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Kvaliteet
USA teadlase D. A. Garvini 5 kvaliteedi käsitlust
• filosoofiline lähenemine − kvaliteet on defineerimatu, samastuv
väljendiga sünnipärane headus
• tootejärgne − traditsiooniline konkreetne toote omadus ja
vastavus nõuetele
• kliendijärgne ehk kasutajale orienteeritud − kvaliteedi võime
rahuldada tarbija vajadusi
• tootmisjärgne ehk tootmisele orienteeritud − tootmisprotsessi
vastavus kehtestatud nõuetele
• väärtusjärgne ehk väärtusele suunatud − kvaliteet on headuse
aste vastuvõetava hinna ja variaablusega
ISO (Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon) standardis 8402-86
toodud definitsiooni kohaselt:
• toote (teenuse, protsessi) tarbimisväärtust iseloomustavate
omaduste kogum, mis võimaldab rahuldada tarbija
kindlaksmääratud või eeldatavaid vajadusi.
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Toorpiima kvaliteet
Koostis (millest sõltub?)
• Rasvasisaldus
• Valgusisaldus
• Laktoosisisaldus
• Rasvhappeline koostis
• Mineraalide sisaldus
• Vitamiinide sisaldus
Organoleptilised näitajad
• Maitse
• Lõhn
• Välimus

Hügieenilisus
• Mikroorganismide sisaldus
• Somaatiliste rakkude arv
• Antibiootikumi jääkide sisaldus
• Võõrvee sisaldus
• Happesus
• Temperatuur üleandmisel
• Saasteained (pesemis- ja
desinfitseerimisainete jäägid, pestitsiidide jäägid,
raskemetallid, mükotoksiinid jne.)

Tehnoloogilised omadused
• Spetsiifilised mikroorganismid
• Somaatiliste rakkude arv
• Laapumisomadused
• Rasvhappeline koostis

Kvaliteedi hindamise eesmärgid
• Piimatöötlejate eesmärgid - toote kvaliteet (tarbija
rahulolu) ja tootmise efektiivsus :
•

Kontrolloida, kas piima tootmisel on jälgitud hügieeninõudeid, et
tagada:
 toodete ohutus (patogeensed mikroorganismid,
toksilised saasteained)
 tehnoloogiliste protsesside kvaliteet (piima
koostiskomponente lagundavad ensüümid, pidurdusainete
jäägid)
 naturaalsus
• Piima koostiskomponentide sisalduse kontrollimine, et tagada:
 minimaalne piimatoodete valmistamiseks vajalik tase
 tarbija ootustele vastav toitainete sisaldus
• Riknenud või muude defektidega (organoleptiline või visuaalne)
piima väljapraakimine
• Piima valimine spetsiifiliste toodete valmistamiseks
• Piima klassifitseerimine piima eest tasumisel (siin on võimalus
juhtida kvaliteedialaseid arenguid)
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Toorpiima kvaliteet
Toorpiim – piim, mis on saadud tehistingimustes peetavate loomade
rinnanäärmeeritisena, ning mida ei ole kuumutatud üle 40 °C ega
muul samaväärse mõjuga viisil töödeldud
• NÕUDED HÜGIEENILISUST ISELOOMUSTAVATELE
NÄITAJATELE:
 Kindlustavad piima ohutuse (esitatavad nõuded on
kategoorilise iseloomuga)
 Tagavad piimatoodete säilivuse ja head maitseomadused
ning tehnoloogiliste protsesside stabiilsuse (esitatavad
nõuded on soovitusliku iseloomuga)
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 853/2004, 29.
aprill 2004,millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid

EUR-Lex
Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi
määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate
analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

Mikroorganismid piimas
• Piimas leiduvad mikroorganismid on peamiselt bakterid kuid
kasvada võivad ka mõned hallitus- ja pärmseened
• Mikroorganismide paljunemist toiduainetes mõjutavad:
–
–
–
–
–
–
–

temperatuur
paljunemise aeg
vaba vee olemasolu
keskkonna pH
õhu juurdepääs
toitainete olemasolu
mikroorganismide algne arvukus

• Piim on väga hea toitainete ja energia allikas mitte ainult
imetajatele vaid ka mikroorganismidele
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Mikroorganismide arvu mõjutavad
faktorid piima säilitamisel
Naturaalsed inhibiitorid
• Immunoglobuliinid
– inhibeerivad ainult teatud kindlate liikide või tüvede kasvu
– sisaldus liiga madal põhjustamaks olulisi muutusi
– baktereid ei hävitata, areng pidurdub

• Lüsosüüm
– võib põhjustada bakterite rakuseina degradatsiooni ja lüüsumist
– kontsentratsioon liiga väike, et tekitada märkimisväärset efekti

• Laktoferiin
– seob rauda, vähendades seega Fe2+ ioonide arvu piimas, mida paljud
bakterid vajavad

• Laktoperoksüdaas
− antibakteriaalne aktiivsus tiotsünaadi (SCN− ) ja vesinikperoksiidi (H2O2)
olemasolu korral
− kui tiotsünaati on küllaldaselt (naturaalne või lisatud) võib saavutada
küllalt hea bakterite kasvu pidurdumise

Mikroorganismide arvu mõjutavad
faktorid piima säilitamisel
Algne saastatus
1.

Lähte e. viivitusfaas – bakterid
kohanevad keskkonnaga/toitainetega

2.

Eksponentsiaalne kasvufaas –
tormiline bakterite kasv

3.

Statsionaarne faas – bakterite hulk
stabiliseerub

4.

Hääbumise faas – bakterid surevad
kiiremini kui paljunevad

Allikas: http://quadrillionbtus.blogspot.com.ee/2013/08/exponential-growth.html. 08.02.2017
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Mikroorganismide arvu mõjutavad
faktorid piima säilitamisel
Piima säilitamise temperatuuri
Säilitamise
temperatuur (°C)

Bakterite arv (pmü/ml)
pärast 24 h

Aeg (h) millal bakterite
arv ületab 106 pmü/ml

4

2,5 x 103

 100

10

1,2 x 104

89

15

1,3 x

105

35

20

4,5 x

106

19

30

1,4 x 109

11

Esialgne bakterite arv 2,3 x 103 pmü/ml

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.

