndamisprotsesse jämesooles, tuues kaasa
plimahappe desinfitseeriva mõju. Kä takistab piimahape
veresoonte lupjumist. Kuulus prof.Metschnikov hindas noid
mõjusid eriti tähtsaiks ja kiitis hapupiima kui elupikendajat* Nead head mõjud omistatakse eriti keefirile ja
jogurtile kui meil haruldasile ja kalleila hapupiima lii
gale.
Jogurti valmistamine neil:
Jogurti pär3: "valmistatakse Tartu Ülikooli labora
tooriumis^ Jogurti valmistamiseks võetav piim (peab ole
ma haa piim) pastböritakse ja jahutatakse 50^0 t°-l.
Lisatakse juurde bakterite kultuur (sisaldab kä pärmlseenl, mis annavad head aroomi).
Segu tuleb hoida kinniselt termosnõus 40^C juures
3-4 tundi, kuni piim kalgastub. Siis asetatakse jääle
seisma, sest liig hapuks läinult pole hea. Edaspidiseks
valmistamiseks võib tarvitada kultuurpärmi asemel kalgastunud jogurti tükikesi.
Keefiri valmistamine meil:
KeefIri puhasku11uur - keefiri terad, mis piimas
leotatult sarnanevad lillkapsale. See kultuur sisaldab
kepisamaseid piimahappe-baktereld ja pärmiseenekesi.
Viimased tekitavad alkohoolset käärimist, kuld ainult
piimahappebakterite
juuresolekul. Keefiri terad tursutatakse soojas vees, siis steriliseeritud piimas, mille
temp. õn 30^0. Hoitakse seni, kuni terad tõusevad pinnakN
Keefiri valmistamisel 1 liitri pastööritud piima jaoks
võetaks# 2 supllusikat tursutatud keefiri teri* Need kur

nataks* hiljem välja järgmiseks tarvitamiseks. Lastakse
piimal seista 1-2 päeva 15^C t°-l. Keefiri enne tarvita
mist loksutatakse.
Keefiris õn umbes 0,5% piimahapet ja 0,25% v3i roh
kem alkoholi. Alkoholi hulk seismisel kasvab, ulatudes
6 päeva pärast 1%-ni* Siis pole keefir enam maitsev.
Tõised alkohoolsed joogid piimast:
Kumõss - lähedane keefirile, valmistatakse mära-piimašT. Sisaldab kuni 0,7% alkoholi.
Piima šampanja - valmistatakse Karpaatides lamba-piimast (urdaehk smuti).
Tsiilis valmistatakse nahkrust ja piimast limonaa
di.
Norras õn eriline hapupiim, mis väga kaua säilib - veniv piim (Soome - pitkä piima). Norras aetakse karjImägedesse pikemaks ajaks. Piim keedetakse ja hoitak
se alal külmas kobas, kus pääsevad mõjule limatekltajad
bakterid.
Kä hapukoore ja või valmistamisel kasutatakse puhaskultuuro ja pastööritud materjali selleks, et saada pa
remini säilivat ja ühtlasemat produkti.
Juustu valmistamisel jääb järele juustuvesl, millest
eraldatakse valgud ja suhkur. Kasutatakse haigete toidu
na. Meil juustuvee ümbertöötamist ei ole.
Juust.
Juustu valmistamiseks sadestatakse piimas kaseiin.
Juust koosneb peamiselt valgust ja rasvast. Juustu val
mistamiseks õn 2 tähtsamat viisi:
1. Juustu valmistamine piima hapendamise teel.
Piimahappe mõjul sadestub kaseiin. Hapupiim soojendatak
se ja valatakse sõelale, kus pilmavesl ära nõrgub saadakse kohupiim Viimane käärides,"valmides" annab hapupiima-juustu. Viimast kasutatakse vähe.
2. Juustu valmistamine rõõsast piimast ensüüm-laabi
abil. Laapi saadakse vasika ja kä sea maost. Juustu val
mistamisel kasutatakse kuivatatud ja pulbriks tehtud ve
sik# (rharvamini sõa) magu.
Piim soojendatakse 30-35^0, lisatakse vasika magu
ja segatakse ^ tundi. Väljtjagenaaud valgu ja rasva segu
lõigatakse tükkideks, vormitakse
pressitakse. Juustu
Kuju õn iga juustu liigi juures erisugune (hollandi juust

ümmargune, sveitsi juust ratastena, mõned liigid väikes
te tükkidena jne.). Toores juustu-mass koosneb peamiselt
kaseiinist, rasvast ning veest ja väiksemal määral vees
lahustuvaist aineist, millest tähtsaimad õn piimasuhkur
ja soolad. Enne või pärast pressimist soolatakse juustu.
Pressimisele, vormimisele ja soolamisele järgneb juus
tu käärimine. Käärimiseks juust hoitakse keldris. Kääri
mise vältus õn mitmesugune, sõltudes juustu liigist. Mõ
nel liigil õn 3-5 aastat (itaalia juust). Šveitsi juustul
õn käärimlsaeg 0,5 aastat või rohkem, hollandi juustul
vähem.
Käärimise kestel tekivad juustus mikroorganismide
toimel mitmesugused muudatused (keemilised ja bioloogili
sed). Neist mikroorganismidest õn tähtsamad järgmised:
1) piimahappe bakterid, 2) peptonlseerivad (valke
lõhestavad) bakterid, 3) aneoroobsed (näit.võihappe) bak
terid; tekitavad eoseid, 4) pärmiseene# (leidub peamiselt
pehmeis juustudes),5) hallitusseened (suur tähtsus pehme
te juustude valmistamisel).
Juustu maitse sõltub sellest, missugused mikroorga
nismide rühmad käärimisest osa võtavad.
Juustu käärimine jaguneb 3 faasi:
1) eelkäärimine - piimasuhkrust tekib plimahape;
2) peakäärimine - valgud lõhestatakse peptoniseerivate bakterite toimel; gaaside mõjul tekivad juustus au
gud;
5) järelkäärimine - enamik mikroorganisme sureb;
jäävad järele ensüümid, mis lõpetavad käärimise.
Käärimisel tekkiva piimahappe h&lk sõltub sellest,
kül palju piimasuhkrut piimahappeks muutub, Hiljem piimahape hävitatakse hallltusseente ja pärmide poolt, juust
pehmeneb. See protsess algab juustu vällspinnalt ja lii
gub sissepoole.
Laabi abil sadestatud kaseiin esineb piimas kaltsiumisoolana. Plimahape kõrvaldab kaltsiumi. Tekib kaseglobullln. JProtsessi jätkumisel tekivad albumoosid, peptoonid ja Hiljem vabad amllnohapped. Amiinohappeist leidub
juustus kõikt Peale selle tekivad veel mürgised valgu
lChenemlsproduktid. Vanemas juustus leidub kä ammoniaaki.
Rasvad lõhestatakse glütserlinlks ja vabuks rasvahappeiks. Mikroorganismid tarvitavad glütseriini toiduks,
rasvahappeid mitt
Juustu pealiskihtidest lendub osa
rasvahappeid.

42 Piimasuhkru, rasvade ja valkude lõhestumisel tekib
lõhna- ja maitseaineid (sipelga-, või-, proprioon-, valerioonhape jne.). Vähesel määral tekib kä alkohole, mis,
Ühinedes hapetega, tekitavad estreid. Juustu magus maitse
õn tingitud amiinohappeist. Süsihapugaas, kogunedes sin
na, kus juust õn pehmem, tekitab augud. Juustu käärimisel
väheneb kaal kuni 40%. Kaalu vähenemine õn tingind vee
auramisest ja mõnede ainete lendumisest. Lõhaaaineina
esinevad juustus ketoonid.
Juustu valmistamiseks tuleb kasutada pastöörimata
piima, mispärast 'piima puhtusel õn väga suur tähtsus.
Müügil olevad juustud jagunevad:
1) happe abil valmistatud juustud,
2) laabi
"
*
Viimased jagunevad:
a) pehmed juustud,^ ,
b) kõvad juustud (gveitsi^ hollandi j.t.).
Juustude hindamisel arvestatakse juustu koostist,
maitset, välimust. Juust võib olla valmistatud tälšpllmast, kooritud piimast või piimast, millele õn lisatud
koort.
Juustude koostist hinnatakse kulvolluse rasvaprotsendi järgi, kusjuures juustud jagatakse järgmistesse
rühmadesse:
1* Koorejuust (valmistatud täispiimast, millele õn
lisatud Tcõortl.
Jagatakse 2 liiki:
I liik sisaldab vähemalt 60% rasva kuivaines,
II *
Ruutu märgitakse rasva % ja meierei nr.
a.^Täispllma juust.
I Ulk Sisaldab vähemalt 45% rasva kuivaines,
If "
*
*
35%
"
"
Mämk:
3. Peolkooritud piima juust.
I liik sisaldab vähemalt2õ% rasva kuivaines.
II "
? ;
"
15%
"
"
Märk:

}— j

4. Kooritud piima juust. Sisaldab alla 15% rasva
ku!vaines. Kooritud piima juustus õn valgu % suurem kui
teistes juustudes.
Märk:
Punktide 3, 5 ja 4 all nimetatud juustude märkides
se märgitakse samuti nagu p.l juures rasva % ja meierei
number.
Juustus õn vett 34-60%. Valke õn seda rohkem, mida
vähem õn rasva. Piimasuhkrut leidub juustus vähe. Soola
lisamine mõjutab bakterite tegevust.
Pehmed juustud sisaldavad üle 50% vett ja nende vai
minemine sünnib väljastpoolt sisse. Kõvades juustudes
leidub vett alla 50%. Valmivad ühtlaselt kogu massis.
Juustu vead:
'** 1. Juusturatas läheb lõhki. Viga tekib juustus lei
duvate liigsete gaaside tõttu. Põhjused: mitteküllalda
ne juustuvee kõrvaldamine või udarahaige lehma piima
kasutamine.
2. Klaasine juust (aukudeta) - puuduvad gaasltekitajad mikroorganismid. Põhjused: madal temperatuur.või
liig kuiv õhk.
3. Mõru juust. Mõru maitse võib olla ainult värskel
juustul. Selle tekitajaiks õn aldehüüdvaigud.
4. Värvilised juustud. Värvus tekib mikroorganismi
de toimel. MõBel juustu-lilgll õn roheline värvus loomu
lik (juustu valmistamisel lisatakse leivahallltust).
Juustu yärviliaust võivad põhjustada kä metallid (vask).
Valged plekid juustus tekivad liigsest piimahappest, mis
takistab vajalikku mikroorganismide arenemist.
Mõnikord leidub juustus kä kristalle.
Tüüfuse ja teiste nakkushaiguste suhtes õn juust
hoopis vähem ohtlik kui p&im.
Juustudest parim õn sveitšl juust.

Rasvad ja õlid.
Toiduks kasutatavaid rasvu saadakse looma- ja tai
meriigist. Loomariigi rasvadest õn tähtsuselt esikohal
või, teisel kohal koduloomade rasvad ja kolmandal - kala
rasva Taimesriigi rasvad: taimeõlid ja taimerasvad.
Mitmesuguste rasvade segu tuntakse margariini nime
tuse all.
Rasvad võtavad hästi endi külge lõhnu (lõhnaõlide
valmistamine). Seda omadust tuleb arvestada rasvade säi
litamisel.
Või.
Rasvadest õn toiduainena parim või (õn hästi seeduv ja vitamiinirikas). Või sisaldab keskmiselt:
rasva
80-84%
vett
14-18%
valke
0,6%
plimahapet ja
piimasuhkrut
0,4%
piima mineraal
aineid
0,1-0,2%.
Soolatud või võib sisaldada keedusoola kuni 4%. Vita
miinidest sisaldab või rohkega A-vlt*, vähem B- ja C-vih
Võid valmistatakse rõõsast või hapust koorest.
Viimasest saadakse võid rohkem ku! esimesest, mispärast
peamiselt valmistatakse hapu-koore võid. Või tekib koore
segamisel rasvgkerakesta- liitumise teel (soodsaim temp.
rasvakerakeste liitmiseks õn 12°-16°C). Enne või valmis
tamist pastõõrltakse rõõsk koor. Hapukoore saamiseks li
satakse pastõõritud koorele happe-kultuure. Pastõörimata
koorest valmistatud või rikneb ruttu.
30-35 liitrist piimast saadakse umb.l kg võid.
Või värvus oleneb söödast (talvel õn või valge, su
vel kollane). Sageli lisatakse võile talvel värvaineid.
Pesemisel ja pressimisel lisatakse võile 1-2% soola
^meil kehtiva seaduse järgi ei tohi või soolasisaldus
ületada 4%).
Meil kehtiv seadus lubab või nimetuse all müügile
lasta ainult ainet, mis sisaldab vähemalt 80% piimaras
va. Harilikult sisaldab või 84-85% piimarasva. Piimaras
va õn muist rasvadest kerge eraldada selletõttu, et sel
le tekitajaiks õn huik lenduvd&A rasvahappeid.

