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Valmistatavate juustude mikroflooras domineerivad
piimhappebakterid, mis koosnevad:

juuretise kultuuridest (juuretisse kuuluvad piimhappe-
bakterid SLAB),

lisandkultuuridest ja∕või

juuretisse mittekuuluvatest piimhappebakteritest 
(NSLAB) (keskkonna algupärastest bakteritest). 



Juuretiste kultuurid

Juuretise kultuuridena kasutatavad piimhappebakterid
produtseerivad piimhapet eesmärgiga kas koaguleerida või
toetada piima valkude koagulatsiooni juustude valmistamisel.

Minevikus kasutati selleks piimas algselt olevaid
piimhappebaktereid:

tulemuseks saadi varieeruv ehk ebaühtlane
fermentatsioon

Juustutehnoloogia arenedes hakati lisama toorpiimale
eelmise päeva juustu vadakut:

juuretise „toores“ kuju.



Näiteks Itaalias juustu Grana Padano valmistamisel
(väiketööstustes) võetakse vadak vannitööde lõppedes
temperatuuril 50-54 °C ja hoitakse kontrollitud tingimustes
temperatuuril 45 ºC lõpphappesuseni pH 3,3:

saadakse juuretis järgmiseks juustuteoks

Sellises juuretises („vadaku kultuuris“) on  domineerivateks 
termofiilsed piimhappebakterite liigid:

Lb. helveticus,

Lb. delbrueckii, ja

St. thermophilus.



Praegu kasutatakse enamike juustude valmistamisel
kaubanduslikke valitud piimhappebakterite tüvesid, milledel on
vastavalt juustu liigile vajalikud:

tehnoloogilised omadused

faagi resistentsus,

antimikrobiaalsus ja

vastava maitse ning lõhna produktsioon

Kui tüvede aktiivsus ja mitmekesisus väheneb, võivad segud
muutuda vastuvõtlikuks mitmetele teguritele nagu:

süsiniku ja lämmastiku sisaldused,

soola stress,

temperatuur,

pH muutused ja ka

faagidele piima fermentatsioonil



Juuretise kultuurid võib jaotada:

mesofiilseteks (optimaalne kasv 25-30 ºC), mis
sisaldavad: Lactococcus lactis'st,

alamliigid L. lactis ssp. lactis ja

L. lactis ssp. cremoris, või

Leuconostoc spp.

termofiilseteks (optimaalne kasv 40-45 ºC), mis
sisaldavad:

Streptococcus thermophilus'e ja

Lactobacillus spp tüved (Lactobacillus helveticus ja
Lactobacillus delbruecii).

Juuretise kultuuride esmane ülesanne on fermenteerida
piimsuhkrut ehk laktoosi piimhappeks.



Tekkinud piimhape:

alandab keskkonna pH väärtust,

soodustab kalgendi moodustumist

suurendab vadaku eraldumist kalgendist, ja

pidurdab võimalike tehnoloogiliselt ebasoovitavate
aga ka võimalike patogeensete bakterite arengut.

Laktoosi metabolismi põhilised saadused on L- või D-
laktaat või mõlemi ratseemiline segu.

Juuretiste piimhappebakteritel on oluline osa ka juustude
maitse arengus:

tsitaatide metabolismisl produtseeritaks diatsetüüli
ja suksinaati ning

valkude proteolüüsil peptiide ja aminohappeid.



Juuretise piimhappebakterite arv tõuseb enamikes juustudes
valmistamise esimestel etappidel 108 kuni 109pmü g-1, mis võrdub
umbes 1 mg bakteri kuivainet g-s juustus

Bakterite kolooniad moodustuvad kalgendi sees ja neid
leidub vadaku „taskutes“ ning rasva-valgu liidestes, kus bakterite
mobiilsus on minimaalne ja nad ei ole jaotunud juustumassis
homogeenselt.

Järgneval juustude valmistamisel toimub juuretise
piimhappebakterite populatsiooni vähenemine. Põhjuseks kesk-
konna tingimuste muutus:

niiskusesisalduse vähenemine,

pH väärtuse alanemine,

ebasobiv temperatuur ja

võimalik soolasisalduse tõus



Sellistes stressi tingimustes juuretise piimhappebakterite
elutegevus pidurdub või peatub

Kõige sellega kaasneb bakterite rakkude lagunemine ehk
autolüüs, mille tekkinud tingimustes kutsub esile rakuseina sisene
muramidaas (lüsosüüm), mis

hüdrolüüsib bakteriraku seina,

toimub rakusiseste ensüümide vabanemine juustu.

Juustude valmimisel lüüsuvad enamik juuretise 
kultuuridesse kuuluvaid piimhappebaktereid kiiresti. 