Mikroorganismid piimas
(fenotüübilased tunnused)
Temperatuur
• Psührofiilid ehk külmalembesed (optimaalne 5-15 °C)
• Mesofiilid (30-40°C)
• Termofiilid ehk kuumalembesed (50-55°C)
• Psührotroofid (mesofiilid ja psührofiilid, mis paljunevad ka ≤ 7 °C)
• Termotolerantsed (thermoduric) (mesofiilid, psührofiilid, termofiilid) –
jäävad ellu madalpastöriseerimisel
Ainete lagundamine
• Proteolüütilised
• Lipolüütilised
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Soovimatud mikroorganismid
• Patogeenid
– Toiduinfektsioonid – põhjustajaks organismi sattuvad elusad
tõvestavad mikroobid
– Toidumürgistused – põhjustajaks mikroorganismide poolt
toodetava toksiinid
• Riknemist põhjustavad mikroorganismid
Laktoosi,
proteiini , rasva
jne hüdrolüüs

Bakteriaalsed
ensüümid

Bakterite arenguks
vajalikud toitained

pH langus,
kõrvalmaitse ja -lõhn

Patogeenid piimas ja piimatoodetes
Organism

Haigus

Enterobacteriaceae
Escherichia colia

Gastroenteriit

Salmonella spp.

Gastroenteriit, kõhutüüfus

Shigella

Gastroenteriit

Yersinia enterocoliticab

Gastroenteriit

Teised gramnegatiivsed bakterid

Aeromonas hydrophilab

Gastroenteriit

Brucella abortis

Brutselloos

Campylobacter jejuni

Gastroenteriit

Grampositiivsed spoore moodustavad bakterid
Bacillus cereusa,b

Intoksikatsioon

Bacillus anthracis

Siberi katk

Clostridium perfringens

Gastroenteriit

Clostridium botulinum

Botulim

– kasvab piimas hästi
b – esineb psührotroofseid tüvesid
a

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.
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Patogeenid piimas ja piimatoodetes
Organism

Haigus

Grampositiivsed kokid
Staphylococcus aureusa

Stafülokokiline intoksikatsioon

Streptococcus agalactiaea

Kurgupõletik

Streptococcus pyogenes

Sarlakid, kurgupõletik

Ebakorrapärase kujuga, grammpositiivsed bakterid
Mycobacterium tuberculosis

Tuberkulood

Mycobacterium bovis

Tuberkulood

Corynebacterium spp.

Difteeria

Listeria monocytogenesa

Listerioos

Spiroheedid
Leptospira interrogans

a
b

Leptospiroos

– kasvab piimas hästi
– esineb psührotroofseid tüvesid

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.

Patogeensete bakterite esinemine toorpiimas
erinevate riikide teadusuuringute baasil
(Meremäe et al.)
Riik

Toidupatogeenid

Belgia

L. monocytogenes
E. coli 0157:H7
Salmonella spp
L. monocytogenes
Koagulaaspositiivsed
stafülokokid
L. monocytogenes
S. aureus
C. jejuni

Hispaania
Itaalia
Läti
Poola*

Norra

Rootsi
Suurbritannia
Holland*
Eesti*

Proovidest pos,
%
6%
0,7%
0%
6,5%
17,3%

Kirjandusallikas

0%
32,5%
4,6%

Konosonoka jt, 2012
Korpysa-Dzirba ja Osek, 2011
Wysok jt, 2011

S. aureus
S. aureus
E. coli
E. coli 0157:H7
L. monocytogenes
Campylobacter spp
L. monocytogenes
C. jejuni

47,3%
85,5%
32%
0%
0%
0%
1%
2%

Jakobsen jt, 2011
Jørgensen jt, 2005
Mørk jt, 2003

L. monocytogenes
S. aureus
L. monocytogenes

4,4%
17%
18,1%

Beckers jt, 1987
Howard, 2006
Kramarenko jt, 2013

De Reu jt, 2004

Vilar jt, 2007
Normanno jt, 2005

Waak jt, 2002
de Louvois ja Rampling, 1998
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Toorpiimaga seotud
haiguspuhangutest maailmas
Allikas

Haigestunuid

2013,Minnesota Salmonella

Aeg ja koht

Patogeen

Mexican-stiili toorpiimast juust

25

2012, Missouri

Escherichia coli

Toorpiim

14

Jaanuar 2012
Pennsylvania

Campylobacter

Toorpiim

148

2007, Holland

Campylobacter
jejuni

Toorpiim

16

1997
Prantsusmaa

Salmonella

Morbier juust

113

1994, Kanada

Salmonella

Toorpiima baasil pehme juust

35

1991
Jaapan

Bacillus cereus

UHT-piim, pastoriseerimise
ebaõnnestus

201

1988
Inglismaa

Staphylococcus
aureus

Toorpiimast juust

155

Allikas: Viltrop, A ja M. Roasto. 2013. Pastoriseerimata piima tarbimisega seotudmikroobsed riskid inimesele Eestis: Riskiprofiil
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/UURINGUD/2013/uuring-2013-toorpiim-riskiprofiil.pdf

Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Coli-laadsed bakterid – Enterobacteriaceae sugukond
– Escherichia coli
o Laiaulatuslik levik seedetraktis
o Kiire kasv piimas (eriti > 20 °C)
– Klebsiella aerogenes
– Mitmed teised perekonnad ja liigid
Proteiin ja laktoos

CO2 ja H2

Ebapuhas maitse ja lõhn

Kolilaadsete bakterite arv toorpiimas ei ole tavaliselt õiguslikult normeeritud, kuid
nad annavad väärtusliku informatsiooni piimatootmise hügieeni ning piima
säilitamis- ja transporditingimuste kohta - indikaatororganismid
Madalpastöriseerimisel hävitatakse praktiliselt
samal määral kui Mycobacterium tuberculosis