Võis leidub võihappe glütseriide, vähesel määral
vabu rasvahappeid ja kuni 0,4% holesteriini. Baktereid
õn võis palju ja mitmesuguseid. Piimahappe-baknereid õn
näit. 1 g võis 100 milj. Võis võib esineda kä haigusitekltavaid baktereid. Tüüfus harilikult või kaudu edasi
ei kandu, sest võid tarvitatakse selleks liig vähe.
Või vaad.
1. Või mõrunemine. Tekitatakse mikroorganismide
poolt* Mida rohkem või sisaldab vett, seda rutem mõruneb.
Mõrunemino tekib kä hnllitusseente sattumisel võile*
2. Või rasvumine. Päikesekiirte ja üldse valguse
mõjul või muutb valgeks ja omandab rasva maitse^
5.
Või hoiuruumis olevad halvad lõhnad anduvad võ
le edasi.
4. Või õn juustuna, murduv, plekiline (soola taga
järjel)^ punaste plekkidega (pärmide tekitatud).
Piima halb maitse andub kä võile edasi.
Pärgamenti pakitud võis tekivad hallltusseeneds
Või võltimisvõtteist õn tähtsamad järgmised: vee,
rasvad^ või konservainete lisamine ja riknenud või re
noveerimine^
Loomarasvad.
Koduloomade rasvadest evivad tolduaineina tähtsust
veise-, sõa- ja lambarasv. Rasvade kättesaamiseks loo
made rasvakudedest tuleb neid sulatada* Sulatamiseks ei
tohi kasutada liig kõrget temperatuuri, eest siis hakka
vad valgud lagunema, tekitades kõrvalmaitset*, Sea-rasvad: pekk, ploömirasv, kelmerasv. Et puhast heamaitse
list rasva saada, tulevad rasvakoed enne sulatamist häs
ti puhtaks pesta. Sulatamist tuleb teostada varsti pä
rast looma tapmist. Heade rasvade saamiseks valitakse
välja paremad keed. Madala temp. juures sulatamisel ei
saada kõiki rasvu kätte. Sellepärast sulatatakse hiljem
ülejäänud rasv kõrgema temperatuuri juures. Saadakse
vähemväärtuslik rasv, millele lisatakse vürtse ja mida
siis kasutatakse praadimiseks.
Pärast sulatamist puhastatakse head rasva keedu
soola lahusega, mille tulemusena räsv kaotab maitse,
Saadakse n.n. neutraalne rasv (õn parim rasv)
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omist.
Õlisarnase rasva saamiseks pressitakse S5^C juures
vedel osa välja.
Searasva koosseis:
õlihapet
60%,
steariinhapet 7-8%,
palmitiinhapet 52%.
Searasvas leidub kä vabu rasvähappaid.
Searasv säilib paremini kui v3i, sest sisaldab vähem
vett (müügile lastav searasv sisaldab ainult mõne kümnen
diku protsendi vett). Hangumisel muutub searasva pind lai
neliseks- sõe õn searasva iseloomustav omadus. Searasva
tuleb hoida jahedas ruumis kaitstuna valguse eest. Peale
või õn searasv parim toidurasv (hästi seeduv ja säiliv).
Sellepärast esineb sageli searasva võltsimisilllsatakse
taimeõli, kookusrasva, loomarasva, jäetakse vatt sisse).
Veiserasva sulatatakse 60-70^0 juures. Siis tehakse
veevabaks. Õn sõmer, kristalne, kollakas. Velserasvast
eraldatakse vedel osa, millest valmistatakse margariini
(parem margariin saadakse searasvast). Mida veevabam õn
veiserasv, seda paremini säilib^
Võltsimisi: lisatakse kondiõli ja taimerasvu.
Lambarasv sarnaneb üldiselt veiserasvale.
Hanerasv meil praktilist tähtsust ei evi, sest õn
vähe. Õn õline ja üldiselt hea toidurasv. Müügil õn kal
lis ja enamasti võltsitud^
Kalarasvad. Siia rühma kuuluvad rasvad pole kõik kpladest saadud (näit.traan).
Kalarasvad jagunevad:
1) traan,
P) kalamaksa-õli.
Trääni saadakse vaala pekist sulatamise teel. Õn ve
del ja evib erilist lõhna ja maitset, mispärast ei saa
kasutada toiduainena, üksikud tehased õn võimelised traa
nist kõrvalaineid kõrvaldama, mille tagajärjel kaob halb
lõhn ja maitse. Selliselt puhastatuna õn traan toiduaine
na kasutatav. Viimasel ajal traan töödeldakse kõvaks ras
vaks.
Kalamaksaõli õn väga väärtuslik - kasutatakse arsti
mina.

Vedelate rasvade kõvaks muutumine õn üldiselt ras
kusteta teostatav. Nii näit. õn trääni võimalik muuta
sea- ja veiserasva sarnaseks kõvaks rasvaks, mida välis
maal tarvitatakse kä toiduna. Rasva kõwaks muutmiseks õn
tarvis temas leiduvad küllastamata rasvahapped muuta küllastatuiks, täh. õn tarvis neile anda juurde vesinikku.
Selleks tuleb kasutada katalüsaatorit - niklit või mõnd
teist ainet. Kui rasvast niklit täielikult välja ei puhas
tata, siis õn see rasv tervisele kahjulik.
Kõvu rasvu,on võimalik valmistada kä taimeõlidest.
Taimeõlidest, mis õn tervisele kahjulikud (näit.kastoor
õli), pole võimalik valmistada toiduks kõlbulikku rasva.
Kalarasvad erinevad muist loomarasvadest sellega, et
nad sisaldavad erilisi rasvahappeid.
Taimerasvad.
Taimerasvad õn enamikus vedelad (õlid). Leidub pea
miselt seemnels ja viljas, kust eraldatakse preasimise
teel. Enne pressimiat tuleb
seemned pesta ja peenendada.
Pressimlne teostatakse kas hariliku või kõrgema tempera
tuuri juures. Viimasel juhul saadakse rasva rohkem, kuid
väärtus õn väiksem, esimesel - vastupidi, Toidurasvade
prassimine toimub madala temperatuuri juures. Hiljem pres
sitakse ülejäänud rasv kõrgema temperatuuri juures välja,
saadakse vähemväärtuslik produkt. Pressimisel kasutatak
se mõnesaja atmosfäärilist survet. Pressimisel tuleb õli
ga kaasa kä teisi koosseisu osi. Nende kõrvaldamiseks
jäetakse Õli seisma - kõrvalained sadestuvad põhja. Müü
gil olevas õlis ei tohi tekkida sadet. Sademe eraldamis3ka..kasutatakse filterpressl. Tumeda õli heledamaks muut
miseks kasutatakse erilisi võtteid, näit.hoidmine söega
segatqna. Kui õli õn liig tume, siis söega puhastamine
ei ennä tulemusi. Viimasel juhul puhastatakse õli väävel
happega.
Kõvu rasvu puhastatakse auru ja keedusoola lahuse
abil.
Rasvahappeist esineb taimeõlidest peamiselt õlihape.
Et Õlihape õn küllastamata ja selletõttu vesiniku juurdeandmisel kergesti muutub steariinhappeks, siis õn kõiki
taimeõlisid võimalik muuta kõvadeks rasvadeks^
Kõik taimer&svad sisaldavad fütoeteriini.

Taimeõlid jagunevad:
1) kuivavad (linaseemne- ja kanepiseemne-õli);
2) poolkuivavad (päevalilleseemne-Õll}$
3) mittekuivavad (oliivõli).
Küllastamata taimeõlid sisaldavad palju küllastamata
rasvahappeid. Võtavad Õhust hapnikku ja muutuvad vaigusarnaseiks.
Linaseemne-õlile sikatiivi lisamisel saadakse värnitsc
Taimeõlidest õn tähtsaimad: oliiv-, maapähkli, see
sam-, puuvillaseemne, linaseemne- ja kanepiseemne-õli.
Oliivõli ehk provanksõli.on taimeõlidest parim.
Saadakse Piipuu viljast. Oli sisaldub niihästi vilja li
has kui kä kivides. Lihas leiduv õli õn parem kivides lei
duvast. Oliivõli ei kuiva. Alla 0° muutub tihedaks. Võlt
sitakse sageli ja hästi.
Maapähkli-õli saadakse troopikataimedest. Viljad
kasvavad maa sees. Viljas õn 30-40% rasva. Õli õn väga
hea ja õrna maitsega. Sisaldab arahhiinhapet, mis teistes
taimeõlides puudub. Selletõttu õn maapähkli-õli kergesti
teistest taimeõlidest eraldatav.
Seesamõli.saadakse seesami seemneist. Õn kollane.
Evib head, õrtt& maitset. Välismaal lisatakse seesamõli
kunst võile, et vältida võltisimisi (värvub furfurooli
ja soolhappe toimel punaseks). Seesamõli kasutatakse hal
vaa valmistamisel.
Puuvillaseemne-õll õn eelmisist odavam. Saadakse
puuviTlaaeemneis^J Toorena õn mustjaspruun. Pärast rafineerlmist ja kemikaalidega puhastamist õn helepruun ja
meeldiva lõhnaga. Puuvillaseemne**õli õn võimalik muuta
kindlaks kahaks (n.n.eotton steariin). Kuna see õli õn
odav, siis kasutatakse seda võltsimiseks. Amüülalkoholi
ja väävelsüsialku lisamisel muutub punaseks, mille tõttu
õn kergesti äratuntav.
Linaseemne-õll ehk linaõli saadakse linaseemneist
pressimlse teel. Õn helekollane, omapärase lõhnaga ja
veniv. Hangub - 27°C t^-1. õhus kuivab (n.n.kuivav Õli).
Oksüdeerumisel muutub kõvaks, väheelastseks vaigutaollseks massiks. Kõlbab toiduks, kui õn hästi rafineeritud
(Vene- ja Poolamaal kasutatakse toiduõlina - n.n.paastu-

õli). Seismisel omandab kiire sstl terava maltsa*
Kanepiseemne-õli ehk kanepiõli saadakse kanepiseemneist pressimise teel. Värskelt õn heleroheline kuni
rohekaskollane? Toiduõlina õn linaseemne-õllst parem.
Kaneplseemne-õlist valmistatakse kä värnitaat, mida
kasutatakse piltide maalimiseks?
Viimasel ajal leiavad ialaldapt kasutamist kõvenda
tud taimeõlid, Õlide kõvendamiseks muudetakse neis lei
duv õlihape katalüsaatorite abil steariinhappeks. Pärast
kõvendamist tuleb õli korralikult katalüsaatorist puhas
tada^
Peäle õlide saadakse taimedest veel rasvu, millest
õn tähtsamad kakao-, kookus- ja palmirasv^
Kakaorasva saadakse kakae-**uhadest" pressimise teel
Õn kollakas^ kakaoiõhnaga^ sulab 30-35^C t^-1. Koosneb
õli-, palmittin
steariin- ja llnoolhappe glütserildidest. Kasutatakse ravimite ja seepide valmistamiseks.
Kookusrasva saadakse kockuspähkli tuumast pressimi
sel teel. Puhastatuna õn valge, kõva ja maitseta, sulab
20-28^ C
1 Sisaldab lauriin-, müristün-, kapriin ja
palndtiinhappe glütseriida. Kasutatakse toiterasvana ja
puhastamatult kä seebi valmistamisel? Evib kõrget seebistusarvun
Paimirasva saadakse õlipalmi käärima läinud vilja
lihast pressimise või keetmise teel, kusjuures viljaliha
välisest osast saadakse palmivõi, südamest aga kõvem
rasv? Palmirasv õn meeldiva lõhnaga, kollakas kuni pruu
nikas, sulab 30-40^C t^-1, Kasutatakse seebi- ja margarünitööstuses Säilib hästi
Taimerasvad sisaldavd Üldiselt rohkem vabu rasvahappeld kül loomarasvad.
Margariin ehk kunstvõi.
Margariini valmistati esmakordselt 1868.a.Prantsus
maal, Niinelt Napoleon III, soovides anda rahvale ja sõ
dureile odavat rasva, määras auhinna kunstvõi leiutami
seks. Kunstvõi leiutas keegi prantsuga keemiku Viimane
valmistas kunstvõi velserasv* kergeatisulavaist osadest,
n.n^oleomargariinist ja piimast, neid emulgearidee* Ni-

aietatud aineile lisas ta soola, konserv- ja värvaineid.
NUüd kasutatakse kunstvõi valmistamiseks vedela osa
na taimeõlisid, p&amiselt maapähkli-õli, millele harili
kult lisatakse kookusrasva. Peale selle lisatakse kunstvöile veel piima, soola, maitse- ja konservaineid. Kunst
või eraldamiseks loomulikust võist õn seaduslikult nõu
tav selliste ainete lisamine, mida võit kergesti keemili
selt tõestada. Meil kasutatakse sellise ainena tärklist
(lisatakse 0,1-0,2%). Tärklise oleluse kindlaksmäärami
seks võis keedetakse kahtlast võid vees, millele lisatak
se pärast jahutamist joodib Viimase toimel muutub vees
leiduv tärklis siniseks. Välismaal kasutatakse kunstvõi
eraldamiseks loomulikust võist seesamõll (värvub furfurocli ja soolhappe toimel punaseks).
Rasvalilgi kindlaksmääramine.
Peale lisaainete (tärklis, seesamõli) kasutatakse
raavaliigl kindlaksmääramiseks veel mitmesuguseid teisi
vahendeid. Erikaal, mis kõigub 0^375-0,970, võimaldab
kä mõningal määral eraldamist. Õlide juures õn lahkumi
nekud erikaalus sageli ainult kümnendikes või isegi sa
jandikes.
Rasvaliigi kindlaksmääramiseks kasutatakse mitme
suguseid arve.
'
1. Rahheri arv: ku! palju sisaldab ICC g rasva vees
M&ttei&hn3tuvaTS*rasvahappeid.
Kappekraad: kaalium-seebikivi hulk milligrammi
des^ mis õn vajalik 1 g rasva keskendamiseksc Mida enam
lagunenud rasv, seda kõrgem harilikult happ&kraad.
3^ Richert-Mbissli arv: 1/10 normaalse lehelise
hulk cm.3-Tes^ miš õn vajalik selleks, et 5 g saadud len
duvaid ja vees lahustuvaid rasvahappeld keskendada
(võil 24-34).
4. Seeblstusarva kaaliumapebikivi hulk milligram
mides, mis õn Vajalik ühe g rasva seebistamiseks. Ena
mikul rasvadel õn aeebistusarw 190 ümber, võil ca 230,
kookuargsvai ca 260
5 Joodi arv: 100 g rasvas leiduvate küllastamata
rasvahepote poolt vastuvõetava joodi hulk grammides;
Xa sulamis- ja hangumistemperatuuri vahe võimaldab
rasvade eraldamist Üksteisest.