Juustu vabanenud rakusisesed ensüümid
osalevad edasi juustude valmimisel tekstuuri ja lõhna- ning
maitseühendite moodustumisel.



Juustu juuretisse mittekuuluvad piimhappebakterid 
(NSLAB) ja nende osa juustude valmistamisel.

Juustu juuretisse mittekuuluvad piimhappebakterid on nn.
„juhuslikud bakterid“, mis sattuvad piima tootmisel piima ja sealt
edasi juustu.

Juustude valmistamisel võib neid lisanduda ka:
kasutatavatest lisaainetest ja
piima töötlemise ning juustu tootmise seadmetelt

(mõõteseadmed, juustu vormid, seadmetele
moodustunud biokile jne).

Juustupiima pastöriseerimine vähendab juuretisse
mittekuuluvate piimhappebakterite arvu, kuid ei hävita neid
juustupiimast täielikult



Neid on identifitseeritud rohkem kui 50-st erinevast juustu
liigist

Nad ei osale oluliselt juustu vannis happe produktsioonil

See mikroobide populatsioon kasvab pikalt põhiliselt
valmivates juustudes ning sisaldab mikroorganisme, mis on
võimelised kasvama juustus kasutades seal olemasolevaid aineid

Nende panus kaseiini hüdrolüüsi on suhteliselt väike
(Lynch et al., 1997), kuid

samas aitab teatud tüvede peptidaasne aktiivsus näiteks  
kaasa mõrude peptiidide hüdrolüüsile mittemõrudeks 
peptiidideks, vabastades keskkonda vabu aminohappeid (Gagnaire

et al., 2001). 



Juustudest isoleeritud juuretisse mittekuuluvate piim-
happebakterite (NSLAB) grupp on väga heterogeenne. Sinna
kuuluvad enamasti harilikult laktobatsilluste liigid nagu:

Lb. casei, Lb. paracasei, Lb. plantarum, Lb. pentosus, Lb.
curvatus, Lb. rhamnosus, Lb. fermentum, Lb. parabuchneri ja Lb.
brevis.

Laktobatsillide liikidesse mittekuuluvatest võib leiduda
nende seast harilikult ka:

Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentosaceus,
Enterococcus durans, Enterococcus faecalis ja
Enterococcus faecium jt.

On leitud (De Dea Lindner et al., 2008), et kaua valmivates
lõikejuustudes jäävad valmimise lõppfaasis domineerivateks
siiski: Lb. casei, Lb. rhamnosus, ja P. acidilacticis



NSLAB populatsiooni obligaatsetel heterofermentatiivsetel
laktobatsillidel (näiteks Lb. brevis, Lb. fermentum, Lb. wasatchii sp. nov. 
ja Lb. parabuchneri,) on mitmeid metaboolseid ehk ainevahetuse radu, 
milledest juhtival kohal on CO2 produktsioon suhkrutest, laktaadist ja 
aminohapetest (Ortakci, F., et al., 2015.) 

NSLAB fakultatiivsed heterofermentatiivsed laktobatsillid (Lb.
casei, Lb. plantarum jt.) produtseerivad gaasi ainult teatud tingimustes
või spetsiifilistest ainetest nagu laktoos, galaktoos, laktaat, tsitraat ja
uurea ( O’Sullivan, D. J., et al., 2016.)

Hollandi tüüpi juustude valmistamisel olid pärast 4 nädalast
valmimist domineerivateks Lb. paracasei ja Lb. rhamnosuse (homof fakult. anaer.

kepp kettidena (Porcellato, D., et al., 2013).

Lb. rhamnosus püsib valmivates juustudes kogu
valmimisperioodi. Metaboolne aktiivsus, lubab neil taluda juustu
keskkonda läbi mittekonventsionaalsete energiaallikate (Bove, C. G., et al.,

2012).



Mis on siis need mittetavapärased e. 
mittekonventsiaalsed energiaallikad?

Mikrobioloogilised muutused juustude valmistamisel seisnevad:

 juuretiste piimhappebakterite surmas ja nende rakkude
lüüsumises,

 sekundaarse mikrofloora kaasaarvatud NSLAB kasvus ja
arengus.

Pärast soolamist on valmivad juustud suhteliselt ebasobivaks
keskkonnaks mikroobidele, sest

juustusid iseloomustab soolasisaldus,

madal niiskusesisaldus,

pH väärtus vahemikus 4,9-5,3,

madal temperatuur ja

toitainete defitsiit



Seega juustu valmimisel tekib mikroobide kasvul mitmeid 
pingeid: 

happesus, 

oksüdatiivsus, 

osmootsus ja 

toitumuslikkus

Juuretisse kuuluvate piimhappebakterite areng pidurdub ja 
hakkab toimuma nende rakkude lüüsumine, lõhustumine, hävimine 

NSLAB oma algse arvuga vähem kui 102 pmü g-1 suudavad 
kohaneda keskkonnast ja  toitumisest tuleneva stressiga, (Chatterji 

and  Ojha, 2001 ) ning hakkavad kasvama ja saavutavad pärast 3-9 
kuulist valmimist juustudes lõpuks platoo raku tihedusega 106-109

pmü∕g. 