Lai levik

Indikaatororganismid, mille puudumisel:
o Kuumtöötlus on olnud piisav
o Taas saastumist ei ole toimunud
o Kõige tõenäolisemalt patogeene ei esine
o (va termoresistentsed)
Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.
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Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Psührotroofsed mikroorganismid
• Pseudomonas (50%)
Kasvavad hästi - < 15 °C
• Achromobacter
Piimas kasvavad ka – 0-7 °C
Optimaalne – 25…30 °C
• Flavobacterium
Hävivad pastöriseerimisel
• Alcaligenes
Enamus
psührotroofseid
baktereid

Proteaasid
lipaasid

o
Proteiin ja rasv
o

Roiskunud ja seebine
kõrvalmaitse
pH ei alane

o Erinevalt bakteritest võivad olla väga termoresistentsed
o Proteaasid – pehmete juustude väljatulek, UHT piima
geelistumine
o Lipaasid – rasva lõhustumisega seotud maitsevead koores,
võis, juustus ja kõrgpastöriseeritud piimatoodetes
Peamiseks saasteallikaks lüpsiseadmed ja piima jahutus-säilitusmahutid
Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.

Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Psührotroofsed mikroorganismid
• Ideaalsetes tingimustes toodetud piimas – 10% bakterite üldarvust
• Hakkavad domineerima piima säilitamisel (2-3 päeva, 4 °C)
– Ohtlik piima algne saastatus (psührotroofid) - > 5 x 105 pmü/ml
– Toorpiimas ja madalpastöriseeritud piimas tekivad vead - > 107
pmü/ml (Piima madal säilitamistemperatuur ja lühike säilitamisaeg)

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.
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Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Termotolerantsed (thermoduric) bakterid
– Microbacterium lacticum
Ei moodusta spoore kuid jäävad ellu
madalpastöriseerimisel (63 °C, 30 min)
– Termofiilsed streptokokid
– Teatud Micrococcus liigid Hävivad - ≥ 80 °C, 20 s
Töötleja problreemid: Halveneb toodete säilivus, eeskätt madala soolsuse ja
rasvasisaldusega toodetel

Allikad: Enamasti ei paljune termotolerantsed mikroorganismid ümbritseva
keskkonna temperatuuril ja seega tuleb kuni 24 tundi farmis seisnud
piima kõrge termotolerantsete mikrofloora sisalduse põhjuseks lugeda
saastumist lüpsil

Arenevad pastöriseeritud piimas ja seega peab algne saastatus olema
madal
Kasutatavad piirnormid:
< 2 000 pmü ml-1
< 1 000 pmü ml-1
< 500 pmü ml-1
100 – 200 pmü ml-1

Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Endospoori moodustumine - sporulatsioon
Algne bakteri rakk
kopeerib oma
kromosoomi ja
ümbritseb selle
vastupidava seinaga
ning moodustab
puhkava
dehüdreeritud
ebasoodsatele
tingimustele
vastupidava spoori

Allikas: http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio225/chap04/ss5.htm
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Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Spoore moodustavad bakterid
• Piima mikrobioloogia seisukohalt olulised Bacillus`e ja
Clostridium`i perekondade liigid.
• Bacillus cereus
– mitte väga termoresistentne
– areneb ka madalatel
temperatuuridel ( 7 °C)

Patogeen  intoksikatsioon (105 – 107 pmü/ml)
Pastöriseeritud piim:
o magus mürestumine (sweet curdling)
o halb kõrvalmaitse
o rasvagloobulite liitumine (bitty cream)

Normeeritud sisaldus imiku piimasegudes. Toorpiimale sätestatakse
tavaliselt < 10 spoori/mL (Gleeson et al., 2013)
• Bacillus subtilis - areneb ka madalatel temperatuuridel ( 7 °C)
• Bacillus stearothermophilus
– Piisavalt termoresistentsed põhjustamaks steriliseeritud piima riknemist
Allikas: Gleeson, D., A. O’Connell, K. Jordan. Review of potential sources and control of thermoduric bacteria in bulk-tank milk.
2013. Irish Journal of Agricultural and food research 52:217-227.

Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Spoore moodustavad bakterid
• Clostridium spp.
• Clostridium perfringens – patogeen toidu kõrge saastatuse
korral (seotud lehmade haigestumisega mastiiti, looduses laialt levinud, inimese ja loomade
seedetrakti normaalne mikrofloora) normeeritud imikute toidus. Toorpiimale
sätestatakse tavaliselt < 5 spoori/mL (Gleeson et al., 2013)
• Teised patogeenis (piimatoodete seisukohalt vähem olulised)
• Clostridium botulinum
• Clostridium difficile
• Clostridium tetani
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Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Spoore moodustavad bakterid
• Kõige sagedamini piimast ja juustust isoleeritu
võihappebakterid
• Clostridium butyricum – laktaati

tavaliselt ei fermenteeri kuid lõhustab
laktoosi, tundlik happesusele ja soolsusele, Italian Grana varane aukude teke

• Clostridium sporogenes – tugevalt proteolüütiline,

produtseerib halvasti
lõhnavaid gaase. Kahvatud laigud peamiselt Emmentali tüüpi juustudel.
Tavaliselt sulatatud juustude riknemise põhjustaja.

• Clostridium beijerinckii – ei kasuta substraadina

laktaati vaid vajab

komplekset toitainete segu (n pärmi ekstrakt)

• Clostridium tyrobutyricum – võrreldes teistega

suhtelisel vähe

happetundlik

– Lõhustab valke ja võib moodustada ammoniaaki ning väävelvesinikku.