Rasva välised omadused sõltuvad neis leiduvate glUt
serildide vahekorrast: kui ülekaalus õn steariin- ja pal
mitiinhape, siis õn rasv kõva^ kül oleiinhape (õllhape)
- sits vedel (õli)
Tärklis.
Tärklis esineb taimedes terakestena* Tärklise saa
miseks peenendatakse tärkllstslsaldavad taimeosad ja ase
tatakse vette* Sõela abil eraldatakse tärklist sisaldav
vesi taimeosadest. Vee seismisel settib tärklis põhja,
Tärklist sisaldavad: kartul 20%, viljaterad 70-80%. Kõi
ge hõlpsam õn tärklist eraldada kartuleist* Kartulitärk
list õn võimalik valmistada kodusel teel* Kartul riivitak^e* Riivitud kartulist eraldatakse vee abil tähi sõe
la t&yklls* Vee seismisel settivad esimeses järjekorras
põhja suured tärklisterad, hiljem väikesed. Nii settib
tärklis põhja kihtidena: all suuremad terad, nende peäl
väikesed, kõige peal mittetärklis, mis tuleb kõrvaldada.
Telskardsel veega uhtmisel saadakse peaaegu puhas tärk
lis, Mida valgem, seda puhtam tärklis, Kui tärklis õn
kollakas, siis pleegitakse seda SOp-ga Pleegitud tärk
lis polo toiduainena nii hea kui pleekimata tär-Klis
(pleegitud tärklis sisaldab väävllshapet).
Tärklise päritolu õn võimalik kindlaks määrata tärk
iisterade kuju ja suuruse järgi. Suurimad tärklisterad
õn kartulitärklisel, väikesimad - riisitärkllsel*
Teraviljadest tärklise saamine õn raskem kui kartu
list, sest üksikud tärklisterad õn liimainete toimel
kokku kleepunud. Et liimaineid lahustada, lastakse leo
tatud ja katkipigistatud teri käärida või leotatakse
neid lahjendatud happels kui kä aluseis (Ulaitärkllse
valmistamisel) Töõtlematult kasutatakse tärk Mae toidu
ainena kissellide valmistamisel* Enamik tärklisest töö
deldakse suhkruks Selleks keedetakse yärklist lahjenda
tud happeis (sool , väävelhape), mille tagajärjel tekib
dekstriin mis keetmise jätkamisel muutub dekstrooslks.
Harilikult jääb osa dekstrlinl*i30-40%) dekstroosiks
muutumata Saadud segust eraldatakse hape kriidi abil,
kuna vesi a&rutatakse vaakuumis. Saadakse n.n.tärklissiirup, mida kasutatakse karamellkompvekkide valmista
ti st-l jne.

Tärklissiiruplst õn võimalik eraldada dekstrooai.
See eraldamine pole kergesti teostatav. Dekstroos pole
nii magus kui sahharoos, kuid ku! monoos õn dekstroos
sahharoosist märksa seeditavam*
Meil puhast tärklissuhkrut-glükoosl müügil pole.

pilliroo- ehk peedisuhkur (sahharoos)?
milroosuhkur õn maile Igapäevases elus suhkruna
tuntud toiduaine, Pilliroosuhkrut leidub paljudes taime
des, eriti rohkesti aga suhkrupeedis ja suhkrupilliroos
Meile kultuurtaimena tuntud suhkrupeet õn aretatud met
sikust suhkrupeedist. Viimane sisaldab umbes 8% suhkrut,
kultiveeritud suhkrupeet aga 15-16%, Suhkrupilliroog si
saldab 12-13% suhkrut, Pilliroosuhkur õn teistest suhkruist magusam^ Kuumutamisel Üle 300^ C muutub pilliroo
suhkur karamelliks*
SuhkPuaiirup sisaldab 55*60% pilliroosuhkrut.
Suhkru valmistamine suhkrupeedist ja -pilliroost
toimub üldiselt analoogiliselt. Koloniaalsuhkur valmis
tatakse suhkurupllliroost,
Varemini eraldati mahla suhkrupilliroost valtside
abil pressimlse teel, Selle viisi kasutamisel saadi ai
nult 20-80% suhkrupilliroos sisalduvast suhkrust kätte,
XIX sajandi lõpul võeti tarvitusele n n diffusloonimeetod, mis seisneb selles, et purustatud suhkrupilliroog
asetatakse n^n dlffuusorelase ja Uhetakse vee abil
suhkur neiat välja. Dlffuusorid õn 5-8 nr mahuga* tihe
dalt suletavad raudnõud* 8-1C diffuusorit ühendatakse
dlffusioonipatareiks, Uhtveal siirdub ühest patareist
teise, rikastudes suhkru poolelt
Diffuusoreist saadud mahl sisaldab peale suhkru
suurel määral võõraineid, näit.lämmastikuühendeid, or
gaanilisi happeld jne<, Suhkrumahla puhastamiseks kasu
tatakse kustutamata lupja, mis aadestab mahlaat vcsvorhappe, obllkahappe, sldrunlhappe ja lämmastikuühendid.
Sahharaatide lõhkumiseks kasutatakse sUeihapugaasi.
Suhkrumahla vabastamiseks sagust kasutatakse filterprease, milles filtrlmlne toimub rõhu all. Flltrimisel
saadud mahl kontsentreeritakse aurutajais harilikul rõ
hul paksu&b mahlaks; viimane kontsentreeritakse vaakuum-

aurutajala kristallpudruks, milles õn 85% suhkrut, suure
malt osalt kristallidena. Kristallide eraldamine siirupist
toimub sel teel, et vaakuumis paksuks keedetud mass tsentrlfuugltakse. Saadakse toorsuhkur 1^ Tsentrifuugimisel
eraldatud siirup kontsentreeritakse ja tsentrifuugi takse
uuesti: saadakse toorsuhkur 11= Analoogiliselt eelmlsile
saadakse toorsuhkur III. Kolmandal tsentrifuugimisel järgi
jäänud siirupit nimetatakse malassiks.
Toorsuhkruist õn puhtaim I, järgnevad Järjekorras II
ja III. Suhkru kollase värvuse kõrvaldamiseks kasutatakse
pea&sinet. Mooside ja jookide valmistamisel ei tohi sinetatud suhkrut tarvitada (pesusines leiduv väävel ühineb
hapetega, tekib väävelvesinik - mädamuna lõhnaga aine).
ülalkirjeldatud viisil saadud suhkru veelkordset pu
hastamist nimetatakse suhkru rafinaerlmiseks. Pea- ja
tükisuhkur õn rafineeritud*
Toorsuhkur I sisaldab umb^96% suhkrut, II ja III umb,
92%* Toorsuhkrut tuleb kõrvalaineist puhastada. Selleks
pestakse toorsuhkrut puhta küllastatud suhkrulahusega.
Erijuhtudel lastakse kä toorsuhkur I puhastamatult müügi
le, kuna II ja III tulevad igal juhul puhastada.
Peale sahharoosi sisaldab pilllroosuhkur veel glükoo
si (1.tsentrifuugimisel saadud suhkYus**on umb 15% glükoo
si). Peedisuhkrus leidub veel rafinoosl (CiaH$20i6)* Vii
mane lahustub vees kergemini kui sahharoos. Eriti rohkesti
sisaldavad rafinoosl 3.tsentrifuugimisel saadud suhkur ja
melega. Mõni suhkur sisaldab kuni 8% rafinoosl. Praegusel
ajal õn võimalik rafinoosl suhkrust eraldada^
Rafinoos pöörab polariseeritud valgusekiirt paremale ^104"
Sahharoos *
"
"
*
Sellepärast nimetatakse sahharoosi pluss-suhkruks*
Osa suhkru puhastamiseks tarvitatud kemikaalidest
(kaaliumi, kaltsiumi, tslngi j<t. ühendid) jääb tuhana
suhkrusse^ Müüglsuhkur sisaldab:
tuhka
0,1-1,4%
vett
0,02-0,5%
sahharoosi 98-99,9%
org<mltteauhkruid 0,02-0,35%.
Suhkrupilliroo melass sisaldab umb.50% suhkrut. Sel
lest osa eraldatakse kristalliseerumisega^ Ülejäänud Me
lsas pannakse käärima - saadakse rumm , Peedisuhkru me las
sist valmistatakse .piiritust.

Müügil õn: 1) krlstallsuhkur, 2) tükisuhkur, 3)puu
dersuhkur (kõige vähem puhastatud), 4) pillirooaühkur
(suured kristallid).
Me*l.
Mes! õn mesilast* keha# õiemphlast ümbertöötatud
magusaine^ Meil kehtivata normid* järgi võib mee nimetu
se all müüa ainult mesllaate poolt kogutud mett, mis ei
sisalda kõrvalaineid. Mesi al tohi sisaldada:
vett mitte üle 22%,
tuhka *
*
0,6%
aahha^
roosi *
*
6%
Mee erikaal 20^0 t^-1 ei tohi olla alla 1,415*
Mesi liigitatakse:
1) vurrimesl,
2) kärjemesi.
Vurrimesl jaguneb 3 sorti.
I sort peab olema vaba kõrvalaineist, aromaatne;
ei tohi olla soojendatud Üle 50^0 (kõrgema temperatuuri
juures hävivad ensüümid). Ei tohi olla käärinud ega hal
litanud Sõelale, millel õn 25 ava jooksval sentimeetril
ei tohi jääda jäänuseid. Värvus: valkjas kuni kollakas.
II sort võib evida valkjat kuni tumepruuni värvust,
Šõelale,"miYle1 õn 15 ava jooksval sentimeetril, ei tohl jääda jäänuseidu Kuud nõuded õn samad, mis I sordil*
III sort - mesi, mis ei kuulu I ega II sorti. Võib
olla soojendatud üle 50^0. Sõelale, millel õn 15 ava
jooksval sentimeetril, ei tohi jääda üle 1% jäänuseid.
Kärjemesi * kärjed peavad olema kaanetatud. Mes!
ei tohi eila sõmerdunud. Kärjed peavad olema vabad
meailalvast
ja kõrvaliõhnast.
Mee omadused sõltuvad sellest, missugustest õitest
magi õn kogutud. Mesi õn mitmesuguste ainete segu, mil
lest tähtsaim õn invertsuhkur (70%)„ Peale seile leidub
mees kuni 5% sahharoosi, vett ja 5-10% suhkruvabu kuiv
aineid (dekstriini, lämmastikuühendeid kuni 2.7%, orgaa
nilisi happeid 0,2% - peamiselt sipelgahape - õn kenservaineke käärimise vastu, j ..to).
Mett kui kallist toiduainet võltsitakse sageli.

Pilliroosuhkust õn võimalik hõlpsasti valmistada meesarnast produkti. Selleks lisatakse 80%-lisele pilliroosuhkru lahusele 0,02% soolhapet ja soojendatakse 100^0 t^-nl*
Tekkinud inversiooni tõttu saadakse invertsuhkur. Saadud
produktist hävitatakse soolhape soola abil.
Inventeerimiseks võib kasutada kä sidrunihapet, mida
tuleb võtta 0,2%. Sidrunihapet pole vaja saadud produk
tist kõrvaldada.
Mõnikord segatakse mee hulka tärklissiirupit (sisal*
dab kuni 40% dekstriini). Sellisele meelahusele piirituse
lisamisel muutub see piinasarnaseks valgeks (dekstriin
aadestub välja)*
^
Kunstmeel õn karamelli maitse. Kunstmett saab kiud*
laks teha sel teel, et valmistatakse eetriekstrakt, mis
hiljem aurutatakse kuivaks. Tekib jäänus, millele lisa
takse paar tilka 1%-list resortsiini lahust * aouc HOI
(koond.soolhapet). Tekib vaarikapunane värvus.

Kunstlikud maausainsö.
Sahharlln - õn umbes 450 karda sahharoosist magusam. Ei evi toiteväärtust.
Dultsiin - valge pulber, umb.200 karda sahharoo
sist maguaami Maitse sarnaneb suhkru maitsega.
Meil kehtivate normide järgi ei tohi neid kumbagi
jookides ega toiduainele tarvitada.
Aedviljad.
Toiduks tarvitatavad aedviljad õn väga mitmekesised.
Kuuluvad umb.40 botaanilisse sugukonda. Botaanillsl liike
õn üle 200. Kõige rohkem liike õn liblikõieliste hulgas
(umb*30 liiklj, järgnevad ristõielised jne. Igas liigis
õn tekkinud palju sorte. *Nält. üksi kartuli kultuur-sorte
õn üle 200, suhkruherneid üle 150 kultuur-sordi jne.
Aedviljad õn enamikus 1 kuni 2 aastas&a rohttaimed*
Aedviljad jagunevad;
1) juurviljad: porgand jot.;
2) kapsad;
5) aedviljad: kurgid, tomatid;

4; salatvtljad;
5) spinat viljad^
6) sibulviljad^
7) dessertviljad: spargel, artlsokk.
Aedviljus õn harilikult üle 9C% vett (rohkem kui
piimas;. Kurgis näit õn 95% vett
Lämmastikuühendelst sisaldavad aedviljad peäle val
kude veel amiinohappelds antide, ammoniaaki jt Näit,,
sisaldab spinat 4,56% lämmastikku, millest õn:

Lillkapsas õn üldse 5,11% lämmastikku Sellest õn:
protailnlänanastikku
2^6%?
amiidlämmastikku
0,1%,
amiinohapete lämmastt
0,6%,
ammoniaagi lämmastikku 0^02%.
Aedviljade valke õn üldiselt vähe uuritud. Aedvilja
de peamine tähtsus ei seisne mitte neis sisalduvale val
kudes, vaid soolades ja vitamiinides SÜsivesikuist lei-i
dub aedvlijus glükoosi, sahharoosi, tärklist, tselluloo
si ja pentu^aane.
Aedviljades leidub kä väävliühendeid (värskes kap
sas, sibulas, redises j t )- Värske kapsa lõhna tekita
jaks õn väävliühetK&d - merkaptaanid*
Rasvu leidub aedviljus 0,1-0^5%,
Kä letsitiini ja fosfatiidl leidub aedvlijus.
Peale salle leidub aedviljua veel happeid: rabarbe
ris 08% oblikahapet, tomatela aidrunihapet, muis aedvlljU3 Õunahapet
Värvained: klorofüli (valkaine, mis sisaldab mag
neesiumi;), karotlln (vitamiin A eelkäija), ksantofüll
Mineraalsooladest leidub aedviljus kaaliumi-, kalt
siumi-, raua-, vosvori- ja kloori ühendeid.
Vitamiinidest leidub aedviljus kõige rohkem B-vitamilnli,
"Kuivainet õn aedviljus 5-35%. Kõige rohkem kuivai
net õn küüslaugus (35%)^
Võrreldes puuviljadega õn aedviljus rohkem valke ja
mineraalaineid, vähem sõevesi