Seega NSLAB areng juustude valmimisel on seostud
võimega talude tekkinud keskkonna tingimusi ja kasutada
alternatiivseid toitainete allikaid.

Kuna laktoos juustus kasutatakse ära valmimise esimestel
nädalatel juuretiste piimhappebakterite poolt, siis NSLAB võivad
saada energiat sellistest ühenditest nagu:

piimhape,

sidrunhape,

riboos,

rasvhapped,

glütserool ja

aminohapped ( Broadbent, J. R., et al., 2003.)



Kuna NSLAB-l on ka proteolüütilisi ja glükolüütilisi 
ensüüme, mis hüdrolüüsivad glükoproteiine (Williams A.G. & 

Banks M. 1997), siis potentsiaalseteks energiaallikateks võiksid 
neile olla ka: 

aminohapped, 

orgaanilised happed, ja 

rasvhapped, 

glütserool või 

glükoproteiinidest ja  k-kaseiini glükomakropeptiididest 

vabanenud karbohüdraadid (galaktoos, N-atsetüül-

galaktoosamiin, N-atsetüülneuramiinhape) ning

piimarasva gloobulite membraanidest vabanenud

glükolipiidid 



Hollandi tüüpi juustudest isoleeritud NSLAB kasutasid:

k-kaseiini glükomakropeptiidide karbohüdraate,

rasva gloobuli membraani glükolüüsitud proteiine ja

bakteri rakuseina peptidoglükaani (Adamberg K.,et al., 2005).

Need karbohüdraadid vabanevad juustude valmimisel 
juustu eraldunud hüdrolüütiliste ensüümide toimel, kus osalevad 
veel ka Lb. paracasei tüved, koos oma galaktosidaasse ja N-
atsetüülgalaktoosamidaase aktiivsusega (Williams A.G. & Banks M.)

Enamus neist ühenditest läheb juustude valmistamisel 
vadakusse kuid jätkub ka toitainete allikatena NSLAB-le



Toitaineid juustu NSLAB-le võivad pakkuda ka autolüüsunud
piimhappebakterite juuretise rakud (Thomas T.D. 1987).

Seega potentsiaalsed süsiniku ja lämmastiku allikad NSLAB-e
kasvuks pärinevad ka juuretise piimhappebakterite rakkude surmast,
millede koostis lähtuvalt nende kuivainesisaldusest on:

ligikaudu 45% valku,

12-15% polüsahhariide,

10% teikoe hapet (teichonic acid)

6 - 8% RNA,

7% anorgaanilisi ioone,

5,5% aminosuhkruid,

4 - 4,3% rasva ja

3 - 3,3% DNA

.



Juuretise piimhappebakterite autolüüsil vabanevad juustu
maatriksisse veel ribonukleotiide, mis sisaldavad samuti NSLAB
poolt fermenteeritavaid karbohüdraate:

riboosi,

fosforiboosi ja

dioksüriboosi

Näiteks peptidoglükaan laktokokkide juuretise lüüsinud
rakkudest sisaldab:

N-atsetüülglükosamiini ja

N-atsetüülmuramiinhappe jääke (Delcour J., et al.,

1999).

Kui juustud sisaldavad tsitaate fermenteerivaid juuretise
baktereid, siis tsitaat ei ole kätte saadav NSLAB-le, sest ta kas
kasutatakse enne ära või eraldub varem vadakusse



Seega NSLAB kasvavad piimas halvasti aga nad on  
võimelised kasvama juba alates noortest juustudest. 

Seal taludes tekkinud ebasoodsaid tingimusi ja 
kasutades mitte tavapäraseid energiaallikaid ning kaseiini 
hüdrolüüsist  või SLAB lüüsumisest tulenevaid süsiniku ja 
lämmastiku ühendeid, toimub NSLAB märkimisväärne kasv 
(Neviani E.,et al., 2009) (Williams A.G., et al., 2000 ). 

Kasvades panustavad NSLAB juustude valmimisse 
oma proteolüütilise potentsiaaliga. Nad osalevad valkude 
lõhustumises ja tõstavad väikeste peptiidide ning vabade 
aminohapete kogust (Lynch, C. M., et. al.,  1999).  

Mõnedel neist on võtmeensüümid  ka bioaktiivsete 
peptiidide produktsiooniks ja vabade aminohapete 
katabolismiks, et moodustada toodetele vajalikke tervistavaid 
ja maitseomadusi. (Thage, B. V., et. al., 2005.)  