Allikas: Brändle et al., 2016

Võihappebakterid - juustu vead
Võihappebakterite spoorid – ei seostata terviseriskidega

Laktaat → võihape → äädikhape → CO2 ja H2
Kõvade ja poolkõvade (soolvees soolatud) juustude hilise küpsemise
staadiumis
Hiline
paisumine

• Lõhed
• Praod/mõrad
• Korrapäratu augustus
•
•
•
•

Emmental – kõrge valmitamise temperatuur
Edam
Couda
Grana Padano

Kriitiline spooride kogus piimas varieerub suuresti kuid mõnede
autorite arvates on see 5-10 spoori liitris (Brändle et al., 2016)
Allikas: Brändle et al., 2016
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Cheeses with (top) and without (bottom) butyric acid fermentation. Cheeses 67077 and
67080 were made of cheese milk contaminated with spores of C.tyrobutyricum NIZO 51
and ATCC 25755T. Cheeses 67071 and 67074 were controls

Allikas: S. Roustel Cheese defects : The blowing defect
http://www.dairyaustralia.com.au/~/media/D8C6452B9C4941718AB3A1053B22A645.pdf

Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Võihappebakterid
Sõnnik/läga

Pinnas

Spooride
arv 3 kuni 5
korda
suurem kui
silos

Fekaalid

Udar,
nisad

Piim

Haljasmass
Silo

Allapanu

Allikas: Brändle et al., 2016

13

Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Võihappebakterid

• Võihappebakterid satuvad piima ümbritsevast
keskkonnast
• Peamine saasteallikas udara ja nisade pind
• Saastatuse vähendamine
– Kvaliteetse silo tootmine
– Õige lüpsirutiin:
•
•
•
•

õiged lüpsivõtted,
kinnaste kasutamine,
ühekordsed lapid,
lüpsieelne ja lüpsijärgne desinfitseerimine

– Lüpsisüsteemi disain ja korras olek

• Võihappebakterite ja nende spooridega saastumise riski
saab ainult vähendada kuid mitte täielikult vältida
Allikas: Brändle et al., 2016

Piima saastumine
mikroorganismidega
Peamised saastumise allikad:
• Udar
 Udara tervis
 Eellüps
• Udara pind
 Lauda hügieen
 Nisade lüpsieelne puhastamine
• Lüpsiseadmed
 Disain
 Pesemine ja desinfitseerimine
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Piima saastumine mikroorganismidega
Udar
• Terve lehma piimas ei ole tavaliselt mikroorganisme:
–
–
–
–

alveoolides
piimajuhas
udara tsisternis
nisatsisternis

• Mikroorganisme on:
– nisajuhas
– sfinkteril

• Aseptiliselt lüpstud piimas sageli < 100 pmü/ml
• Eellüps ei too kaasa olulist bakterite arvu
vähenemist, kuid aitab avastada varajast
mastiiti ja stimuleerib udarat enne lüpsi
Allikas: Joonis (kohandatud). Viguier et al. 2009. Mastitis detection: current trends and future
perspectives.Trends in Biotechnology, 27:486-493.

Piima saastumine mikroorganismidega
Haige lehm
• Oluliseks piima saastumise allikaks mastiitide korral
– Saastatuse suurenemine kuni mitu miljonit, kuni 1 x 107
pmü/ml – erinevate autorite andmed erinevad
• Mastiidi tekitajad, mis on patogeenid ka inimestele:
– Escherichia coli
– Staphylococcus aureus

• Teatud ulatuses teiste organite infektsioonide korral eriti kui neile
lisandub mastiit – mikroorganismid kanduvad piima läbi keha.

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.
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Piima saastumine mikroorganismidega
Saastumine lüpsil
• Lüpsiseadmed
• Kõrge temperatuuriga pesulahuse kasutamine – pesemise
ebaõnnestumine
termoresistentsed mikroorganismid
− Mikrokokid
− Microbacterium lacticum
− Spoore moodustavad bakterid

• Madala temperatuuriga pesulahuse kasutamine – pesemise
ebaõnnestumine
• Lactococcus lactis
• Pseudomonased
• Coli-laadsed bakterid

• Kasutatav vesi
•
•
•
•

Pseudomonas spp.
Schromobacter spp.
Flavobacterium spp.
Alcaligenes spp.

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.

Mõnede saasteallikate panus toorpiima
bakterite üldarvu
Saastumise allikas

Mõju ulatus (pmü/ml)

Terve lehma udar

Kuni mitu tuhat

Haige lehma udar

Kuni mitu miljonit

Lehma nahk

Sada kuni mitu tuhat

Lüpsiplats (pinnas, sõnnik, tolm, õhk)

Kuni tuhat

Sööt

Kuni tuhat

Lüpsiseade

Tuhat kuni mitu miljonit

Vesi – puhastamiseks ja loputamiseks

Kuni mitu tuhat

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.
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Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Organism

Allikas

Kasv
piimas

Termoresistentsus

Riknemine/viga

Spoore moodustavad

Bacillus cereus

Bacillus subtilis

Sööt
(teravili),
sõnnik,
pinnas,
tolm,
lüpsis.
Sööt,
sõnnik,
pinnas,
tolm

Bacillus
stearothermophilus

Sööt,
pinnas

Clostridium
tyrobutyricum

Pinnas,
silo, sõnnik

a

Magus kalgendumine (sweet
curdling), rasva koagulatsioon
(bitty cream) pastöriseeritud
piimas ja koores

+a

++

Steriliseeritud piima riknemine
++

+

++

Kondenspiima ja UHT piima
riknemine

+

−

Juustu hiline paisumine

+

+ = ei hävine madalpastöriseerimisel

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006. Early, 2017

Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid

Organism

Allikas

Kasv
piimas

Termoresistentsus

Riknemine/viga

Coli-laadsed
Escherichia coli
Klebsiella aerogenes

Fekaalid,
lüpsiseadmed,
saastunud vesi

++

−

++

−

Piima ja juustu riknemine
Piima riknemine

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.
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Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Organism

Kasv
piimas

Allikas

Termoresistentsus

Riknemine/viga

Piimhappebakterid
Lactobacillus liigid

Lüpsiseadmed,
lüpsiplats

++

−

Piima hapnemine

Lactococcus lactis

Lüpsiseadmed,
lüpsiplats

++

−

Piima hapnemine

Streptococcus
thermophilus

Lüpsiseadmed,
lüpsiplats

++

+

Piima hapnemine

nt, Pseudomonas

Lüpsiseadmed,
keskkond, külmas
säilitatud piim

Psührotroofid
++

−

Hüdrolüüsunud proteiin ja
rasv piima säilitamisel
külmas

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.