Lämmastikuühendeid sisaldavad!
1) spinatviljad
30^35% kuivaines,
2) kapsad
18.5- 33 5% kuivaines
5) ubaviljad
24 30%
4) kurgisarnased 10-23%
9 23%
-*5) sibuiviljad
6.5- 20,5%
6) juurviljad
Lämmastikuühendeist saab ainult osa ära kasutada.
Näit saab kaalikaid ja porgandeis leiduvaist lämmastikuUhendeist kasutada ainult 1/3. Maksimaalselt õn võima
lik aedviljus leiduvaist lämmastikuühendeist ära kasuta
da ainult 75%.
Aedviljad sisaldavad 0,7-2,8% tselluloosi, mis pole
seeduv?
Aedviljade keetmisel satuvad keeduvette vitamiinid
ja soolad. Sellepärast pole kasulik keeduvett ära visa
ta.
Kartul.
Kartul õn kõige tähtsam mugulate esindaja*
Peamine aedvili, mis tänini tarvitatakse sõjaväes
Väga tähtis toiduaine. Täiuslik valk; Rohkesti tärkliste
Suur mineraalaluste ülekaal. Odav* Hästi salliv* Rahvalt
armastatud toiduaine, kõigi toiduharjumustele vastuvõe
tav
Nagu näitavad dr Hindhede katsed, täiskasvanu,
süües ainult kartuleid jäingi rasvaalne ja roheline juur
delisamisega, võib olla
estaid terve ja teguvõimas*
Kartul õn Lõuna-ameerika päritoluga, Euroopasse
toodi XVI sajandil Ta voeti esiteks vastus väga umbusk
likult. Näljaaa ted muutsid suhtumise temasse põhjali
kult. Kartuli tarvitamisele võtmisega Euroopas ühtlast
kadusid massilised näljahädad* Kartuli vabatahtlik kul
tiveerimine äigas XVIII sajandil..
Kartul kasvab igas maapinnas. Kerges mullas (savi
kas liiv) an kõige parem maitse? Kuni 70 laiusekraadinl
õn kultuur võimalik?
Armastab sooja ja kuiva kliimat
rohkem. Varajased sordid valmivad 70 päevaga Hilisemad
vajavad 2 x rohkem aega Hektarilt saaki kuni 20 000 kg.
Kartuli keemiline koosseis õn kõikuv Keskmine kuivaine
% ^ 25 (21-32%). Selle hulgas tähtsam õn tärkija (14-25%
kogu kartulist),,

- 58 Keskmiselt sisaldab kartul:
vett
75%
N-ühendeid
2%
rasva
0,15%
süsivesikuid 20%
toorkiudu üle 1%
alla 1%
tuhka
Vee protsent võib vihmasel ajal tõusta üle 80. Pärisproteiinl õn kartulis ainult pool N-ühendeist. Süsivesikuist õn kartulis peale tärklise veel suhkrut (0,3%)
ja dekstriini ning talmeku#mlt (0,6%). Vitamiinidest Ial
dub kartulis vähe B-, rohkem C-vitamlini. Tärklise sisal
davus õn paralleelne kasvuaja soojusele.
Väetisalnetest eriti mõjuv õn kaalisool, kuid kä
sellega ei tohi liialdada. Laudasõnnik õn kõige otstarbe
kohasem. Kartulid õn mitmesuguseid haigusi.
Kartuli hindamine.
Tööstuse seisukohalt õn kõige tähtsam tärklise hul
ga määramine (sellest oleneb puhastärklise ja alkoholi
väljaand). Toitmise seisukohalt hinnatav: maitse, muredus, koor Ja väline kuju.
Supikartul ei tohi olla mure.
Toidukartul olgu saagirohke ja hästi säiliv. Olgu
maitsev (kõige maitsvam sort: välke punane /Viljandimaa
sinine/),
'
Mittemurenevas kartulis õn tärklist vähem. Koeritav
kartul olgu suur ja sile, muidu k&ori läheb palju ka
duma. Tegelikult kartuli nahakene õn 2,5%, alusnähka - 8,5%,
Tärklise slsaldavust määratakse erikaalu abil. Ta
belid näitavad erikaalule vastava tärklise %. Kartuli
erikaal õn 1,084-1,134. Tärklise protsendi määramiseks
võetakse 15% keedusoola lahus (erik. - 1,11). Võetakse
paaiisarv kartuleid (8,10,14,16), suured lõigatakse
katki (et vältida seest õõnsaid, mis segavad). Kui kar
tul vajub, siis õn erikaal suurem^ Kül kartulid ei vaju,
.siis lisatakse vett kuni pooled kartulid vajuvad ja
pooled ei vaju.
Areomeetriga määratakse uue lahu erikaal, mis nüüd
loetakse vastavaks kartulite erikaalule.

- 69 Selle järgi:
Ku! lahu erikaal õn:
siis tärklise % õn:
1,080
15,9)
1,090
16,0 \
18,2 !
1,100
meil kõige
20,3 f tavalisem.
1,110
1,120
22,5
24,6
1,130 õige lahu 15°C soojuse juures Külmema lahu
juures tuleb erikaal suurem
Kartul säilib hästi vald ühe aasta
Hoidmisel kartul hingab: tekib soojus,. Madala tempe
ratuuri juures kartul läheb magusaks: tärklis vähehaaval
muutub suhkruks* Hingamisel see põleb ära, kuid külmamimisel hingamise protsess lakkab - suhkur jääb alale magus maikt, -Parpjas soojuses hoides magus maik kaob.
Külmanud kartulid koor^tult vees seistes kabtavad samuti
magusa maitse. Söõgikartul tuleb hoida nii, et ta ei kül
maks.
Tuleb jälgida kä, et hingamisel tekkiv veeaur saaks
haihtuda (keldris mitte liig paks kiht hoida! Mitte üle
80 cm). Kartuli säilitamise piiriks tavaliselt õn kev&dine Idanemine. Idanevas kartulis, eriti idudes la i&usilmades, tekib mürkaine - solanlin* Kä päikese kaes kasva
nud. roheliseks
muutunud
mugula kohad sisalda
vad solaniini. Need tuleb maha koorida. Sapniti peab keva
del kartuleid koorimp paksemalt, eriti idusilmade kohad.
Kevadel kooritud kartuleid tuleb hoida külmas vees kaue
mat sega. Solaniini tekkimist soodustavad niisked ja soo
jad keldrid. Solaniiniga mürgituse tunnused inimese juu
res: kõhu lahtiolek, oksendus, nõrkus, higistamine, silma
terade laienemine. Mürgitus tuleb harva ette.
Hoiuruumid (keldrid) peavad olema kuivad ja puhtad
(lubjata !) Säilitamise temperatuur 6^C. Alla 5^C kartul
läheb magusaks. Üle 10°C õn hingamine liig intensiivne.
Vihmasel suvel kasvanud kartul hoidub alal halvasti.
Märgi kartuleid ei tohi koguda ladudesse, vald nad tuleb
asetada kuivatamiseks puupõrandale laiali. Kartuli säili
vus sõltub suurel määral sordist (varane kartul ei säili
hästi). Kartulid tuleb asetada mitte kivi- ega tsement-,
vaid puupõrandale. Haiged kartulid tuleb eraldada.
Kartulite mädanik võib olla tingitud bakteritest
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või seentest. Seente-mädaniku korral jääb kartuli sisu
kuivaks ja muutub kollaseks. Seente-mädanlk valmistab
pinda bakteriaalsele mädanikule (n.n. märg mädanik).
Mõnikord tekib kartulivähk (kartul muutub pesukäsna
taoii6eka)c Selle tekitajaks õn eriline seen*
Keetmisel keeduvette läheb suur osa kartuli toite
väärtust, peamiselt mineraalaineid. Tuleb seepärast koo
ritud kartuleid tarvitada supina. Kuivi kartuleid aga
keeta auruga, nagu tehakse seda sõjaväes. Keevas vees,
millesse õn pandud kä tublisti soola, ei lahustu kartuli
toitvaid aineid nii palju. Seda viisi võib tarvitada
kevadel (solanilni pärast)^
Kartuli konservid, Peamise tähtsusega õn kuivatatud
kartulid. Enne kuivatamist kastetakse nõrka väävelhapet
sisaldavasse vette, mustaks tõmbumise vältimiseks (ensüümiline protsess). Vahel enne kuivatamist keedetakse kar
tuli helbed (ETK tehas Põltsamaal).
Porgand kuulub sarikõislaste sugukonda. Kultuursordid põlvenevad metsikust porgandist. Sordid erinevad vär
vi ja juure suuruse ning kuju poolest. Suuremaid tarvi
tatakse loomasöödaks.
Porgand eelistab kuiva. Armastab sügavalt haritud ja
lubjarikaat maad. Külma kardab vähem kui liigset niiskust*
Porgand õn maitselt magusavõitu: sisaldab suhkrut kuni
6%^ sellest peamiselt glükoosi, veidi kä sahharoosi. Sah
haroosi kuivaines 10-50%, glükoosi 13-45%. Veehulk por
gandis 80,5-90,5%. Väiksemad porgandid õn magusamad. Suu
remad -veerikkamad. Porgand sisaldab erilist värvainet - kardlint. Porgand kõige maitsvam õn toorelt.
Ramast sugukonnast õn: petersell, pastlnaak, Seiler,
mäerõlgas. Need õn kõik kaheaastased taimed, väTja arva
tud mäerõlgas, mis õn mitmeaastane taim.
Petersell õn lehtede saamiseks, mis tarvitatakse
supivürtslits. Lühikeae juurega õn varajased sordid, pika
juurega - talvised, millel tarvitatakse kä juuri.
Vürtsilisi aineid ja ekstratiivalneid lehtedes õn
u.7%,
Pastlnaagi juuri tarvitatakse buljongi vürtsiks.
Nad õn 1/alge lihaga, kergelt kollaka südamega, magusa
võitu maitsega ja väga aromaatsed. Kä ku!vaiatakse neid
talveks.

Seller - lehed salatiks (toiduks). Samaks kä lihavad
varred/ mida pieegitatakse (õlgedega kinni kattes).
Juure seller annala lihavaid juuri kül kä lehtib Tar
vitatakse supivürtsina,
Maerõigaa - kasvatatakse juurelõlgetest. Metsikult umbrohuna. Kültiveeritult annab head .paaki (juuri) kuni
10 aastat. Mõni juur kuni & kg* Säilitatakse keldris
niiskes liivas ilma lehtedeta* Külmanud juur kaotab tera
vuse - muutub magusaks.
Ristõislased: naeris, kaalikas, nuikapsas, Rõigas,
redis, Nad õn kaheaastased taimed. Soome naeris õn Kolla
se sisuga ja nahaga. Naeri talvistest sortidest õn sinine
naeris, pikk, terava otsaga.
Kaalikas.õn rohekate või punakate juurikatega, kol
laka või valge ihuga* Kollakas õn parem, valge õn looma
kaalikas.
Koolrabi (nuikapsas) - paks pahkvars (mugul)* sage
li kasvab väga suureks- Tarvitatakse kasteteks, Meil õn
ta vähe kasvatatav.
Rõigas - juured õn mitmekujulised: pikad, poolpikad,
ovaalsed, ümmargused^
Värvilt: valge, kollane, violett ja must.
Terava maitsega* Redise aseaine* Hästi säiliv.
Redis kasvab kiiresti, tarvitada kohe. Säilitada ei
saa* Tuleb teha järjest uued külvid.
Peet - palju sorte, punase või punase-valge trii
bulise ihuga juur.
Egiptuse peet - kuni 14 sm.läbimõõduga juurikas.
Ekllps - ümmargune sort.
Hea sort õn Erfurdi.
Magusjuur (Skortsoneera). Selle lehti söövad kä siidiussid. Grn juur*
Sigur --lehed kõlbavad salatiks, juur - kohvi ase
aine.
Üldiselt:
Juurviljade kuivainet: lämmastikaineid 16,5-20,5%?
Glükoosi õn rohke& kui sahharoosi. Kõige rohkem lännnastikalnet õn nuikapsas - Ulo 20% kuivaines. Kõige rohkem
ekstratiivaineid õn pastluaagis - 70% kuivaines.

Kapsastalmed- kä ristlkõlellsed, kaheaastased.
Lentkapsas, kõr^e ja madala varrega - sõrtide järgi.
Peakapsas - pea kuni P5O0 gr.
tunane kapsaa - kuni 750 gr.
lillkapsas -"*300-550 gr.
Peakapsal õn palju sorte. Varajased jä hilised. Ar
mastab savikat ja mudast maad. Kaua ühel kohal ei kasva:
tekivad haigused. Hilised sordid kannatavad külma kuni
Tugev väetis (peldiku virtsaga) rikub maitset ja
kä toitvaid omadusis
Savel kapsas - lehed kräsuiised, pead ümmargused
või pikergused, pehmed* Külmas õn veel püsivam kui pea
kapsas* Jäetakse lume alla kuni jaanuarini.
Brüsseli kapsas (recgikapsas), lehekurdudes kasva
tab väikesi peakesi. Säilitatakse juurtega väljakitkutult, keldritesse ülesrlpntatuna. Ekatratiivainete roh
kuse pärast tarvitatakse supiks*
lillkapsas - mitte väljaarenenud õit koos varre
osaga tarvitatakse toiduks. Et õis ei muutuks roheliseks,
kaetakse kinni suurte lehtede kinnisidumisega. Mida ti
hedam õis, seda paremaks loetakse teda. Kardab külma.
Mahlased viljad: kurk, tomat, kõrvita, arbuus, me loon. Sisaldavad väga suura aluste Ülekaalu ja õn kompleHinlrikkad, eriti selles suhtes tähtis õn tomat/
Kurk õn aedviljadest ja Üldse toiduainetest kõige
suurema aluste ülekaaluga* Lihatoitude juurde õn ta see
pärast eriti hinnatav* Kurk õn väga veerikas, sisaldab
kuni 97% vett (noored)^ Vanemates kurkides õn 95% vett?
ja õn suhkrut rohkem. Alguses sahharoos, hiljemini - glü
koos. Hapendamiseks kohasem seetõttu vanem kurk. Suhk
rust hapendamisel tekib piimahape,
Kõrvitsa seemned õn 511- ja valgurlkkad.
Ra3va3isaidavus - kuni 30%.
Kaunviljad: ttirgiuba ja aiahernes - kõtradena tar
vitatava?^ Samuti roheilstena, omavad kä aedviljade üldomadusl.
kui*kollased. Sisaldavad 93% vett ja P% suhkrut. Happelst
sisaldab Õunahapet. Peale selle värvaine - dikarotlin
(sugulane porgandi karotllnlle), Katsed näitavad, et to-

mat sisaldab Rõiki liike kompletilne ja väga rikkali
kult.
Tomati püreed võltsitakse põrgandlga ja pihlaka
marjadega happesuse suurendamiseks.
Salatid: salat, endivia, kressalat. Neil õn õrnad
lehed ja tarvitatakse värskelt toiduks. Mõnd sorti plee—
gltakse (pimedas keldris). Kressi võib kasvatada isegi
märja puuvilla peal. Nad õn veerikkad - kuni 95%,
Spinatviljad: tähtsad rauasisaldavuse poolest:
spinat, oblik, nõges, rabarber. '
Sibulviljad: tähtsad eeterliste õlide poolest:
sibul, küüslauk, porru.
Kuivaines 52-86% ekst^atiivalneid.
Dessertviljad: artišok - ÕÕLekogu, korv tarvitatakse
toiduks.
Spargel - noored võsud mulla alt tarvitatakse tolduks.^^g muutuvad punaseks. Hoida pimedas ja märjas
liivas.
Aedviljad üldse õn tähtsad kontsentreeritud toidu
(liha, teravilja) lisanduseks. Tasakaalustavad toidu
üldomadusls Reguleerivad seedimist ja ainetevahetustc
Tingimata tarvilikud toiduained. Nende säilitamine õn
väga tähtis.
Hoitakse: 1) maa sees, aukudes, kuhjades,
2) keldrites,
Tahtis hoidmisel õn: a) valguse puudus,
b) ühtlane madal temperatuur
+5-6O0,
d) niiskus mitte alla 50%,
mitte Üle 70%.
Asetus: kihtides, liiva seej.
Sibulad - kuivas, lavadel.
Kapsad - ritvade külge riputatult, kaua ei säili.

