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Bakterite üldarv
Bakterite üldarv on üks laialdaselt kasutatav toorpiima
kvaliteedi näidikuid. Seda määratakse kõigis teadaolevates
riikides toorpiima kvaliteedi hindamisel.
Eestis määratakse seda nii tööstuste laboratooriumides
kui ka farmidest võetud proovide alusel
Piimatoodete valmistamiseks kasutatud toorpiima
bakterite üldarvu näitajad, mis määrati BioCC laboris, koos
kvaliteedi võrdlevate näidikutega on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Toorpiima bakterite üldarvu BioCC laboris määratud tulemused
ja piirnormid
Mikroobi
liik

Analüüside
tulemused

Piirnormid

Piirnormid
(visioon)

Bakterite
üldarv,
pmü ml-1

7 800 - 350 000

eliit ≤ 50 000

eliit ≤20 000

550 000 – 2 400 000

Kõrgem 50 000 kõrgem 20 000 – 100 000
50 000

17 000 – 830 000
4500
38 000 – 71 000
33 000

I sort 100 000 - I sort 50 000 200 000
100 000
II sort >200 000 II sort >100 000

BioCC laboratooriumi toodud ja sellest analüüsitud
toorpiima bakterite üldarv kõikus suurtes piirides alates 4500
– 2 400 000 pmü ml-1 jäädes enamikel juhtudel küll eliidi ja
kõrgema sordi piiridesse, kuid oli ka juhuseid, kus see ületas
isegi II sordi norme (tabel 1)
Puhta toorpiima bakterite üldarv ei ole suurem kui
5000 pmü ml-1ja seda sel korral kui lüpsiseadmed, torustik ja
piimatank on korralikult puhastatud ning pestud ja
desinfitseeritud.
Näiteks Uus-Meremaal on toorpiima bakterite üldarvu
kvaliteedinäidikud järgmised: I klass <10 000, II klass
10 000-20 000, III klass 20 000 – 50 000, IV klass 50 000100 000 ja V klass >100 000 pmü ml-1. (Animal Products Notice: Raw
Milk for Sale to Consumers 1 March 2016 Dated at Wellington this 29th day of February
2016)

Norras on toorpiima bakterite üldarvu
kvaliteedinäidikud järgmised: I klass <20 000, II klass 21 00030 000, III klass 31 000 - 60 000, IV klass > 60 000 ja praak
> 90 000 pmü ml-1.
Piimatoodete kõrge kvaliteedi saavutamiseks oleks
soovitatav kasutusele võtta Eestis toorpiima kvaliteedi
hindamisel farmis bakterite üldarvu skaala:
eliit ≤20 000 pmü ml-1,
kõrgem sort 20 000-50 000,
I sort 50 000-100 000 ja
II sort >100 000 pmü ml-1
ning tööstuses võetud koormaproovi bakterite
üldarvu näitajaks <200 000 pmü ml-1 (tabel 1)

Hallitus- ja pärmseened toorpiimas ning
piimatoodetes
Mikroskoopilisi seeni võib leida jahedas ja niiskes aga
ka kõrge soola- ja suhkrusisaldusega või kõrge ja madala
temperatuuriga keskkonnast (Alves-Araújo, C., et al, 2004.).
Hallitusseened paljunevad eostega ja on aeroobsed
Hallitusseeni seostatakse harilikult toidu riknemisega,
kuid on olukordi, kus nad osalevad ka teatud toodete näiteks
juustude valmistamisel
Kultuuridena kasutatakse juustudes tervisele ohutuid
Penicillium roqueforti ja Penicillium camemberti, millede
ainevahetussaadused, suurendavad toodete funktsionaalsust ja
toiteväärtust ning parandavad juustude organoleptilisi
omadusi ja säilivust