Piima ja piimatoodete riknemist
põhjustavad mikroorganismid
Organism

Allikas

Kasv
piimas

Termoresistentsus

Riknemine/viga

Termoresistentsed bakterid
nt, Micrococcus liigid

Lüpsiseadmed

+

+

Kasvab pastöriseeritud
piimas

−

Juustu, või, magustatud
kondenspiima riknemine

−

Juustu, või, magustatud
kondenspiima riknemine

Pärmid
Pärmid

Tolm,
lüpsiseadmed

Hallitused

Tolm, mustad
pinnad, sööt

+/−
Hallitused

+/−

Allikas: Dairy Science and Technology. Edited by P. Walstra et al. Taylor & Francis Group. 2006.
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Somaatiliste rakkude arv
Toorpiimapiima somaatiliste rakkude arvu (SRA) kasutatakse udara
tervise kaudseks iseloomustamiseks, sest udarakoe mikrobioloogilise
infektsiooniga kaasneb alati SRA suurenemine

Terve udara korral 50 000200 000 rakku /ml (olenevalt
lehma vanusest) (Smith,
1995)
Subkliinilise mastiidi korral
tavaliselt kuni
500 000 rakku /ml

Allikas: http://www.slideshare.net/DAIReXNET/proper-dryoff-procedures-to-prevent-new-infections-and-cure-existing-cases-of-mastitis
Smith, K. L. 1995. Standards for somatic cell in milk: physiological and regulatory. IDF Mastitis Newsletter 144/21:7-9

Somaatiliste rakkude arv kitsepiimas
1 500 000/ml – US A klassi past. piim
 Kitsepiima SCC ei korreleeru leukotsüütide arvuga
 Apokriinne sekretsioon - näärmerakkude maht
sekretsioonil väheneb (tsütoplasma osakesed ja
epiteelrakud piimas)
 Terve kitse piimas laktatsiooni lõpus 750 000 – 5,4 milj
rakku/ml
 Mõjutavad: lakt. järk, tõug, laktatsioon.

Allikas: Moatsou and Park, 2017. Handbook of milk of non-bovine mammals
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Mastiidi mõju piima koostisele
(Auldist, Huble, 1998)
Laktoos, rasv, mineraalid

Mõju

Valgud

Mõju

Laktoos



Üldvalk

?

Rasv

?

Kaseiin



Vabad rasvhapped



Kaseiini/üldvalk



Naatrium



β-kaseiin



Kaalium



αs-kaseiin



Üldkaltsium

?

к-kaseiin

?

Kloriid



γ-kaseiin



Vadakuvalgud



α-laktalbumiin



β-laktoglobuliin



Seerumalbumiin



Immunoglobuliin



Laktoferiin



Transferriin



Plasmiin



Somaatiliste rakkude arvu suurenemisega
kaasnevad muutused (kitsepiim)
• Toodangu vähenemine 15 – 20%
• IgG sisalduse suurenemine ja laktoosisisalduse langus
• Olulisi muutusi ei toimu piim pH, rasvasisalduses ja
valgusisalduses
• Oluliselt ei mõjuta happekalgendi moodustumist ja
laapumisomadusi
• Kliinilise mastiidi korral väheneb C vitamiini sisaldus ja
piima antioksüdantsed omadused
• Plasmiini aktiivsus suureneb

Allikas: Moatsou and Park, 2017. Handbook of milk of non-bovine mammals
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Mastiidi mõju piima koostisele
Rasv
• Piima rasvasisaldus – mõju ei ole üheselt selge
• Vabade rasvhapete sisalduse suurenemine
Triglütseriidide suurenenud
vastuvõtlikkus lipolüüsile
(sünteesi järgne lipolüüs)

Triglütseriidide mittetäielik
süntees

Vabade rasvhapete
sisalduse
suurenemine
Piimatoodete
organoleptilised vead
(rääsunud maitse)

Allikas: Auldist, M. Effect on processing characteristics. Encyclopedia of dairy science. Edited by H. Roginski, J.W. Fuquay, P.F.
Fox. Academic Press. 2003

Mastiidi mõju piima koostisele
Valk
• Piima valgusisaldus – tavaliselt kasiinisisaldus langeb ja
vadakuvalkude sisaldus suureneb ning summaarse valgusisalduse
muutused on ebaolulised
– Muutuste ulatus sõltub infektsiooni tõsidusest ja tüübist
Sekretsioonirakkude
kahjustumine –
sünteesi
vähenemine

Kaseiinide (eriti β)
sekretsioonijärgne
degradeerumine

Kaseiini sisalduse
vähenemine

Vereseerumi
valkude
juurdevool

Laktoferiini
sünteesi
suurenemine

Vadakuvalkude sisalduse
suurenemine

o Piima töötlemise omaduste halvenemine (eriti
juustuks ümbertöötlemisel)
o Eksitav piima valgusisaldus – piima hind

Allikas: Auldist, M. Effect on processing characteristics. Encyclopedia of dairy science. Edited by H. Roginski, J.W. Fuquay, P.F.
Fox. Academic Press. 2003
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Mastiidi mõju piima koostisele
Laktoos
• Laktoosi süntees udaras väheneb - peetakse
ebatõenäoliseks põhjuseks
• Osa sünteesitud laktoosist lekib udarast
välja. Mastiidi ajal suurenevad vere ja uriini
laktoosisisaldus

Allikas: Auldist, M. Effect on processing characteristics. Encyclopedia of dairy science. Edited by H. Roginski, J.W. Fuquay, P.F.
Fox. Academic Press. 2003

Mastiidi mõju piima koostisele
Mineraalid
Mastiidi ajal muutub piimas paljude mineraalide kontsentratsioon 
muutub ioone keskkond  suureneb piima elektrijuhtivus

