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Säilivusaja kriteeriumid
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1. OHUTU

2. SÄILITAB SOOVITUD SENSOORSED, KEEMILISED, FÜÜSIKALISED, 

MIKROBIOLOOGILISED JA FUNKTSIONAALSED OMADUSED 

3. KUS ASJAKOHANE, VASTAB TOIDU MÄRGISTUSEL DEKLAREERITUD 

TOITAINELISELE KOOSTISELE SÄILITAMISE VÄLTEL



Toote säilivusaeg
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Toote omadused
Pakkematerjalid ja 

pakendamiskeskkond

Säilitamistingimused



Säilivusel toimuvad protsessid
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KEEMILISED

o Oksüdatsioon

o Maillardi reaktsioon

MIKROBIOLOOGILISED

o Hallitusseente kasv

o Pärmseente kasv

o Bakterite kasv

FÜÜSIKALISED
o Kuivamine/niiskuse absorbeerimine

o Sünerees

o Tärklise kristalliseerumine

BIOKEEMILISED

o Lipolüüs

o Proteolüüs



Säilivuskatse valik
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Toote omadused

aw
pH

Algne mikroobne
kooslus

Toitaineline koostis
Jne… 

Pakend ja 
pakendamiskeskkond

Barjääriomadused
Tugevus/paksus

MAP/õhk/vaakum

Potentsiaalsed
võtmeprotsessid

Keemilised?
Füüsikalised?

Mikrobioloogilised?
Biokeemilised?

Indikatiivne säilitamise aja
pikkus

Säilivuskatse valik

Tavasäilivuskatse
Kiirendatud katse



Tavasäilivuskatsed

Lühikese säilivusajaga tooted

Mikrobioloogilised muutused

Biokeemilised protsessid

Ettenähtud säilitamistingimused

(jahutatult, toatemperatuuril, sügavkülmutatult)

Aeganõudev

Tulemused vastavad reaalsetele muutustele

Mikrobioloogiliste muutuste jälgimine
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Tavasäilivuskatse disain

Analüüsid vastavalt toote omadustele:

Mikrobioloogilised analüüsid (nt pärm- ja hallitusseened, mikroorganismide üldarv
jne)

Sensoorne analüüs (koolitatud paneel!)

pH, happesus, veeaktiivsus, kuivaine, tekstuuri-profiilanalüüs, HPLC jne

Gaasianalüüs (MAP)

Analüüsid teostatakse valitud reaalaja ajapunktides

0-punkt (värske toode), 7 päeva, 14 päeva, 21 päeva, 28 päeva

Tulemuste analüüs, kokkuvõtte tegemine, säilivusaja määramine
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Kiirendatud säilivuskatsed
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Pikema säilivusajaga tooted

Keemilised reaktsioonid

Füüsikalised reaktsioonid

Säilitamistingimusi muutes kiirendatakse

protsesse (temperatuur, valgus, niiskus)

Ajaefektiivne

Ennustav meetod

Mikrobioloogilisi muutusi ei saa hinnata



Kiirendatud säilivuskatse metoodika

Protsesside kiirendamine (temperatuur, valgus, niiskus)

Keemilised ja füüsikalised protsessid

Igale tootele mudelipõhine – lineaarne seos tavasäilivusega
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Protsessi

reaktsioonikiirus

Kiirendatud

säilitamisaja

arvutamine

Toote omaduste ja 

protsesside kirjeldamine

Vananemis-

faktor𝑄10



Analüüsid vastavalt toote omadustele:

Sensoorne analüüs (koolitatud paneel!)

Veeaktiivsus, kuivaine, tekstuuri-profiilanalüüs, pH, 
lenduvad ühendid (GC-MS), rasvhappeline koostis jne

Gaasianalüüs (MAP)

Analüüsid teostatakse mudeli põhjal arvutatud
ajapunktides

1-aastane säilivus → näiteks 2 kuud

0-punkt (värske toode), 3 kuud, 6 kuud, 9 kuud, 12 kuud
(protsessi tegelik kestvus 2 kuud)

Tulemuste analüüs ja võrdlus, kokkuvõtte tegemine, 
säilivusaja määramine
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Kiirendatud säilivuskatse disain



Kokkuvõtteks

Tavasäilivuskatsed → mikrobioloogilised ja biokeemilised muutused

Reaalajas ettenähtud tingimustel (liha-, piima- ja pagaritooted)

Kiirendatud säilivuskatsed → keemilised ja füüsikalised muutused

Protsessid kiirendatud ekstreemsemates hoiustamistingimustes

Näiteks kartulikrõpsud, batoonid, küpsised, piimapulber, konserveeritud tooted

Säilivuskatse valikuks

Kirjelda toote omadused, kasutatav pakkelahendus ning potentsiaalsed
riknemisprotsessid
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Tänan kuulamast!