Sinihallitusjuustu valmimine toimub hallitusseene
Penicillium roqueforti kui kultuuri ainevahetusel toimivatel
proteinaaside, peptidaaside ja lipaaside osalusel. Edasisel
aminohapete lõhustumisel deaminaaside ja dekarboksülaasidega tekivad juustule omased maitse ja lõhn
Kõike seda toetavad ka Penicillium roquefort’i poolt
juustu rasva lõhustumise tulemusel tekkinud lühiahelalised
rasvhappeid
Juustude Brie ja Camemberti valmistamisel kasutatav
Penicillium camemberti kasvab juustu pinnal ja osaleb samuti
proteolüütilistes ja lipolüütilistes protsessides nagu
Penicillium roqueforti sinihallitusjuustus

Nende juustude hallitusseente aminohapete
ainevahetusel tekib ammoniaaki ja sellele juustu liigile
iseloomulikke väävlit sisaldavaid ühendeid ning juust valmib
pinnalt sisse
Kuid hallitusseentest põhjustatud piimatoodete
riknemisel tekivad ka ebasoovitavad muutused: gaasi teke,
ebameeldiv maitse ja lõhn, proteolüüs ja lipolüüs ning
keemilised mürkained ehk mükotoksiinid.
Kõvade, poolkõvade ja poolpehmete juustude riknemisi
põhjustavateks hallitusseenteks on Penicillium commune ja P.
nalgiovense.
Mükotoksiinidest on nende esinemisel leitud
sterigamatotsüstiini, rugulosiin A, ja B ning ohratoksiin A.

Pärmseeni võib leida piimast, koorest,
hapupiimatoodetest, juustust jne
Nad satuvad piima ja piimatoodetesse farmist, tootmisest,
õhust, pakkest, töötajatelt jne
Pärmseened paljunevad pungumisel ja pooldumisel ning
on fakultatiivsed anaeroobid
Pärmseente arv:
– toorpiimas on vahemikus (10 - 10³) PMÜ/ml,
– koores peaks nende arv olema vähem kui 10 PMÜ/ml ja
– võis vähem kui 10 PMÜ/g.
– pärmseened on olulised keefiri (100 000 - 1 000 000
PMÜ/ml) maitseomaduste kujunemisel

Pärmseentest limajuustude valmistamisel on üheks
enam esinevaks
– Debariomyces hansenii, millede arv 10. päevaks on
limajuustu pinnal maksimum (miljon kuni miljard)
PMÜ/cm².
– tõuseb pinna pH , kiireneb Brevibacterium linensi kasv
ja juustude valmimine
Samas Gouda tüüpi juustude valmimise viimastel
etappidel võib pärmseente arv juustus tõusta (105 - 106)
PMÜ/g. Sisaldusel juustus aga üle 105 PMÜ/g ilmnevad
juba esimesed riknemise tunnused

Ülekaalu pärmseentest saavutab enamasti
Debaryomyces hansenii
Esineda võivad veel:
Saccharomyces cerevisiae,
Yarrowia lipolytica,
Kluyveromyces marxianus,
Torulaspora delbruecii, jt.

Piimas, koores, hapupiimatoodetes, võis, kodujuustus,
kõvades lõikejuustudes ja kondenseeritud piimatoodetes on
pärmseente esinemine ja areng ebasoovitav ning koguni kahjulik
(Fleet, .H. & Mian,M .A. 1987).
Enamike piimatoodete riknemistunnused ilmnevad
pärmseente arvukusel (105 - 106) PMÜ/g, hallitusjuustude juures
ei põhjusta 108 PMÜ/g veel märkimisväärseid defekte.
Juustudest on leitud pärmide haigustekitajate gruppi
kuuluvatest liikidest Candida albicans’i, Candida tropicalis’t,
Candida krusei’d ja Candida. glabrata’t ning Cryptococcus
spp.
Kõige ohtlikemateks liikideks võis on lipolüütilised
liigid nagu Rhodotorula spp ja Yarrowia lipolytica, Torulopsis
spp., Cryptococcus spp

Näiteks juustude valmistamisel läksid piimast üle
juustu Debaryomyces hansenii´ (21%), millele jargnesid
Cryptococcus spp ja Picha spp. vastavalt 10,9% ja 8,0%. ning
Issatchenkia orientalis, mõjutades negatiivselt selle kvaliteeti
(Lavoie, K. jt. 2012.)