Veri
o
o
o
o

Naatrium
Kloor
Kaalium
Kaltsium

Piim
o
o
o
o

Naatrium
Kloor
Kaalium
Kaltsium
pH 

Allikas: Auldist, M. Effect on processing characteristics. Encyclopedia of dairy science. Edited by H. Roginski, J.W. Fuquay, P.F. Fox.
Academic Press. 2003
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Mastiidi mõju piima koostisele
Bakteriaalne saastatus
• Tihti alahinnatud
• Segupiima bakterite vüldarvu suurenemine tavaliselt kuni
10 000 pmü/ml
• Kliinilise mastiidi korral haige lehma piimas 10 000 000
pmü/ml
• Sellise piima lisamine segupiima võib anda märkimisväärse
bakterite üldarvu suurenemise
• Piima koostise muutus tulenevalt bakteriaalsete
hüdrolüütiliste ensüümide tegevusest
• Kui bakterid on psührotroofsed, kaasneb risk piimatoodete
säilivusaja lühenemisele

Allikas: Auldist, M. Effect on processing characteristics. Encyclopedia of dairy science. Edited by H. Roginski, J.W. Fuquay, P.F.
Fox. Academic Press. 2003

Mikrobioloogiline saastatus
Staphylococcus aureus
• Stafülokokkide, eriti Staphylococcus aureus, poolt produtseeritav
enterotoksiin on toidumürgistuste põhjustajate seas esikohal
kõikjal maailmas
• Teatud tingimustel võivad tarbijale reaalseks nakatumise allikaks
kujuneda toorpiimast valmistatud piimatooted (mitmed juustu
sordid, joogipiim)

Allikas:


mastiitne udar.
• Täielikult vältida Staphylococcus aureus esinemist toorpiimas ei
ole võimalik.
• Toorpiima ohutuse tagamiseks stafülokokkide mürgistuste
seisukohalt, on oluline efektiivse mastiidi kontrollimise
programmi rakendamine farmis ning piima säilitamine
madalamal temperatuuril kui 5 C

Kasutatavad piirnormid:
<500 pmü/ml
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Mastiitse piima mõju piimatoodetele
Juust
• Juustutootmise oluline etapp – kalgendi moodustumine
•
•

Agregeerunud kaseiini võrgustikku seotakse mineraalid, vesi ja rasv
Iga muutus piima koostises
• kaseiini osakaalu muutus kogu valgus – just kaseiin inkorporeeritakse
kalgendisse

• optimaalse kaseiini ja rasva suhe – suboptimaalse suhte korral
seotakse vähem rasvahalb kaseiini ja rasva suhe

mis mõjutab kalgendi moodustumise protsessi mõjutab ka juustu saagist
ja/või kvaliteeti
• Aeglane nõrga kalgendi moodustumine – järgmiste muutuste koosmõju
• Muutunud piima valguline koostis
• Muutunud mineraalne koostis
• pH tõus
– Tagajärjeks suurema niiskusesisaldusega kalgend ja ka juust sest
eelnimetatud muutused takistavad ka normaalset sünereesi 
halvenenud organoleptilised ja tekstuuri omadused
Allikas: Auldist, M. Effect on processing characteristics. Encyclopedia of dairy science. Edited by H. Roginski, J.W. Fuquay, P.F. Fox.
Academic Press. 2003

Mastiitse piima mõju piimatoodetele
(Korhonen, 1996; Auldist, Huble, 1998 )

Mõju kirjeldus

Toode

o

Vähenenud kuumusetaluvus dehüdreerimisel
Maitse ja lõhna muutused
Lühenenud säilivusaeg
Probleemid lahustamisel

o

Muutunud vahtu löömise omadused

o

Pikk kokkulöömise aeg
Maitse ja lõhnavead
Kiire riknemine

o

Piimapulber

o
o

Koor

Või

o
o
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Mastiitse piima mõju piimatoodetele
(Korhonen, 1996; Auldist, Huble, 1998 )

Mõju kirjeldus

Toode
o
o

Juustud

o

o
o
o

Pastöriseeritud piim

UHT piim

Fermenteeritud
piimatooted

Väljatuleku vähenemine
Suurenenud niiskusesisaldus
Aeglane kalgendumine ja kalgendi tugevuse vähenemine
Suurem kuivaine kadu lõssi
Halvenenud maitseomadused
Pehme juust ja tekstuuri vead

o

Lühenenud säilivusaeg
Maitse ja lõhna muutused (lipolüüs ja proteolüüs)

o

Kiirenenud geelistumine säilitamisel

o

Starterbakterite aeglane kasv
Soovimatud lõhnamuutused
Kalgendi pehme konsistents
Vadaku eraldumine

o

o
o

o

Antibiootikumide jäägid piimas
• Pidurdusained − ühendid, mis pidurdavad mikroobide arengut
• Antibiootikumi jääkidega saastub piim tavaliselt loomade ravi
käigus
• Kõik antibiootikumid kanduvad ravi käigus üle ka piima
– Ülekandumise määr võib ravimite lõikes olla erinev
– Igale rohule on märgitud perioodi pikkus, mille vältel loomaorganism
vabaneb jääkidest

• Toorpiima nõuetekohasuse hindamine - antibiootikumide jäägid
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Antibiootikumide jäägid piimas
• Miks tuleks vältida antibiootikumide jääkkoguste esinemist
piimas?
– Piimas sisalduvad antibiootikumide bioloogiliselt aktiivsed jääkkogused
või metaboliidid kujutavad endast potentsiaalset ohtu inimese tervisele
• Ravi raskendamine ja resistentsete tüvede teke
• Allergia – esineb suhteliselt harva, sest kogused peaksid olema
küllalt suured
– Antibiootikumide jääkkoguste esinemine piimas näitab, et piim pärineb
ravitud lehmadelt ning võib sisaldada suures koguses potentsiaalseid
patogeene

− Piimas sisalduvad antibiootikumide jääkkogused põhjustavad
kõrvalekaldeid normaalsest tehnoloogilisest protsessist
− Fermenteeritud piimatoodete tootmisel kasutatavate
juuretiste inaktiveerimine
− Nimetatud toodete maitse ja lõhna ning tekstuuri vead
− Probleemid juustude küpsemisel ja säilimisel