Konservlmine.
Kuivatamise teel: kapsas, rohelised viljad (spinat,
nõges), kaalikas, nuikapsas. Kulvatatakse esmalt mada
la temperatuuriga, hiljem kõrgemaga.
Tavaline segu kuivatatud aedviljal: 8-12% kapsast,
10-15% kaali, 10^20% porgandit, pastinaakl, 20-30% kar
tuleid.
Hoitakse õhukindlalt,
Kuivatamisel valmisprodukti annavad:
peakapsas
- 7-8,5%,
lillkapsas
- 10-12%,
rohskapgas
- 4-6%,
kaalikas, naeris, porgand - 8-10%,
peet, petersell, pastinaak - 10-12%,
sibul
- 12-15%,
hernes, oa kaunad - 10-12%.
Kuivatatud aedvili õn hea, kui omab loomulikku vär^vust, maitse võimalikult toorele sarnanev. Mitto kõrbe
nud, hallitanud ega hapu.
Hapendamine.
1. Kurgid* Vanemad kurgid kohasemad. Õõnsaid välti
da. Mida tihedamini laotud, seda rohkem tekib hapet.
Pesta^ Kasta keeva vette: muutuvad kõredaks. Nõud peavad
olema hästi puhastatud (kä väävli gaasiga). Nõu seinad
küüslauguga sisse hõõruda, mis annab pisiia3te arengule
õige suuna. Tilli pannakse maitseka; mustrasõstra- või
tammelehtl - parkhappc tekkimiseks* Soolaladu *=5%.
Vaadid kinni - säilib paremini Hallitus kasvab happe
kulul: kui happe % õn alla 0,5, sits lähevad nad halli
tama ja mädanema- Kõige suurem õn piimahappe % - 1.
Kui keedusoola õn üle 5%, siis takistab käärimist.
2. Hapukapsas. Riivi takse; lisada soola ja kööm
neid. Raskus peäle, et mahl tuleks üle. Tekib käärimine,
peamiselt plimahappellnet Õn kuni 2% piimahapet.
Hää hapukapsas õn kollakat värvi, hea lõhnaga, puh
ta hstpu maitsega, hamba al! krõmpsub,
Kui kapsal värv õn tume, välimus limane, maitse
vastik, kapsas pehme, siis selline kapsas ei ole hea^

Ostmise juures üle 1/3 ei tohi olla leent.
Aedviljade konservimine sünnib kä vekkimise teel.
Rast õõrumise põhimõttel* Tarvitatakse kä konservivald ai
neid SOp (väavelgaas).
Tooslkonservide valmistamisel rohelise värvi säi
litamiseks tarvitatakse kä vaseühendusi. Edasi õn tarvi
tatavad: salltsüüi, ben3oehape, boorhape. Kõik nad õn pi
kapeale kahjulikud ja mittesoovitavad. Kardetavad õn kä
tooside küljest vask, seatina.

Puuviljad.
Peäle nende toitvate omaduste tuleb hinnata kä nende
maitseomadusi. Üldiselt nad õn veerikkad. Sisaldavad roh
kesti suhkruid. Pähklid õn kä rasva- ja vaigurlkkad. Lõu
namaa puuviljad - banaan, viigimari õn toitvamad.
Puuviljade tselluloos ergutab soolte perlstaltikat.
Parkaine samuti reguleerib Seedimist,
Happed - mõjuvad janukustutavalt ja sooltele desin
fitseerivalt.
Ensüümid - seedimise reguleerimiseks väga tähtsad.
Komplatilne, eriti lõunamaa puuviljas (sidrun, apelsin)
õn väga palju.
Paljud puuviljad õn eriliste arstivate emadustega?
viinamari, vaarikas j.t.
Jagada võiks:
1) südamega puuviljad ( 5 kambriga seemnekamber):
õun, pirn;
2) kiviga puuvili: aprikoos, peraik, ploom, kirss;
5) marjad (seemned mahlases kogus): sõstrad, maasikad
j
;
4) pähklid.
Kõik peäle pähklite sisaldavad vete kuni 96%. Sidru
nis (ühes koorega) siiski Ulo 50% kuivainet.
Valku kuivaines:
1.1 - '9,6%
(pohl)
(aiamapsikas)
Suhkrut kuivaines:
2.1 - 71,5%
(sidrun) (viinamari).

Vabu happeid:
0,3 5,4%
(pirn)
(sidrun)
Kirsi seemnetes õn mürkaine (orgaanilised tsüaaniUhendid).
Hapetest - sidrunihape: sidrunis, apelsinis, sõstras,
pihlakas.
Pihlakas - kä Õunahapot.
Viinamarjas: õunahape ja viinahapa.
Bensoehape - pohlas ja jõhvikas - säilitav aine.
Salitsüülhape - vaarikas, maasikas, jõhvikas.
Parkaineid - näit. õunas. Värv muutub - ensüümiline
protsess.
Veihi säilitamiseks - tähtsad parkained.
Pektiinaine tekitab zeleed.
Pektiihained seoses kaltsiumiga kalgastuvad. Mlnaraalained õn tähtsate toitvate omadustega.
Puuvili valmimisel muutub. Õun algul sisaldab palju
tärklist. Tärklis valmimisel muutub suhkruks, happe hulk
väheneb.
Kä seismisel õn muudatusi. Pikemal säilitamisel
suhkru hulk väheneb (hingamine), veehulk samuti väheneb
(auramine): õun tõmbub krimpsu. Seismisel tekivad aromaatilised ained. Marjad valmidas lähevad pehmeks,
Viinamarjades vaba hape seob end kaaliumiga (viinahapu kaalium)„ Kogub end vaadi seintele: kremotartar.
C u n.
Sordid tekkinud metsõunapuust, madalõunapuust ehk
paradlisiõunapuust, hiina õunapuust, siberi õunapuust,
Kultuurlunapuid õn umbes 3000 erisorti. Trooplkamail
ei kasvatata: õunad magusad ja jahused - maitsetud.
Põhjapoolne piir - Heinle laht - Kuopio.
Suviõunad meil valmivad augustis, säilivad 1-2 kuud.
Süglseöunad valmivad puu otsas, täiesti maitsvaks
saavad paari nädala päraste Säilivad 1^ - 3 kuud (Seeria
ks).
Taliõunad võetakse septembris pün otsast maha. Val
mimiseks tarvitavad 1 - 2 kuud, säilivad kuni kevadeni
(Antoonovka).

Söögiõunad õn magusad, kSõglõunad (keeduõunad) - hapud. Hapete hulk kuni 9%. Suhkrut 100 e*a 3 mahlas
5a?4 g,, keskmiselt 10^14 g.
Suuruse järgi:
suured, mille diameeter üle 9 om,
keskmised, "
"
6-9 om,
päikesed, *
"
alla 6 om.
..

P i r n<
g
Kardab külma rohkem kül õun. Suhkrut 100 pm mah
las - 7-16 g. Kuid hapet vähem, tundub seepärast magu
sam.
Koguda poolvalmlnult, seistes muutuvad õrnaks ja
mahlakaks, puu otsas muutuvad jahuseks. Taliaorte hoida
kauem puu otsas.
Kiviga puuviljad.
Ploom: sorte u.600. Punased, kollased, sinised.
Transportserida poolvalmilt. Kuivatamiseks võtt*
ülivalmtnuid.
Kirsid: murel, kollane, punane kirss. Helepunasel
klrsjT**orTmlttevärviv mahl, päriskirsil - punane värviv
mahl* Kogude varrega.
M a rj a d.
Viinamarjas õn kõige rohkem suhkrut - 25%. Päikeserlkkal maal marjad sisaldavad rohkem suhkrut ja õn vähem
hapud.
Tlherbeer (karumari). Sorte u.1000. Nad õn mitme
värvilised ja mitmeKujulised, karvased ja siledad.
Sõstrad: punane ja must. Viimane eriti kompietUnlrlkas.
Pohlad ja jõhvikad õn hästisällivad (bentoehape).
Apelsinid - puu kannatab talve külmasld mitte alla
-10^C. 25-aastane puu annab korraga saaki 2000-3000 apel
sini.
Bergamot ) erilised eeterlised õlid koores.
Pomerants)
Mandariin õn väiksem.
BTdrurf - kaal ulatub kuni 150 g.
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Rasvasisaldavus kuni 68%, valku kuni 22%, Hindamisel
tähtis - värskus (olgu viimasest saagist). Võltsimiseks
segatakse vanadega ja pleegitakse (värskema välimuse saa
miseks), Suured pähklid õn eelistatavamad, õhuke koor soo
vitav, Vanadel pähklitel õn rasv kuivanud* Kreeka pähkel
õn eriti suur.
Mandlid õn kä pähklite liigist.
Sortimine ja pakkimine.
õunad.
I sort - valitud, puhtad, terved, suured;
It "
* puhtad, terved, väiksemad;
III *
- vigadega (praak).
Pakkimisel peab olema ühtlane sort ja ühtlane väli
mus (kastil).
Pakkimise materjal: paber, laastud, korgipuu, õled.
Marjad pakitakse korvidesse.
Säilitamine.
Temperatuur +1 - 2^C õn kõige parem (tallõunale ja
talipirnile +2 - 6oc).
Niiskus: 65-75%.
Ruum puhas, Muud hoida selles ruumis ei tohi. Puhas
tamisel ruume väävllauruga desinfitseerida.
Hoitakse kä aukudes (kuhjades) kui kartuleid,
Rikked tekivad pärmiseente käärimisest ja peamiselt
hallituaest.
Konservimina„
Kuivatamine,
PastöÖrimine ^ hoida kinnistes nõudes.
Sterifrseorimlne - suhkru lahuses.
Kulvatatakse päikese käes alul 2-3 päeva, hiljem
varjus.
Värvi hoidmiseks - produkt enne kuivatamist keeva
vette*

Kä väävligaasi tarvitatakse pleekimiseks (valged
rosinad, pirnid, aprikoosid). Kahjulik.
Kodusel õunakuivatamisel koorimiseks rauast vCi te
rasest nuga ei tohi tarvitada: raud Ühineb parkhappega.
Panna keeva vett 1-4 min„ Värv jääb valgeks*
Õuntest saab umbes 1/10 kuiva produkti. Kuivatatakse esmalt kõrgemas temp. (kuni 7(j C), pärastpoole umbes
45°C, lõpuks jälle temperatuuri tõsta.
Higistamiseks 5 - 8 päevaks.
Jäänuseid õuntel jääb kuni 35%.
Kuivatatud õunad sisaldavad vett umbes 30%, suhkrut
üle 40%.
Ploomide kuivatamine:
Panna potasi mõne %-lisse lahusse, mia keeb 10-15
sek. Pota3 ära pesta. Vesi tuleb paremini välja - kest
läheb muredaks. Algul õn kuumus 35°c, hiljem kuni 80^0.
Kuivus: ilma kivideta ploomidel 12-16% niiskust,
kividega poomidel - 25-30% niiskust.
Kuivatatud ploomide hindamine.
Kas õn:
1) küllalt mahlased;
2) nahk terve, läikiv, Õrn;
3) sisu kollane (roheline säilib halvemini);
4) liha pehme, elastne;
5) sisu peab nahas liikuma;
6) kivi kergesti eralduv;
7) katkisest kohast mahl ei tohi väljuda.
Rosinad õn välke sort kuivatatud viinamarju* Potasi
vann. Kuivatamine päikese käes. Veesisaldavus 25%.
Kõik kuivatatud puuviljad õn hügroskoobilised; hallitavad, ussitavad. Tekib koi, lutikad. Aja jooksul või
vad muutuda hoopis mullaks. Säilimist pikendab kuumuta
mine. Väävelsüsinlku gaasitamine õn kä tarvitatav - väävelsüslnik haihtub.
Puuvill toosides: steriliseeritud või pastööritud
siirupi sees. TleklE
- tooside jäeks peab olema laki
tud, muidu happed viivad metalli vedelikusse, mis õn
tervisele kahjulik.

Vekkimine - mitmekordne pastõörimine, nagu steri
liseerimine U085OC juures (mitte üle lOO^C).
Konservimine suhkruga - moosid. Suhkrut kuni 50%,
mia takistab käärimist. Märjad siirupi sees keedetakse
tervelt. Peab korduvalt keetma* Hoida +2 - 5^C juures.
Vead: suhkrustamine - suhkur kristalliseerub välja;
käärimaminek;
hallitus.
Tsukaat - keedis väga tihedas siirupis, kuivatatud.
Pastilla - puuvilja pudru ja suhkur, hiljem kuiva
tatud.
Marmelaad- puuvilja jäänustest.