Riike, kus pärmseente arvu eraldi toorpiima kvaliteedi
näidikuna kasutatakse, ei ole teada.
Toodete pärmseentega saastumise vältimiseks on
oluline järgida kehtestatud hügieeninõudeid nii piima
tootmisel kui ka piimatoodete valmistamisel
Uuringutest järeldub, et teatud toodete (juustud,
fermenteeritud piimatooted jt.) valmistamiseks sobiva piima
kvaliteedi hindamisel oleks pärmseente määramine siiski
vajalik

Tabel 2. Toorpiima pärm- ja hallitusseente määramise
tulemused ning soovitatav piirnorm
Mikroobi
liik
Pärm- ja
hallitusseened, pmü
ml-1

Analüüsi
Piirnormid Piirnormid
tulemused
(visioon)
570 000
≤100 (uus,
6 100 – 15 000
soovitatav)
2 100 – 17 000
310 –180

BioCC laborisse saadetud toorpiima proovide pärmja hallitusseente määramisel selgus, et hallitusseente
sisaldus oli kõikides proovides < 1 pmü ml-1.
Pärmseente sisaldus kõikus aga suurtes piirides
alates 310 -17 000 pmü ml-1.

Pärmseenete arv võib olla toorpiimas 10-2 – 10-4 ml-1.
Enamus pärmseentest pastöriseerimisel hävib
Kui eesmärgiks on toodete kõrge kvaliteet, siis on
ettepanek võtta toorpiima kvaliteedi näidikuna kasutusele
juustude ja fermenteeritud toodete (va. kefiir) valmistamisel
pärmseente arv ≤100 pmü ml-1.
Seega pärm- ja hallitusseened toitudes, väljaarvatud
toodete valmistamiseks kasutatavad kultuurid, kutsuvad esile:
– toodete kvaliteedi langust,
– toodete riknemist (maitse ja lõhna ning tekstuuri vigu)
ja hallitusseente korral veel ebatervislike
mükotoksiinide teket.

Joonis 1. Pärmseened (19)

Joonis 2. Hallitusseened (18)

Termotolerantsed bakterid
Termotolerantseteks bakteriteks nimetatakse
mikroorganisme, mis jäävad ellu pastöriseerimisel, kuid ei
kasva pastöriseerimistemperatuuril.
Sõltuvalt termotolerantsete bakterite füsioloogilistest
omadustest jaotatakse nad termofiilseteks, mesofiilseteks ja
psührofiilseteks
Piimatööstuses esinevatest termotolerantsetest
moodustavad enamiku Bacillus΄te, Microbacterium΄i,
Micrococcus΄te, Enterococcus΄te, Lactobacillus΄te ja
Corynebacterium΄i liigid.
Erilise tähelepanu all neist on sulfiteid redutseerivad
klostriidid, psührofiilsed termotolerandid, Bacillus cereus. ja
Bacillus licheniformis.

Tabel 3. Toorpiima termotolerantsete bakterite määramise
tulemused ning soovitatav piirnorm
Mikroorganismi
liik
Termotolerantsed
bakterid,
pmü ml-1

Analüüsi
tulemused
1 500
<400
400

Piirnorm Piirnorm
(visioon)
<500 (risk)
<200 (juustupiimal) (uus)

BioCC laborisse saadetud toorpiima proovide
termotolerantsete bakterite määramisel selgus, et nende arv
oli < 400 -1500 pmü ml-1.

Joonis 3. Toorpiima saasteallikad termotolerantsete
bakteritega (Gleeson jt, 2013 järgi)

Bakterid võivad kinnistuda piima tootmise
keskkonnas piimaga kontaktis olevatele pindadele, kus nad
on:
võimelised paljunema,
kasutama piimast vajalikke toitaineid,
eralduma pindadelt ning
paljunema edasi töödeldavas piimas või piimatootes.
Esineb nii ühtlaselt pinda katvaid pakse biokirmeid
(areng on kestnud päevi või nädalaid), üksikult mikroobidest
koosnevate laikudena või pesadena (areng on kestnud ainult
tunde).