Juustude valmistamisel ja maitseühendite 
moodustumisel on üks peamisi protsesse proteolüüs. 

Proteolüüsi katalüüsitakse ensüümidega, mis 
pärinevad laabist, piimast, juuretisest, juuretisse 
mittekuuluvatest piimhappebakteritest ja sekundaarsest 
mikrofloorat.

Vabanevad aminohapped, mis edasi kataboliseerituna 
tekivad erinevad juustude maitset ja lõhna moodustavad 
ühendid.

Samas juustude valmistamisel võivad NSLAB tekitada 
ka CO2, mis võib kahjustada kõvade lõikejuustude tekstuuri



Juustude valmistamisel ja maitseühendite moodustumisel 
on üheks oluliseks protsessiks ka  lipolüüs.

Lipolüütilised ensüümid juustus võivad pärineda piimast, 
laabist, juuretise piimhappebakteritest, sekundaarsetest 
mikroobide kultuuridest, juuretisse mittekuuluvatest 
piimhappebakteritest ja eksogeensetest lipaasi preparaatidest.

Piim sisaldab endogeenset lipoproteiinset lipaasi, mis on 
kuumutamisel suhteliselt ebapüsiv (inaktiveerub täielikult 
temperatuuril 78 ºC, 10 sek.)

Seega pastöriseeritud piimast valmistatud juustudes on 
piimhappebakteritel suurem panus lipolüüsi võrreldes 
endogeensete ensüümidega. 



On leitud, et selline aktiivsus oli mitmel  L. lactis ssp. 
cremoris´e tüvel, mis kasutasid substraadina β-naftüül 
dodekanoonhapet (C12:0)  ja ka  Lb. casei'l ning Lb. 
plantarum'il, mis kasutasid substraadina piima rasva (Collins, Y. F., 

et. al., 2003).

Piimhappebakterite lipolüütilised ensüümid on peamiselt 
rakusisesed ja vabanevad enamasti SLAB autolüüsil juustu 
maatriksisse

Piimarasva triglütseriidide lipolüütiline lõhustumine 
juustude valmimisel vabastab keskkonda vabu rasvhappeid, mis 
mõjutavad juustude lõppmaitset (Collins, Y. F., et. al., 2003).



Lipolüüs on ebasoovitav poolkõvades ja kõvades 
juustudes. Samas vabad rasvhapped madal tasemel soodustavad 
ka neis juustudes neile omase maitse moodustumist. 

Kõrge võihappe ja teiste lühikeseahelaliste rasvhapete tase 
viib ebasoovitava või rääsunud maitse tekkele.

Seega piimhappebakteritel,  nii juuretisse kuuluvatel 
(SLAB) kui ka juuretisse mittekuuluvatel (NSLAB), on oma osa ka 
lipolüüsis, seega juustude valmimisel, lõhna ja maitseomaduste 
kujunemisel



Lisandkultuurid ehk tervisele kasulikud juuretiste hulka 
mittekuuluvad piimhappebakterid, probiootikumid)

Juust on tahke, kõrge pH väärtusega, puhvermahtuvusega 
ja rasvasisaldusega, mis kaitsevad baktereid efektiivsemalt kui 
vedelikud nagu fermenteeritud piim

Minimaalne probiootikumi sisaldus peaks olema toidus 
tarbimisel elavate rakkudena vähemalt 107 pmü g-1∕ ml-1.

Lb. plantarumi tüvesid, mida kasutati probiootikumidena
koorejuustude valmistamisel, säilisid kõrge arvuna elavatena (107

pmü g-1) kolm kuud temperatuuril 4ºC  (Georgieva, R., et al., 2009)

Probiootiline lisand (NSLAB seast) ei mõjuta üldjuhul 
negatiivselt juustude sensoorseid omadusi kui juustusid säilitati 
temperatuuril mitte üle 5 ºC.
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Joonis 1. Piimhappebakterite osalus kõvade lõikejuustude
valmistamisel ja valmimisel



Joonis 2. Juustude valmistamine, valmimine ja maitseühendite moodustumine 

LAAP, PIIMA 
PROTEINAASID 
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PROTEINAASID, 
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VÄIKSED VÄIKSED 
PEPTIIDID
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JUUSTU MAATRIKS, JUUSTUDE VALMIMINE

RSAVHAPPED, AMIINOHAPETE KATABOLISM (AMMONIAAK, 
AMIINID, ALDEHÜÜDID, FENOOLID, INDOOL,  α-KETOHAPPED),  

ALKOHOLID  ATSETAAT, ATSETOIIN, DIATSETÜÜL jt., CO2.
(MAITSE JA LÕHNA ÜHENDID)  

VADAK



TÄNAN  TÄHELEPANU 
EEST!
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