Mai ^?ea.lne^.
Maitseainete hulka kuuluwad ained, mida tarvitatakse
ühes toiduga või üksikult nende maitse tõttu, Osa maitse
aineid evib kä head toiteväärtust (näit.šokolaad). Mait
seained jagunevad 4 rühma:
1)
alkaloide sisaldavad maitseained (kohv, tee,
kakao, kä tubakas);
P) alkohoolsed maitseained;
3) happeid sisaldavad maitseained;
4) vürtsid.
l.rühm: alkaloide sisaldavad maitseained
äisaldavad aineid, mis avaldavad mõju kesknärvikavale (kõrvaldavad väsimust). Kohvis sisaldub kofeiin, tees- teiin, mis õn kofeiini Isomeer Kakao sisaldab teobromlini, tubakas - nikotiini
Kohv esineb väga mitmesuguste liikidena, Kohv! ase
ainena kasutatakse kofeiini mittesisaldavaid saadusi.
Kohvi saadakse kohvipuude vilja, kohvioa, töötlemi
se produktina Tähtsaimad kohvipuu liigid: araabia ja
libeeria kohvipuu. Araabiast ja Libeeriast õn kohvipuude
kasvatamine levinud kä teistesse maadesse (näit^Brasiiliasse),, Kohviube sorditakse nende päritolu järgi: araa
bia, libeeria, kongo, Venezuela, kolumbia, ceiloni, jaa
va jne. kohv Eriti hinnatud õn araabia k^hv, mida tun
takse mokka nimetuse all*
Sõltuvalt päritolust evib kohviuba vaga mitmesugust
värvust (kollakas, pruunikas, sinikas, roheline jne).
Kohvioa suuruses harilikult suuri erinevusi ei esine.
Kohvi omadused ilmnevad peamiselt pärast praadimist.
Hea lõhna ja tugeva aroomiga õn Guatemalast (kõrgusti
kult) ja Kolumbiast päritolev kohv
Tugevalt vürtsilist kohvi saadakse Jaavalt, Sumatralt, Kolumbiast jja Salvadorist.
Hapuka maitsega õn Costarica, Meksiko, Mokka,
Abesslinia kohv.
Keskse iseloomuga kohv tuleb Guatemalast (madalikud),
SalvadorTst^ Jamaikast j t'
Vähese aroomiga kehv: Rio,
Minas, Bahia, Viktoria
j*t,

Kohvi väärtus sõltub suurel määral sega koostisest.
Hea kohvisagu valmistamine õn kunst*
Müügikohv sisaldab 9-12% vett, 1,6-2,4% kofeiini,
3-5% tuhka! Aromaatsed ained ilmnevad praadimisel. Praa
dimist teostatakse 200-220^0 t^-il Praadimisel õn kadu
keskmiselt 17,8% (16,6-21,6%), Kohviube tuleb praadida se
ni, kuni nad muutuvad higiselks . Kohvi aromaatsus õn tin
gitud praadimisel tekkinud orgaanilisist Ühendeist*
Kohv! keetmisel lltr veele:
20-40 g kohvi lisamisel saadakse lahja kohv;
!S
ts
f*
50-^0 g
keskm,
"*
80-100 g
kange
**
"'t*
vt
150-200 g ^
ekstrakohv.
Pärlskohv annab ekstrakti 20-30%
Türgis ja Araabias valmistatakse kohvi selliselt, et
peenendatud kohv valatakse üle külma veega, lisatakse
suhkrut ja lastakse kiiresti keema minna^ Pärast aeda va
latakse koos seguga tassidesse. Selle valmistamisviisiga
õn võimalik kõige enam ekstraktiivaineid ära kasutada*
Müügil olev Hag kohv sisaldab kuni 0,1% kofeiini;
Ekstraktiivainete hulga suurendamiseks lisatakse koh
vile praetud aseaineid, näit teravilju (oder, rukis),
linnakseid, sigureid, suhkrupea te või teisi juurvilju,
viigimarju, jaanilelba ja maapähkleid* Kõige rohkem eks
trakte annab viigimari (kuni 72%), sellele järgneb sigur
(üle 63%). Suurem osa aseainetest õn ekstraktlrikkamad
kui päriskoha
Tee^ Teed valmistatakse troopikamail kasvava teepõõsa lehtedest* Teepõõsa peamisi liike õn 2:
1) hiina teepõõsas;
2) assauri teepõõsas (kodumaa õn Jndia),
Tee valmistamiseks kasutatakse noori lehtib Kasuta
takse punga ja esimest, teist ning kolmandat lehte
Teetaimi kärbitakse, et vältida nende
liig suureks kasvamist (suurtelt taime
delt õn raske lehti kerjata)* Värsked
lehed õn kõvad,, Mõne-päevalise seismi
se järele muutuvad lehed pehmeiks - siis
rullitakse kokku Hiinlased rullivad
jala all, suuremais käitistes toimub
rullimine masinate abil, Kokkurullitud lehed pargitakse,
kelleks rad asetatakse soojas ruumis hunnikusse. Käärimi-
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protsess ei areneks liig kaugele Pärast käärimist aseta
takse leherullid kuivatusse Pärast kuivatamist sorditak
se leherullid sõela abil? Mida noorem õn leht, seda väik
sem rull ja seda parem tee Eriscrdi moodustab õietee
(seda meil pole), õietee sisaldab pungi. Kuivatatud õiepungad õn hõbedasarnased^
Tähtsamad tee sordid õn must ja roheline tee^ Must
tee saadakse käärimise teel. Rohelise tee saamiseks kuivatatakse toored lehed otsekohe hõõguvail raudpannidel.
Roheline tee pole aromaatne ja seda tarvitatakse vahet
Telliskivitoe ja tahveltee valmistatakse teejäänustest
(teetolm, leherootsud, purunenud lehed) nende kokkupressi
mise teel sideainega.
Oma koostiselt võib tee olla väga mitmesugune * Värsi
võib tee normaalselt sisaldada kuni 22% (Ulo selle loe täk
se võltsituks)* Võltsimiseks loetakse kä vanade lehtede
kasutamist tee valmistamiseks (saadakse mitte aromaatne
produkt).
Tee sisaldab:
teiinl
1,2-5%
kofeiini keskm,, 3%
tuhka
4,5-8%^
vett keskm. 8,5%^
Teiini sisaldumine tees võimaldab kindlaks teha, kas
tee õn valmistatud teepõõsa lehtedest või mitte.
Parkaineid leidub:
1.lehes umb, 12%
2,
"
"
8.5%
3* ^
"*
8%.
Mustast teest saadakse ekstrakti 26-56%.
Kakao. Kakaod valmistatakse kakaoubadest, mis kasva
vad kakaopuu kurgisarnastes viljades. Kakaopuud õn troopikamals kasvavad kuni 15 m kõrgused puud. Kakaupuud an
navad vilja kogu aasta kestel. Viljas õn umb<, 42 kakaouba Viimased õn kaheidulehelised ja ümbritsetud kivise
kestaga* Toorelt õn kakao-oad kibedad ja mittesöödavad^
Nad muudetakse tarvitamiskõlbulikeks käärimise teel.
Käärimisest oleneb kakao-ubade aromaatsus. Käärimiseks
kaevatakse käkao-oad maa sisse või pannakse hunnikusse

või kastidesse.
Käärimine kestab 3-4 päeva kuni 55^C
to-il Pärast käärimist kuivatatakse kakao-ube
- nad
muutuvad tumepruuniks, Pärast kuivatamist praetakse
150-140^0 tO-il Praadimisel tekivad aromaatsed ained
Pärast praadimist kõrvaldatakse kest Tarvitusele tulevad
idulehed, mis peenendatakse eriliste masinate abil 60^0
t -il Peenendamisel saadakse kakaomass, millest valmis
tatakse šokoiaadl või kakaopulbrit. Viimase valmistami
seks pressitakse kakaomassist suurem osa rasva välja.
Rasva täielikul sissejäämisel ei saaks kakaomassi korra
likult peenendada Pulbrile lisandatakse potašit, mis
tekitab rasvaga seebi Viimane ei lase kakaod pulbrist
eralduda. Maitse andmiseks lisandatakse kakaopulbrile
vürtse,
Šokolaadl valmistamiseks lisandatakse käkaomasslle
suhkrut, piimapulbrit ja vürtse Šokolaadi valmistamine
ja vormimine sünnib soojalt, igillle tõttu rasv õn vedel.
Pärast vormimist jähutatakse sokolaad - muutub kõvaks,
Kakaos õn umb 14% valke, kuni 50% rasva, 1-2,5%
teobromlini Peale selle sisaldab kakao veel süsivesi
kuid. Rasv esineb kollaka, kakaolõhnaga tahke kakaovõina*
Viimane koosneb õli-, palmitiin-, steariin- ja llnoolhappe glütserildidest;
2 rühm: alkohoolsed maitseained*
Alkohoolsete maitseainete hulka kuuluvad alkohool
sed joogid. Viimaseid valmistatakse suhkrut või tärklist
sisaldavalst aineist käärimise teel. Enne käärimist muu
detakse tärklis suhkruks, Käärimine teostub pärmiseente
toimel*
Osa alkohoolseid jooke valmistatakse käärimise, osa
destilleerimise abil.
Suhkrut-sisaldavalst aineist saadakse järgmisi
alkohoolseid jooke:
Materjal
1)
2)
3)
4)

Destilleerimiseta

Viinamari
Vein
Puuvili
Puuvilja-vein
Sõstrad
Sõstra-vein
Pilliroosuhk-"
ru melaas
5) Kirsid

Destilleerimisega
)
)
Konjak
)
Rumm või arrak
Klrsinaps

75 Tärklist-sisaldavaist aineist saadakse järgmisi alko
hoolseid jooke:
Materjal
1)
P)
3)
4)
5)
6)

Oder
Nisu
Rukis
Kartul
Mais
Riis

Destilleerimiseta

Destilleerimisega

Õlu
õlu ja kvass
Kvass

) Viljapilritus,
)
viski.
Viski
Kartulipiiritus
Viski
Arrak

-

Alkohoolseist maitseaineist õn tähtsaimad veinid, mi
da valmistatakse viinamarja-mahlast Suhkru sisaldavus vii
naniarjas õn kõikuv ja suuresti sõltuv viinamarjade valmi
mise aaätast.
Viinamarja-mahlas õn suhkrut 50-470 g liitri kohta;
Suhkruvabu aineid õn viinamarja mahlas 20-60 gr/ltr. Kesk
miselt vett 70-88%, üksikuil juhtudel võib v^ehulk langeda
kuni 55% ja tõusta kuni 92%;
Viinamarja-mahlast valmistatud veini tuleb enne tar
vitamist koolitada vähemalt 3 aastat*
Viinamarja valmimisel tekivad selle koosseisus muutu
sed Noor viinamari sarnaneb oma koosseisult viinapuu le
hele Viinamarja valmimisel koguneb sellesse algul glükoo
si, hiljem fruktoosi* Valminud viinamarjas õn glükoosi ja
fruktoosi hulk võrdne Seega kujutab nimetatud ainete segu
endast invertsuhkrut Peale selle leidub valminud viina
marjas veel sahharoosi* Viinamarjade ülevalmlmisel hakkab
ne.3 kahanema algul glükoos, hiljem fruktoos
Viinamari sisaldab veel happeid (viinahape^ parkhape,
õunanape). Ruul marjade valmimiseni kasvab neis hapete
hulk, hiljem hakkab kahanema
Viinamarja-mahla käärimisel tekib 100 grammist suhk
rust 45-48 g alkoholi Loomulikul (pärmiga) käärimisel
saadud vein ei sisalda üle 16% alkoholi Dessertveinid
(maiaga, portvein) sisaldavad üle 20% alkoholi, mida li
sandatakse käärinud veinile.
^ärm mõjub algul glükoosile, hiljem fruktoosile
Veini magusus õn tingitud fruktoosist.
Veini valmimisel tekivad keerukad keemilised protses
sid, kusjuures tekivad mitmesugused estrid, mis veinile

ühes lenduvate hapetega annavad teatava maitse ja lõhna
(veini-buketi). Veini hindamisel arvestatakse buketti
ja alkoholi sisaldavast.
Normaalselt sisaldab vein 7-16% alkoholi (mahu jär
gi). Müügil õn aga kä veine, mis sisaldavad ainult 2-5%
alkoholid Suurema alkoholisisaldusega veinid säilivad
üldiselt paremini* Peale alkoholi sisaldab vein veel vä
hesel hulgal suhkrut, õunahapet, viinahapet j*t^ aineid.
Normaalsed veinid sisaldavad ekstrakte SO, 40, 50 g
liitris, alkoholi 60-130 g, happeid arvestatud viinahappena 5-10 g liitris.
Parim vein tuleb Prantsusmaalt. Teistest veinilii
kidest õn tähtsamad:
1) dessertveinid - magusad; alkoholi üle 140 g liit
rile (tokaier, portvein, madeira, morsala ja teised);
2) vahuveinid - valmistatakse kas veinisse süsihapugaasi surudes või tekitades selles uuesti käärimist suhk
ru ja pärmi abil, et seda küllastada süslhapugaasiga;
pärmlsade hiljem kõrvaldatakse (Šampanja);
3) mitmesugused marjaveinid jne.; nende valmistami
sel tuleb vastava alkoholihulga saamiseks mahlale lisan
dada suhkrut*
õlu. Õlle valmistamisel õn tooraineiks oder ja vesi
ning vürtsaineks humal,, Õlleodra valkude hulk õn 9-12%
Tärklisrikkam oder annab rohkem ekstraktiivaineid. Oder
peab evima kõrget idanemisprotsenti. Veena tuleb tarvi
tada head joogivett? Humal annab õllele erimaltset ja
mõjub kaasa selle säilimiseks. Kuna tärklist ei saa kää
rima panna pärmiga, siis valmistatakse linnased - idane
nud odraterad, milles tärklisest diastaasi mõjul tekivad
lahustavad ja käärivad süsivesikud (maltoos, glükoos j.t.)
Kuivatatud ja idudest vabastatud ning peenendatud linnas
te ekstraheerimisel veega viimasesse lähevad üle lahus
tuvad ained (süsivesikud, valgud, soolad jne) .Nenda
hulk õn seda suurem, mida rohxem võetakse linnaseid ja
vähem vett. Linnaseid ekstraheeritakse koos humalaiga.
Ekstrakti värvus sõltub linnaste kuivatamise temperatuu
rist, Kõrgemal temperatuuril osa suhkruid tekitab kara
melli, mis annab ekstraktile tumedama värvuse. Ekstrakti
käärimine sünnib pinna- või põhjakäärimist väljakutsuva
pärmiga. Plnnakäärimine teostub lSC-Põ^C t°-l, kusjuures
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tormiline peakäärimine kestab 2-3 päeva; põhjakäärimlne
4^-10^C t<3-l kestab 8-10 päeva ja pärm sadeneb põhja - saame parema õlle* Peakäärimisele järgneb järelkäärimlne. mis kestab 4 nädalat kuni 3 kuud ja mis määrab õlle
iseloomu. Kuna käärimine sünnib kinnistes nõudes, siis
küllastub õlu süsihapugaasiga..
Müügile tulevad tumedad ja heledad õlled. Õlled si
saldavad ekstrakti ja alkoholi järgmiselt:
a) nõrgad õlled 3-6,5 % ekstrakti ja 2,5-3% alkoholi*
b) tälsõlled
11-14%
"
" 3,5-4,5%
* ,
c) kanged õlled 16%
ja rohkem
'*
^ 5% ja rõhk."*
(porter)
3 rühm: happeid sisaldavad maitseained.
Siia rühma kuuluvaist maltseaineist õn tähtsaim
äädikas* Äädikaks nimetatakse äädikhappe vesilahuste
Äädikhappe valmistamiseks kasutatakse mitmesuguseid vii
ge*
' N.n*kohumlsäädikas saadakse alkoholi käärimisel
vastavate bakterite (peani,Bacterium aceti) toimel* Sel
leks lastakse alkoholi lahjendatud lahuseid nõrguda läbi
laastudega täidetud puunõude. Nõu seintes olevate auku
de kaudu pääseb õhk kääriva vedeliku juurde Mitmekordse
läbivöolamise järele nõudest saadakse 4-6%-line äädikas.
Kangema äädika saamiseks lisandatakse saadud äädikale
alkoholi ja lastakse siis uuesti nõrguda läbi laastudega
täidetud puunõude. Nii saadakse kuni 14%-line äädikas.
Veiniäädlka valmistamine toimub üldiselt eelkirjel
datud viisil, kusjuures lahjendatud alkoholi lahuse ase
mel kasutatakse veini.
Puidu kuivajamisel saadakse n.n. puiduäädikas* Sel
leks keskendatakse kuivajamisel saadud hapu vedelik lub
jaga, mille tulemusena tekib äädikähapu kaltsium. Viima
se destilleerimisel väävelhappega saadakse 70-75%-line
äädikhape. Selle edaspidisel destilleerimisel saadakse
99-100%-line äädikhape.
Äädikhapet valmistatakse kä atsetüleenist sünteeti
lisel teel ja karbiidist (karbiitäädikhape).
Äädika proovimiseks kasutatakse permanganaadi la
hust: viimase lisamisel mittepuhtale äädikale tekib ker
gesti valastus.