Termofiilsete bakterite väljakasv ja töödeldava piima
saastumine leiab aset pastörisaatori regeneratsiooni või
jahutussektsiooni pindadele moodustunud biokirmest, kus
temperatuur on vahemikus 45–60 ºC.
• piima termotolerantsetega saastumise olulisel positsioonil
on ka separaatorid, (temperatuur 40 - 55 ºC),
• siis tõstes seadme puhastuse sagedust, väheneb
termotolerantsete bakterite ja nende spooride arv
töödeldavas piimas
Termofiilid kasvavad ja paljunevad ka membraanidel
(temperatuur vahemikus 50-55 ºC) näiteks:
• piima ultrafiltratsioonil juustu valmistamisel või vadaku
ultrafiltratsioonil vadakuvalkude kontsentreerimisel,

Riike, kus termotolerantsete bakterite arvu eraldi
toorpiima kvaliteedi näidikuna kasutatakse ei ole teada.
On leitud (White, C, E. jt.,2001; Wehr, H. M. jt., 2004), et kui
piima termotolerantsete bakterite arv ületab 500 pmü ml-1,
tekib probleeme selle kasutamisel piimatoodeteks.
Leitakse, et valmivate ja pika säilivusajaga toodete
puhul peaks kasutatava toorpiima termotolerantsete bakterite
arv Reinemann, D.J. jt., (2003) uuringute järgi jääma alla
100-200 pmü ml-1 ning piima tootmise seadmetel alla 10
pmü/cm2.
Juustu sattunud termotolerantsetest bakteritest võib
tekkida varajast paisumist, pehmet konsistentsi ja
ebameeldivat lõhna ning maitset

Ettepanek võtta kasutusele toorpiima kvaliteedi
näidikuna termotolerantsete bakterite arv täispiimatoodete ja
pulbrite valmistamisel ≤ 500 pmü ml-1 ning juustude
valmistamisel ≤200 pmü ml-1.

Võihappebakterid
Võihappebakterid kuuluvad Clostridium i perekonda,
ja neid on seal üle 100 erineva liigi.
Selle grupi nurgakiviks peetakse Clostridium
butyricum'i, sest ta avastati nendest esimesena.
Nende optimaalne kasvutemperatuur on 37 °C ja nad
inhibeeruvad pH väärtusel 4,5.
Piimanduses seostuvad nad piimatoodete riknemisega,
kus osalevad põhiliselt Clostridium butyricum, C.
tyrobutyricum , C. beijerinckii ja C. sporogenes.
Juustude riknemisel tekib laktaatide fermentatsioonil
võihape, atsetaat, CO2 ja H2.

Klostriidide liikidest võib piimast ja riknenud
juustudest kõige sagedamini leida :
Clostridium perfringens'it,
Clostridium tyrobutyricum'i,
Clostridium butyricum'i,
Clostridium sporogenes't ja
Clostridium beijerinkii
Klostriidid taluvad pastöriseerimist ja nende spoorid
võivad säilida väga kaua erinevates tingimustes.
Eluvõimelisi spoore on leitud näiteks ka piimapulbrist
või koguni 25 - 40 miljonit aastat vanadest materjalidest.

Muld
Teravili
Teised
söödad

Silo

Sööt +
spoorid

Sõnnik
Allapanu

Joonis 4 Võihappe bakterite spoorid
laudast toorpiima

Lehmad
määrdunud
udarate ja
nisadega

Toorpiim

Lehmad
karjamaal

Haljassööt
<102-104

Lüps
<101-102

Lehmad
laudas

Piima
transport

Silohoidla
<102-107

Lehmad laudas
söömas

Piima töötlus
toodeteks

Juustu
valmimine

Tarbimine

Toodete müük

Joonis 5 Mikroobid koos tootega laudast lauale

Tabel 4. Toorpiima võihappebakterite määramise tulemused
ning soovitatav piirnorm
Mikroobi
liik
Võihappebatsillide
arv,
pmü ml-1

Analüüsi
tulemused
<1
<1
<1

Piirnormid

Piirnormid
(visioon)

I-II klass
I-II klass
1-2 pmü ml-1, 1-2 pmü ml-1,
juustupiim
<1,0 (juustupiim)

BioCC laborisse saadetud toorpiima proovide
võihappebakterite määramisel selgus, et nende arv
oli < 1 pmü ml-1.