Antibiootikumide jäägid piimas
• Antibiootikumide jääke ei ole võimalik piimas
inaktiveerida või piimast eemaldada, sest enamik
antibiootikumidest talub piima pastöriseerimist ja
pastöriseerimistemperatuuridest kõrgemaid
temperatuure
• Kui toorpiimas esinevad pidurdusainete jäägid,
kanduvad need üle ka pastöriseeritud
piimatoodetesse.
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Antibiootikumide jäägid piimas
• Antibiootikumijääke võib esineda nii rasva sisaldavates kui ka
rasvavabades piimatoodetes, sest mõned antibiootikumid on vees
lahustuvad, mõned rasvlahustuvad, mõned seostuvad
piimavalkudega
• Antibiootikumi jääkidega saastunud piima kogus suureneb kokku
valamisel tuhandeid kordi − nt. 5 liitrit piima võib rikkuda kuni 60
tonni segupiima
•
•

•

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill
2004,millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid
Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi
määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate
analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 37/2010, 22. detsember 2009, mis käsitleb
farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes
sisalduvate jääkide piirnormide järgi

Keskkondlikud saasteained piimas
• Piim ja piimatooted on väga vastuvõtlikud keskkondlikule
saastatusele
• Saastumine toimub peamiselt läbi sööda
– karjamaarohi
– jõusöödad
– silo

• Keskkondlikud saasteained võivad olla:
– Loomulikult pinnases olemasolevad ja sealt rohtkattesse jõudvad ained
– Loomupärased taimsed mürkained (näiteks sõnajalgade (Pteridium spp) omane
toksiin)

– Mükotoksiinid seentega nakatunud taimedes
– Antropogeensed (inimtekkelised) kemikaalid

Allikas: Fischer W. J. et al. Environmental contaminants. Encyclopedia of dairy science. Edited by H. Roginski, J.W. Fuquay, P.F.
Fox. Academic Press. 2003
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Keskkondlikud saasteained
Raskemetallid
• Raskmetallid - metalliliste omadustega elemendid, mille tihedus on
suurem kui 5000 kg/m³
• Levinumad raskmetallid: arseen (As), kaadmium (Cd), koobalt
(Co), kroom (Cr), vask (Cu), elavhõbe (Hg), mangaan (Mn), nikkel
(Ni), plii (Pb), tina (Sn) ja tallium (Tl).

Keskkondlikud saasteained
Raskemetallid
• Metallid keskkonnas: looduslikud (naturaalsed), tööstuslik saaste,
põllumajanduslik saaste
• Piima saastumise teed
– Otsene kontakt – lüpsiseadmed, piimakannud (kroom, nikkel, tina)
– Saastunud söödad (peamiseks allikaks väetised (Schwendel et al.,
2015)) – kaadmium, plii, elavhõbe, arseen
• Ülekanne söödast piima on väga madal

• Täiskasvanud inimesele on raskemetalli üle doosi saamise risk
piimast või piimatoodetest väga madal
• Piirnorm plii (Pb) sisaldusele toorpiimas, kuumtöödeldud piimas
ja piimapõhiste toodete valmistamiseks kasutatavas piimas ning
imiku piimasegudes ja jätkupiimasegudes – 0,020 mg/kg ((EÜ) nr
1881/2006)
– Veterinaar- ja toiduameti 2014 seireplaanis – n=8
– Norme ületavaid proove ei esinenud
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Keskkondlikud saasteained
Raskemetallid

(EÜ) nr 1881/2006)

Piirnormid
(mg/kg märgkaalu kohta)

Toode
Kaadmium

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud:
0,010 alates 1. jaanuarist 2015
— lehmapiimavalkudest või valgu hüdrolüsaatidest
valmistatud pulberpiimasegud
— lehmapiimavalkudest või valgu hüdrolüsaatidest 0,005 alates 1. jaanuarist 2015
valmistatud vedelpiimasegud
Tina
Konserveeritud imiku piimasegud ja
50
jätkupiimasegud (sealhulgas imikupiim ja piimal
põhinev jätkupiima- segu), välja arvatud kuivatatud
ja pulbrilised tooted

Keskkondlikud saasteained
Mükotoksiinid
• Mükotoksiinid on hallitusseente (Aspergillus spp, Peniciliinum spp,
Fusarium spp) poolt produtseeritavad toksiinid
• Identifitseeritud üle 400
–

tuntumad toksiinid:
• aflatoksiinid (Aspergillus spp. – A. flavus, A. parasiticus, A nomius) - B1,
B2, G1, G2
• fumonsiin
• deoksünivalnool (DON)
• ohratoksiin A
• T-2 toksiin
• zearalenoon (ZEN)
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Maksimaalne lubatud päevase tarbimise kogus
(tolerable daily Intake, TDI) (Benkerroum, 2016)

a.
b.
c.

d.
e.
f.

Mycotoxin

TDI (μg kg−1 body weight)

Deoxynivalenol (DON)

1.0

T2-toxin and HT-2

0.060 (PMTDI)b

Aflatoxin B1 (AFB1)

NAc

Aflatoxin M1 (AFM1)

0.002d

Zearalenone (ZEN)

0.25

Patulin (PAT)

0.4 (PMTDI)e

Ochratoxin A (OTA)

0.017 and 0.014f

Fumonisin B (FB)

2.0

T-2 and H-T2

0.1

Adapted from Marin et al. (2013).
Provisional Maximum Tolerable Daily Intake recommended the European Commission for T-2 and TH-2 separately or in combination
(Flores-Flores et al., 2015).
Not available; however, since AFB1 is considered to be the most toxic currently known mycotoxin, its TDI should be absent or the
lowest possible. Therefore, the application of the “As Low As Reasonably Achievable” (ALARA) approach has been recommended to
ensure the safety of foods with regard to the presence of this mycotoxin (Brera, De Santis, Debegnach, & Miraglia, 2008).
Value from Kuiper-Goodman (1990); however, Cano-Sancho et al. (2010) considered a daily intake of 0.001 μg kg−1 body weight as
“the safe level”.
PMTDI as established by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) (WHO, 1995).
Values from EFSA (2006) and JECFA (2007), respectively.