Meil kehtiva seaduse järgi ei tohi vabalt müüa äädi
kat, mille äädikhappe sisaldus õn üle 30%. Tarvitamisel
lahjendatakse sellist äädika-essentsi 8 korda.? Äädikas,
mille äädikhappe sisaldus õn alla 5,5%, pole maitsev^
Veiniäädikal peab äädikhappe sisaldus olema vähemalt 5%.
Äädikas ei tohi sisaldada raskeid metalle, oblikhapet, mineraalhappeid ega teisi tervisele kahjulikke ai
neid*
4.rühm: vürtsid^
Vürtsidena kasutatakse mitmesuguste, peamiselt troopikamailt päritolevate taimede osi (juured, koor, lehed,
Õled, õieosad, seemned, viljad jne.), mis sisaldavad aro
maatseid või teravmaitselisi aineid. Vürtse lisandatakse
toitudele, et parandada nende maitset, teha neid meeldlvamaiks ja kiiremini seeditavalks. Välja arvatud üksikud
juhud, tulevad vürtsid kuivatatult müügile. Nende puhtust
saab mittepeenendatud olekus kergesti määrata^ Puhas
vürts evib normaalset koosseisu ja õn vaba kõrvalsaadu
sist Peenendatud vürtside omadusi õn raskem teha kind
laks ja neid võltsitakse sageli.
Maaalustest taimeosadest õn tähtsam ingver. Ingveri juur õn aromaatse lõhnaga ja põletavalt terava maitsega,
Sisaldab eetrllist õli (vürtsainet) 1,5 - 3,5%.
Koortest õn tähtsam kaneel, Parim saadus tuleb Tseilonllt Mida Õhem koor, seda paremad õn selle omadused,
Tselloni kaneeli paksus õn 0,3 mm alates, teistel märksa
suurem. Sisaldab eetrllist õli 1-4%,
Loorberilehed - Vahemere piirkonnas kasvava loorberi
puu kuivatatud lehed, Koosseis: vett 6-10%, kogutuhka
3-6% ja eetrllist õli 0,8-3%.
Pipar - pipartaime vill. Müügil õn must ja valge
pipar" Must pipar õn valmimata vili, mis kaetud viljakestaga, valge - valminud vili, kestata. Terav pipramaitse
oleneb piperiinist, mille sulam, temperatuur õn 128°-1P9°
C.

Koosseis:
Must pipar
Vett..........
Kogutuhka.....
Eetrilist õli..

8-15%
4-7%
0,7-3%

Valge pipar
8-15%
0,8-2,5%
0,7-3%

Mida raskem õn tera, seda parem pipar* 100 mustpipra tera kaalub P,05-4,85 g
Sinep Lauasinepi valmistamiseks kasutatakse sarepta-, musta- ja valgesinepi seemneid, millest pärast õli
kõrvaldamist valmistatakse sinepijahu. Viimane segatak
se vee, äädika, veini, keedusoola, suhkru ja vürtsidega.
Terava maitse tekitajaks õn mustas- jn sareptasinepis
allüül-sinepiõll (CgHc.NCS), valges sinepis
- sinalbiln-sinepiõli (CyH^ ONCS). Eelnimetatud õlid vabanevad
glükosiididest, kui segada sinepijahu sooja veega (en
süümide mõju).
Kuna paljudest vürtsidest kõrvaldatakse eetrillsi
õlisid, tarvitades neid lõhnaainete jne. tööstuses, siis
tuleb nende hulk vürtsides kindlaks teha, et võltsimist
ära tunda (vürts, millest eetrilised õlid kõrvaldatud,
õn võltsitud toode - näit* nelk).

Praktilisi katseid laboratooriumis.
1. Piima alisapooli-proov.
Kasutatakse piima happesuse määramiseks.
Mõõdetakse automaat-mõõtjaga 1 cm* piima, millele
lisandatakse 1 cm3 alisarooli (värvaine alisariinl küllas
tatud lahus 68-70-kraadilises piirituses). Normaalne piim
näitab punakas-lillat värvitooni, vähe hapukas piim õn
pruunikas ja nõrga sademega.
Piima happesus üle 10 happekraadi - kollane, tugev
sade.
Leheline piim (saadud udarahalgetelt lehmadelt või
soodaga võltsitud) - sinakas-lilla.
2*

Piima tlitrimine lehelisega (happekraadi
määramineT7
Võtta täpse pipetiga 50 ccm piima väiksesse portselan-kausikesse või klaaspeekrisse, lisada 2 ccm kahe %
phenolphtalelni alkohollahu ja tütrida n/4 NaOH lahuga
kuni püsiva nõrgalt roosaka värvi esiletulekuni. Tarvita
tud leelise kuupsentimeetrite arv (vähemalt 0,05 ccm täp
susega) korrutades kahega annab uuritava piima happekraa
di Soxhlet-Henkel'i järgi.
5j

Piima mustuse määramine kurnamisega.

Piim kurnatakse läbi vati või flanelli. Et proovide
tulemusi oleks võimalik omavahel võrrelda, tuleb kõik
proovid teha ühesuguse piima hulgaga.
4.

Rasva % määramine rõõskpiimas Gerber'!
acido-butyromeetrilise meetodi järgi.

Uuritav piim enne uurimist hoolega läbi segada, et
pealetõusnud koorekiht uuesti täielikult seguneks. Sega
mist toimetada sedavõrdselt ettevaatlikult, et segatud
piim raputamise tagajärjel ei sisaldaks vahtu või õhumulllkesi. Uuritava piima temperatuur proovi pipeteerimlsel peab asuma temperatuuri juures, mis pipetile märgitud

(kas +15°C v8i +20°C),
Prooviks kasutatavasse kontrollitud butyromeetrisse
mõõdetakse pipeti või väävelhappe automaadi abil 10 ccm
kontrollitud tugevusega (erikaal +150C juures 1,820 - 1,825) tehnilist väävelhapet. Läbisegatud piimast võtta
kontrollitud eripipetiga 11 ccm piima ja lasta piim pipetist aeglaselt mõõda butyromeetri külge voolata väävelhap
pele, .sellejuures võimalikult hoidudes piima ja väävelhap
pe segimineku eest piima pealelaskmise ajal. Piima peäle
mõõta pipatl või amüüli automaadi abil 1 ccm amüülalkohohoil, mille keemispunkt +128^0 - +132°C vahel. Seejärele
bntyromeeter sulgeda kummikorgiga ja butyromeetrisse mõõ
detud ained segada. Alul sögi raputada, siis ümberpööra
mise teel üle valada butyromeetri ühest otsast tõise, ku
ni piim väävelhappes täielikult lahunud. Segiloksutusel
mitte sedavõrd tugevasti raputada, et butyromeetrisse te
kiks märgatavalt vahtu. Kui otsekoheselt segamise järele
õn võimalik asuda proovide tsentriguuglmlsele, pole enne
tsentrifuugimist eelsoojendU3 tarvilik. Möödub segamise
ja tsentifuugimlse vahel mõnevõrra aega, proovid eelsoojendada veevannis +60°C - +70°C. Tsentrifuuglda Gerber'i
aparaadis 10QO-1100 tiiru juures minutis viis minutit.
Proovid Gerber'! aparaadist välja võtta butyromeetri skaa
la osa üleval hoides, kümneks minutiks asetada +60° - +65
C veevanni. Rasvasamba alumine menlsk viia skaala null
punkti ja rasvasamba ülemise meniski madalama punkti jä
rele rasvasisaldavus ära lugeda. Proovid, mille rasvasisaldavus alla nõutava normi, uuesti asetada tsentrifuugi
ja teistkordselt viis minutit sama kiiruse juures tsentri
fuugida. Edasi nagu esimesel tsentrifuuglmiselgi. Vee
vannis +60° ^ +65°C soojendatud proov teistkordselt ära
lugeda ja kahest lugemisest, ku! need õn lahkuminevad,
suurem piima rasvasisaldavusena arvestada. Samuti tuleb
tingimata kahekordselt tsentrifuuglda kooritud piima ja
homogenlseeritud piima proovid.
Märkus 1. Ostetud amüülalkõhol harva vastab üles
seatud nõuetele, mistõttu õn soovitav osta amüülalkoho11, mille kohta amüülalkoholi valmistav tööstus etiketil
deklareerinud, et selle keemispunkt asub +128° - +132O0
piirides. Soovitav õn amüülalkoholi kontolllda proovi
tsentrifuugimisel, milles piima asemele lisatud 11 ccm

destilleeritud vett. Annab veega proov äraloetava kihi
või kä eralduva kihi jälgi, õn amüülalkohol tarvitami
seks kõlbmatu.
5.

Rasva % määramine rõõskkoores.

Rõõskkoore rasva % määramiseks kasutada ainult lah
jendatud koorest rasva % määramist Gerber*i acido-butyromeetrilise meetodi järgi.
Uuritav koor ühtlaselt läbi segada* Segatud koorest
puhtasse kuiva klaaspeekrisse kaaluda täpselt 25 grammi
rõõskkoort. Kuiva puhta 25 ccm-lise pipetiga mõõta sa
masse klaaspeekrisse lahjenduseks tarvilik hulk destil
leeritud vett, mille temperatuur vastab pipetil märgitud
temperatuurile (%15°või +20°C). Kohvtkoor ja iga muu
uuritav koor arvatava rasvasisaldavusega alla 20% lah
jendada 2 x 25 ccm destill.veega - mis annab kolmekordse
lahjenduse* Vahukoor lahjendada 4 x 25 ccm destill.vee
juurdelisamise teel, mis annab viiekordse lahjenduse^
Koor veega hästi läbi segada ning edaspidist määramist
teostada harilikus piima butyromeetris, samuti kui rõõskpiimaga. Igast lahjendusest teostada korraga kaks määra
mist, Õn kahe määramise tulemused üle poole skaalajaotu
se lahkuminevad, koore lahjendus hoolega läbi segada ja
määramine korrata. Maksvaks lugeda selle juhul ainult
teistkordse määramise tulemuste aritmeetiline keskmine.
Äraloetud rasvasisaldavus butyromeetris korrutada
2- ga kui õn võetud 25 g koort ja 1 kord a 25 ccm destvetl
3- ga " "
"
25
*'
" 2 "
a 25 "
"
"
4- ga " "
"
25 "
"
" 3 "
a 25 *
"
"
5- ga " "
"
25 "
"*
" 4 "
a 25 "
"
*
jne.
Saadud korrutis ei näita veel õiget koore rasva %,
kuna rõõskpiima ja lahjendatud koore erikaal õn erinev.
Korrutis tuleb veel korrigeerida, korrutades seda kceffitslendiga 1,03.
Näide: Viiekordse lahjenduse (25 g koort + 4 x 25
ccm destill.vett) butyromeeter näitas 5,3% rasva.
Siit koore rasva %:
mitte:
5,3 x 5 = 26,6%,
vaid:
5,3 x 5 x 1,03 = 27,3%.

6^

Rasvavaba kuivaine määramine piimas.

Rasvavaba kuivaine määr piimas saavutatakse arvutuse
teel. Tarvilikud andmed:
1. piima rasvasisaldavus %% = r
2. parandatud laktodensimeetri kraad +15°C tempera
tuuris = 1.
Neist rasvavaba kuivaine % (rvk) leidmine teostada
järgmise valemi järgi:
^
rvk = -g— + -g— + 0,26
Näide:
r = 3,5%
1 = 32,8
Siit rvk =+ 3^5 + 0,26 =

8,2 + 0,7 + 0,26 = 9,16%,

Märkus: Rasvavaba kuivaine arvutamisel õn lubatud ka
sutada kä selleks eriti konstrueeritud mehaanilisi arvutustabeleid. Kui tabeli kasutamisel proov ei vasta üles
seatud nõuetele, tuleb arvutamist kontrollida varemtoodud
valemi abil.
7* Piima erikaalu määramine laktodensimeetri
abil (vt. Ihk. 29)/
Laktodensimeetri kraad näitab piima erikaalu ainult
+15^c t°-il* Kui uuritava piima temperatuur õn vähem või
rohkem kui +15°C, tuleb teha lugemisel saadud laktodensi
meetri kraadi üleviimiseks +15^C temperatuurile parandus
vastava tabeli järgi,
lisa)

8? Reduktaasi-proov (vt*lhk. 33).