Leitakse, et võihappebakterite spooride kriitiliseks arvuks
on 1 spoor 100 ml-s (Galesloot et al., 1975) vôi 1 spoor 5 ml-s
piimas (Dasgupta et al., 1989).
See arv, mis kutsub esile võihappe käärimise, sõltub
juustu liigist, kujust, suurusest, juustu pH-st, valmimisajast,
valmimistemperatuurist ja juustu tekstuurist (Bull. of IDF 216,
1987).

Kõrge Cl tyrobutyricum´ i spooride sisaldusega sööda
(nõiteks silo) söötmisel saastub piim, mille kasutamine juustude
valmistamisel põhjustab nende hilist paisumist (Dasgupta, A.P.,
Hull, R.R. 1989).

Riike, kus eraldi toorpiima võihappebakterite arvu
kvaliteedinäidikuna kasutatakse, ei ole teada. Kuid kasutamist
juustupiima kvaliteedi näidikuna on uuritud ja leitud selle
määramise vajalikkust

Domineerivaks juustudes sellest perekonnast on
enamasti C. tyrobutyricum, mis juustus oleva piimhappe
kasutamisel produtseerib sinna võihapet, atsetaati, CO2 ja H2.
Klostriidide kasvu juustus mõjutab valmimistemperatuur, kõrge niiskusesisaldus, vee aktiivsus, piima
algne spooride arv, pH, soola sisaldus, soola penetratsiooni
kiirus soolveest juustu, lisatavad juuretise kultuurid ja piima
somaatiliste rakkude arv.
Hiline paisumine võib ilmneda 7-60 päeva peale
valmistamist sõltuvalt osalevast tüvest
Juustude, eriti kõvade lõikejuustude kvaliteedi
parandamiseks ja selle stabiliseerimiseks tuleks vähendada
võihappebakterite arvu toorpiimas ja kehtestada uueks
piirarvuks vähemalt <1,0 pmü ml-1

Joonis 6. Võihappebakterid ja nende eosed

Joonis 7. Võihappeline käärimine juustus (Gomez-Torres, et
al.,2015)

Psührotroofsed bakterid
Psührotroofsed bakterid on erinevate bakterite liikide
grupp, mis kasvavad temperatuuril 7 °C ja sellest allpool.
Neid esineb looduses nii vees, mullas kui ka taimedel ja
väikestes kogustes õhus.
Optimaalne kasvutemperatuur on neil 20-30 °C.
Enamus jahutatud toorpiimast isoleeritud bakterite
tüvedest kuuluvad järgmistesse perekondadesse:
Bacillus, Stenotrophomonas, Acinetobacter,
Pseudomonas ja Burkholderia.
Piima ja piimatoodete riknemist esile kutsuvatest
Pseudomonas spp. on olnud domineerivaks P. fluorescens.

Suur osa neist on võimelised moodustama
rakuväliseid proteolüütilisi, lipolüütilisi ja
fosfolipolüütilisi ensüüme.
Pseudomonas spp on võimeliselt moodustama
ensüümidest: proteinaase, lipaase, fosfolipaase, mõned ainult
lipaase ja proteinaase, mis on suhteliselt termostabiilsed ja
mõned neist taluvad koguni 100 °C 30 min.
Pärast pastöriseerimist säilib mõnede ensüümide
aktiivsus 60-70% ja pärast steriliseerimist veel 30-40%.
Piima pastöriseerimist taluvatest psührofiilsetest
liikidest on kõige tuntumad Bacillus spp.