Mükotoksiinid
Terviseriskid

Allikas: Jonker J. Significance of Mycotoxins in Dairy Products and Role of New and Novel Feeds
http://www.asuder.org.tr/asudpdfler/mevzuat/idfsunumlari/jonker_jamie.pdf (05.01.2016)
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Mükotoksiinid piimas ja piimatoodetes
• Piima ja piimasaaduste saastumine – kaudne, otsene
• Kaudne saastumine
– Toksiinidega saastunud sööda kasutamine

– Olulisem piima ülekanduv toksiin – aflatoksiin M1 (aflatiksiin
B1 peamine metaboliit)
FAB1

Vats

Maks

Osa
degradeeritakse
vatsabakterite
poolt

•

M1

Piim
0,3-6,2% söödaga
saadud B1

Piimast on leitud ka teisi toksiine (ohratoksiin A, T-2 toksiin, DON, ZEN)
Ülekandumise määr oluliselt väiksem kui aflatoksiinil
Allikas: Fischer W. J. et al. Environmental contaminants. Encyclopedia of dairy science. Edited by H. Roginski, J.W. Fuquay, P.F.Fox.
Academic Press. 2003. Campagnollo et al., 2016

Mükotoksiinid piimas ja piimatoodetes
•

Piirnormid (AFM 1) (AFB1 ja AFM 1 1 klassi kantserogeenid)
– toorpiimas, kuumtöödeldud piimas ja piimapõhiste toodete
valmistamiseks kasutatav piimas – 0,050 g/kg ((EÜ) nr 1881/2006
– Imikutele ette nähtud piimasegud ja jätkupiimasegud, sealhulgas
imikutele ette nähtud piim ja piimal põhinev jätkupiimasegu - 0,025
g/kg ((EÜ) nr 1881/2006

•

Piima ilmub AFM1 12-24 tundi pärast saastatud sööda söötmise algust,
kõrgeim tase saavutatakse mõne päevaga ja piima on puhas umbes
24…72 h (erinevad autorid) pärast saastatud sööda söötmise lõpetamist.
Kui lehmade poolt söödaga saadud AFB1 kogus jääb alla 40 g/lehm/päev
ei ületa saadava piima AFM1 EU piirnormi
Aflatoksiin B1 allikad: mais, maisisilo, kookospähkel, maapähkel,
palmivilja tuum, soojauba, puuvillaseemned ning eelnevatega seotud
kõrvalsaadused/söödad

•
•

Allikas: koostatud Campagnollo et al., 2016 ja Wan et al., 2017 järgi
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Mükotoksiinid piimas ja piimatoodetes
AFM 1 maksimaalne lubatud kogus piimas ja piimatoodetes
Riik

Piim (g/kg)

Piimatooted (g/kg)

USA

0,05

0,50

EU

0,050

0,050 (kuumtöödeldud piim ja piim
piimatoodete valmistamiseks)

Türgi

0,050

0,250 (juust)

Itaalia

0,050

0,250 (pehmed juustud)
0,450 (kõvad juustud)

Hiina

0,5

0,5

Šveits

0,050

0,250 (juust)

Holland

0,050

0,020 (juust)

Allikas: Campagnollo et al., 2016

Mükotoksiinid piimas ja piimatoodetes
Maksimaalsed registreeritud mükotoksiin AFM 1
sisaldused piimas ja piimatoodetes
Toode

Sisaldus, g kg-1 või g L-1

Toorpiim

0,01 – 100,4

Pastöriseeritud piim

0,001 – 30,0

UHT piim

0,003 – 4,10

Piimapulber

0,012 – 15,0

Juust (kõvad juustud)

0,07 – 2,25

Jogurt

0,052 – 4,22

Või
Jäätis

0,03 – 7,0
0,058 – 2,23

Allikas: koostatud Benkerroum, 2016 järgi
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Töötlemisprotsesside mõju aflatoksiin M1
sisaldusele
• Kuumtöötlemine – pastöriseerimisel ei toimu olulisi
muutusi ja steriliseerimisel
• Säilitamine – piimatoodete säilitamisel madalatel
temperatuuridel (külmutatud) ei toimu olulisi muutusi
• Rasva separeerimine
– Minimaalne kogus eraldub koorega
– Enamus jääb lõssi
• Kuivatamine – andmed vasturääkivad

Töötlemisprotsesside mõju aflatoksiin
M1 sisaldusele
• Joogipiim
– Rasvasisalduse vähendamisega
ei toimu olulisi muutusi
– Minimaalne kogus separeerub koorde

• Fermenteeritud tooted – oluliste muutusteta
• Või
– Minimaalne kogus
– Enamus jääb petti

33

Mükotoksiinid
Aflatoksiin M1 juustus
•

Kalgendumine
– Eraldub koos kaseiiniga
– Madalam kontsentratsioon vadakus

•

Kontsentratsioon
– Pehmed juustud – 2.5 x kuni 3.3 x juustupiimas olev kogus
– Kõvad juustud – 3.9 x kuni 5.8 x juustupiimas olev kogus

• Valmitamine – olulisi muutusi ei toimu
Juustude on saadud siiski erinevaid tulemusi, näiteks ka 15-65% AFM1 vähenemist
sõltuvalt juustu tüübist (Campagnollo et al., 2016).

Saastunud piimast valmistatud juust, koor ja või sisaldava
vastavalt 40-60%, ~10% ja ≤2% piimas sisalduvast AFM1
(Wan et al., 2017)

Mükotoksiinid piimas ja piimatoodetes
• Piima ja piimasaaduste saastumine – otsene, kaudne
• Otsene saastumine
– Toksiine produtseerivate seente koloniseerimine piimas ja
piimatoodetes (peamiselt juustus)
• Mükotoksiine produtseerivad juuretise koostises olevad seened –
näiteks Penicillium camemberti, Penicillium roqueforti

Camembert

Roquefort

Stilton

Väidetakse, et tööstuslike juuretiste toksiini tootmise võimekus on
madal ja toksilisus madal.
Allikas: Fischer W. J. et al. Environmental contaminants. Encyclopedia of dairy science. Edited by H. Roginski, J.W. Fuquay, P.F.
Fox. Academic Press. 2003
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Mükotoksiinid ja veiste tervis
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