9. Juustu rasva % määramine - Gerber van
Gulik'i järgi.
3
g riivitud juustu viiakse üle selleks konstruee
tud eri butyromeetrisse, Enne juustu butyromeetrisse ase
tamist butyromeeter täita poolest saadik väävelhappega,

öi
mille erikaal 1,60. Butyromeeter asetada +65^ kuni +7C^C
temperatuuriga veevanni, Vahetevahel loksutada kuni kaaeiin lahustunud^ Peale viimase kaseiiniosakese lahustu
mist veel mõni aeg soojendada püsivalt loksutades. Lisa
da 1 eem amüülalkoholi ja selle järele täita väävelhappe
ga kuni skaala 55 jaotuseni. Ettevaatlikult segi loksuta^
da, soojendada veel viis minutit veevannis (varemmärgitud temperatuuriga) ja tsentrifuugida neli minutit. Peale
tsentrifuugimist butyromeeter uuesti vileks minutiks ase
tada +65^0 veevanni ja rasvasammas ära lugeda^
Märkus; Tsentrifuugimine peab sündima küllalt soojas
ruumis, et proov tsentrifuugimisel liigselt ära ei jah
tuks. Õn ruum liig külm, tuleb kasutada soojendusseadega
varustatud tsentrifuugi.
10. Juustu kuivaine määramine.
10-15 sm diameetriga klaaskausile (kõlblik
selleks õn Petri kausi üks pool) panna umbes 50 grammi
puhast liiva ja 5-10 sm pikkune klaaspulk. Liiv koos
kausi ja pulgaga kuivatada kuumkapis +105^ - -t-110^C tem
peratuuris kindla kaaluni., Kuivatatud, eksikaatoris ja
hutatud liiv koos kausi ja klaaspulgaga kaaluda 0,01
grammilise täpsusega.
Uuritaval juustuproovil eraldada koorik ja sisu riivida peene riivi abil. Riivitud juustust kaaluda umbes
10 grammi (0,01 grammilise täpsusega) liivaga kaalutud
kausile. Klaaspulgaga riivitud juust ettevaatlikult sega
da liivaga. Kuivatada kuumkapis +105°C temperatuuris
4 tundi. Jahutada eksikaatoris, - kaaluda. Kuivatamist
+105°C temperatuuris jatkata kuni kindla kaaluni (s.o.
kahe järgneva kaalumise vahe ei või olla üle 0,01 gram
mi). Viimase kaalumise tagajärjest leida kaalukadu ja
arvestada juustu kuivaine % järgmise valemiga:
k

=

(j - kk) x 100
j

^

Kus k = juustu kuivaine %
j = kuivatatud juustuproovl esialgne kaal
kk = kaalukadu kuivatamisel.
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Märkus. Uurimisel kasutatav liiv ette valmistada
järgmiselt: pesta vees ja lahjendatud soolhappes ning kuu
mutada tiiglis kuni orgaaniline aine hävinud. Hoida kinni
ses klaaspudelis.
11*

Juustu rasvasisaldavuse määramine kuivaines.

Leitakse arvutamise teel juustu kuivaine % ja juustu
rasva % alusel järgmise valemi abil:
rk = r-*-100;
Kus rk = rasva % juustu kuivaines
r = juustu rasva %
k = juustu kuivaine %.
18.

Kohupiima vee % määramine.

Määramine teostada samuti kui juustu kuivaine määra
mine. Arvutamine toimetada valemi põhjal:
v =

kk x 100 .
P
'
Kus v " vee % kohupiimas
kk = kaalukadu kuivatamisel
p = kohupiima kaal.
13.

Vee % määramine võis.

Või veesisaldavuse määramist toimetada spetsiaal
võiveekaaluga - Funke '*Simu", milline tüüp tehniliseks
töötamiseks kohaseim*
Kaal kasutamiseks tuleb pealoleva vesiloe abil seada
tasakaalu. Paremale kaalukausile asetada kuiv ja puhas
või sulatamispeeker, vasakule kaalukausile tasakaalustav
raskus ning vasaku kpaluõla otskonksule üks suur ja teine
väike ratsanik. Nii kordaseatud kaal viia tasakaalu tareermiskruvide abil niivõrdselt, et osuti kõikumine mõle
male poole nullpunkti oleks võrdne. Tasakaalustatud kaalu

-
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vasakule kaalukausile asetada iO-grammiline kontrollitud
kaaluviht. Paremal kaalukausil asetsevasse peekrisse
võtta või proovist (võimalikult kõrvale jättes proovitUki välispinda) sedavõrdselt võid, et kaal uuesti ilma
ratsanikkude äravõtmiseta ja tareerimiskruvide liigutama
ta tasakaalustus
Nii täpselt välja kaalutud 10 grammi võid sulatada
peekris vähese gaasi- või plirituslambi leegil, edasi
kuumutades ja peekbit kergesti loksutades kuni vee välja
keemine (särisemlne) lõpeb ning võis leiduvad valkaine
osad peekris nõrgalt pruunistunud* Kuumutus peab sündima
sedavõrd ettevaatlikult, et rasvakübemed välja ei prit
siks või tekkiv vaht üle peekriveerte välja ei valguks.
Kä võirasva suitsema hakkamisest tuleb hoiduda* Peeker
jahutada metall- või kiviplaadil või hoida külmas vees.
Veega jahutusel ette vaadata, et vesi ei satuks peekris
se. Vees jahtunud peeker väljast rätiku abil kuivatada
ja kaaluda. Kael tasakaalu viia ainult vasaku kaaluõla
konksus oleva
kahe ratsaniku abil. Ratsaniku asukohal
kaaluõlal olevad numbrid näitavad otsekoheselt või veesisaldavuse %%; seejuures suurem ratsanik näitab täisarvulise protsentnumbri osa, väike ratsanik murdosa 0,1%
täpsusega.
14.

Rasva % määramine võis.

Rasva % määramist võis teostada Gerber*i acido-buty
romeetrilise meetodi järgi:
Või rasva % määramiseks kasutatakse erilist butyromeetrlt (Funke 100 jaotusega Produktenbutyrometer). Ni
metatud butyromeeter õn mõlemast otsast avatud. Butyromeetri kehapoolest otsa sulgev (jämedam) kork õn varus
tatud väikese klaasikesega.
Määramisel nimetatud klaasikesega kork asetatakse
tehnilisele kaalule ja tareerltakse täpselt. Klaasikene
täidetakse võiga; täitmisel juhuslikult võlga kokkupuutunud klaasikese vällsservad puhastatakse võist ja kork
koos täidetud klaasikesega asetatakse uuesti kaalule,
mille vastaskausile lisatud 5 g kaaluviht. Kaalutakse
välja täpselt 5 g võid, kaalu tasakaalustades klaasike
sest või äravõtmise või juurdelisamise teelo

87 Kaalumine täpsalt läbi viidud, ühendatakse kork
ettevaatlikult butyromeetriga, hoidudes või kokkupuutest
butyromeetri korgi alla jääva kaelaosaga. Avatakse butyromeetri skaala otsapoolne kork ja valatakse mõõtklaasi
või pipetl abil butyromeetrisse 10 ccm 50% väävelhapet.
Suletakse pealmine kork ja asetatakse butvromeeter +45°C
temperatuuriga veevannl. Kül või sulanud, see väävelhappe
ga segi loksutada. Seejuures hoiduda pealmise korgi kokku
puutest vedelikuga. Uuesti +45°C veevannl asetada kuni
rasvakiht peale tõuseb, Rasvakiht enam-vähem pealekogunenud - veevannist välja võtta, skaala otsmine kork avada
ja lisada 6 ccm tehnilist väävelhapet {erikaaluga 1.82C - 1.825). Lisatav hape lasta alla jooksta mõõda butyro
meetri sisekülgi, Väävelhape lisatud, kork sulgeda ja bu
tyromeetri sisu segada, alul butyromeetri keeramise, hil
jem tugeva loksutamise abil, Skaala otsmine kork uuesti
avada ja lisada 50% väävelhapet nii palju, et vedeliku
rasva kihi ülemine pind ulatuks ligikaudselt skaala 100.
jaotuseni, Butvromeeter sulgeda ja asetada +4500 veevannl
kuni rasvakiht õn enam-vähem eraldunud. Tsentrifuugida 5
mln* Peäle tsentrifuugimist butyromeeter, skaala osaga
ülespoole asetada kümneks minutiks täpselt +45^0 tempera
tuuriga veevannl,, Kümme minutit vee vannis hoidmise järele
butyromeeter välja võtta ja rasvasammas ära lugeda;
Saadud rasvasamba arv ongi või rasvasisaldavus prot
sentides^
15,

Soola % määramine võis.

Soola % määramisel kasutatakse soola ekstraheerimi
sel silindrilist klaastoru, mille pikkus umbes 20 cm ja
sisemine läbimõõt 2,2 cm. Toru varustatakse kahe kummikorgiga, millest üks varustatud väikese klaasikesega (na
gu või rasva % määramise butyromeetris), teine korgist
läbiulatuva klaaspulgakesega.
Klaasikene koos korgiga tareeritakse täpselt tehnili
sel kaalul. Klaasikes3e kaaluda täpselt 5,0 g võid, hoi
dudes, samuti kui võlrasva määramisel, klaasikese välisservadele või osade jätmisest. Klaasikene koos korgiga
ühendada toru ühe otsaga ja mõõta torusse täpsalt Ypipeo:'
abil) 40 ccm destilleeritud vett. Teise toru otsa korgist

välja võtta klaaskepikene, kork asetada tihedasti torule
ja alles siis klaaskepikene tagasi korgisse paigutada.
Suletud toru asetada +45^0 temperatuuriga veeVanni kuni
v&l sulanud. Hästi läbi loksutada ja uuesti veevannl ase
tada* Seda soojendamist ja loksutamist korrata kolm kor
da. Peale kolmat segiloksutamlst aseteda toru uuesti veevanni, kuni rasvakiht enam-vähem eraldunud. Siis toru
ettevaatlikult üle viia külma vette. Hoida külmas vees
kuni ^õirasv hangunud. Toru külmast veest välja võttes
hoolega kuivatada ja puhta peekri või kausikese kohal võirasva all olev vedelik välja lasta. Vedeliku absoluutne
väljaoraldamine pole tarvilik, kuid püüda võimalikult
vältida võirasva osakeste kaasatulekut* Saadud vedelik
filtreerida, Filtraadist võtta soola % määramiseks täpsalt 10 ccm puhtasse kuiva portselan kausikesse. Lisada
20 tilka (või 1 ccm) 1% kaaliumkromaadi lahu. Tiltrica
1/10 n AgNOg lahuga kuni püsiva punakas-pruuni värvini.
Kui tiltrimisel läheb ainult kaks tilka hõbenitraat! õn või soolata.
Tarvitatud n/10 hõbenitraadl (AgNOg) lahu kuupsen
timeetrite (0,01 ccm täpsusega) arv
korrutada koeffitsiendiga 0,467
annab otsekoheselt soola % võis.
Selgitav näide:
Töötades eeltoodud meetodi järgi läks soolalahu tiit*
rimiseks 3,25 ccm hõbenitraadl lahu;
et 1
ccm täpsalt n/10 AgNOg vastab 0,005846 g keedu
soolale, siis
3,25 ccm
"
n/10 AgNOg
*
0,0189995 g keedu
soolale.
Kogu uuritava võlproovi sool ekstraheerlti 40,0 ccm
destilleeritud vees. Kuna tlitrlmisel kasutati 10 ccm
soolalahu, siis kogu võiproovi soolasisaldavus õn
0,0189995 x 4 g keedusoola.
5 g võis oli
0,0189995 x 4 g keedusoola,
100 g õn seega
X
ehk X =

°'01S9995 x 4 x.lOO _ i 52%

Siin arv 0,0189995 kujutab 0,005846 x 5,25 ehk
seega X = RtJ^^46..x 3,25 x 4 x 100 - 1,52%; et tähen5
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datud valemis osa

0,005846 x 4 x 100 mitmesuguse soola5
sisaldavuse juures jääb muutmatuks, siis võib selle välja
arvutada*
Saame 0^005846 x 4 x 100 == 0,467, mis moodustabki
5
varemtoodud koeffitsiendi. Selle korrutamine tarvitatud
n/10 AgNOg lahu kuupsentimeetrite arvuga, annabki uuritava
võiproovi soola %.
Käesolevas näites see oleks:
0,467 x 5,25 = 1,52%.
Märkus: Õn tarvitatud hõbenitraadi tiiter lahkuminev
täpsalt n/To AgNOg tiitrist, arvu 0,005846 asemele leida
vastav arv ja koeffltsient sedavõrd korrigeerida*

16.

Veini alkoholi % määramine.

Vein destilleerida. Destillaadi erikaal määrata
(Mohrl kaaluga). Windischi tabeli järgi leida erikaa
lule vastav alkoholi %.
.,

—OOG---

Tabel
piima erikaalu ümberarvutamiseks +15^0 temperatuurile.
Uuritava piima temperatuur +C^

Lnktodensim.
kraad

12,0

12,5

24 - 24,9

-0,5

25 - 35,9

-0,5

-3,4
-0,4

-o,4
-0,4

26 - 26,9

-0,5

-0,4

-0,4

27 - 27,9

-0,5

-0,5

-0,4

28 - 28,9

-0,6

29 - 29,9

13,0

14,0 14,5 15,0 15,5

ia,o

16,5

17,0

-0,5

-0,3

-0,3

13,5

17,5 18,0

+0,1

+0,2

+0,3

-0,2

-0,1 0
-0,1 0

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4 +0,5 + 0,6
+0,4 +0,5 +0,6

-0,3

-0,2

-0,1 0

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4 +0,5 +0,6

-0,2

+0,2

+0,3

+0,4 +0,5 +0,6

-0,2

-0,1 0
-0,1 0

+0,1

-0,5

-0,5
—0,4 ^ -0,3

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4 +0,5 +0,6

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1 0

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4 +0,5 +0,6

30 - 30,9

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1 0

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4 +0,5 +0,6

Sl - 31,9

-0,6

-0,5

-0,4

-6,3

-0,2

-0,1 0

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4 +0,6 +0,7

32 - 32,6

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1 0

+0,1

+0,2

+0,5

33 - 53,Q

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,2

+0,1

+0,2

+0,3

34 - 54,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,3

-0,1 0
-0,1 0

+0,4 *0,6 +0,7
+0,4 +0,6 +0,7

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4 +0,6 + 0,7

Enne temperatuuri paranduse arvestamist tuleb loetud'kraadide arvule
0,1 laktodensimeetrl kraadi kapillaarsuse tõttu juurde arvata ja laktodensimeetrl koeffitsinet arvesse võtta*
Näide:.Laktodensimeetriga, mille koeffitsinet - 0,2, määrati piima eri
kaalu +18°C juures, Peäle tasakaalustamist loeti laktodensimeetrllt.,.33,8
Siia + kapillaarsuse parandus*......,.....
0,1
Saame laktodenslm,tõelise näite,*......,........ **33,?
et laktod, esines näitamisel viga,.... ....... "**'
0,2
Saame parandatud laktod. näite................
33/7
to parandus tabeli järgi................ .
+__0,7
laktodcnsim.kraad + 15oC juures..,..... .....
37T/^
piima erikaal - 1,0344.

Av <3*33
A^a^