Neid iseloomustab keskkonna hea osmoose rõhu
taluvus ja võime kasvada suhteliselt laias temperatuuri ning
pH vahemikus.
Bacillus spp. proteinaasid kui ka lipaasid säilitavad
oma aktiivsuse kõikidel piima termotöötlustel ja jäävad
aktiivseteks kõikides piimatoodetes kaasaarvatud ka
piimapulber
Spoore moodustavaid psührotroofseid baktereid on
toorpiimas oluliselt vähem kui mittesporogeenseid.
Psührotroofsed bakterid saavad domineerivateks
piimas kui seda säilitatakse näiteks pikemat aega
temperatuuril 10 °C.

Tabel 5. Toorpiima psührotroofsete bakterite määramise
tulemused ning soovitatav piirnorm
Mikroobi
liik

Analüüside
tulemused

Psührotroofsed
bakterid,
pmü ml-1
(1…..5ºC)

4 800 – 34 000
150 – 610
920
4 800 – 34 000

Piirnorm

Piirnorm
(visioon)
<5000

BioCC laborisse saadetud toorpiima proovide
psõhrotroofsete bakterite määramisel selgus, et nende arv
oli vahemikus 150-34 000 pmü ml-1.

Psührotroofsete bakterite arvu suurenemine juustu
valmistamiseks kavandatud piimas üle 1000 pmü ml-1
põhjustab negatiivseid muutusi juustude kvaliteedile.
Piima saastumine psührotroofsete bakteritega tasemel
103 pmü ml-1 ja selle säilumine jahutatult 48 tundi
vähendab näiteks ka kalgendi saagikust ~4%.
Psührotroofsete bakterite proteinaasid piimast
eralduvad suures osas vadakusse, lipaasid võivad
adsorbeeruda näiteks rasva gloobulitele ja jääda juustu
ning toimida seal kuni valmimise lõpuni.
Märgitakse, et bakterite üldarv peaks jääma ≤30 000
pmü ml-1 ja psührotroofsete bakterite arv <5000 pmü ml-1.

Tabel 6 . Toorpiima saastumine psührotroofsete bakteritega ja
nende mõju juustu kvaliteedile
Juustu viga
Rääsumine

Põhjus
Lipaaside ja proteinaaside aktiivsus, mis
põhjustab jätkuvalt hüdrolüütilisi
muutusi juustudes valmimisel
Madal
Pseudomonas spp. proteinaaside poolt
väljatulek
põhjustatud proteolüüs
Piima lühike Kõrge vabade aminohapete kontsenkoagutratsioon (proteinaasid), mis
latsiooni aeg stimuleerivad juuretiste kultuuride kasvu
Piima pikk Kõrge vabade rasvhapete
koagukontsentratsioon (bakterite lipaasid), mis
latsiooni aeg inhibeerivad juuretiste kultuuride kasvu

Joonis 8. Aeroobsed psührotroofsed bakterid väljakasvul
tardsöötmel (Wiedmann M., Boor K., 2018)

Piimhappebakterid
Piimhappebaktereid on isoleeritud nii toorpiimast
piima töötlemise ja juustu valmistamise seadmetelt, kui ka
mõõteseadmetelt ja juustu vormidelt (Somers et al., 2001).
Tööstuse keskkond võib olla potentsiaalseks allikaks
eriti nendele mesofiilsetele bakteritele, millised on võimelised
moodustama biokilet ja elunema seadmetel, tootmiskeskkonnas pärast puhastamist ja desinfitseerimist.
Juustupiima pastöriseerimine vähendab piimas
piimhappebakterite arvu, kuid ei hävita neid juustupiimast
täielikult (De Angelis, M., et al., 2004.)

Tabel 7. Toorpiima piimhappebakterite määramise tulemused
ja soovitatav piirnorm
Mikroobi liik,
pmü ml-1

Analüüside
tulemused

Piirnorm

Piimhappe15 000 – 33 000 <200
(mõnedes
bakterid
1 100 – 4 500
tööstustes)
(laktobatsillid)

Piirnorm
(visioon)
<200

BioCC laborisse saadetud toorpiima proovide
piimhappebakterite määramisel selgus, et nende arv
oli 1100 -33 000 pmü ml-1.
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