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• Toidukäitleja peab  tagama, et toit ja tootmine 
vastavad mikrobioloogilistele kriteeriumidele

• St mikroorganismide hulk ei  ületa  kehtestatud 
mikrobioloogilisi piirmäärasid / ei sisalda  
mikroorganisme, mille haigusi põhjustavad omadused on 
tõestatud.

• Euroopa Liidus piirmäärad toiduainete 
mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta kehtestatud 
Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2073/2005

• Toiduohutuskriteeriumid 
• Protsessi hügieenikriteeriumid
• Iga  mikrobioloogilise kriteeriumiga ühendatud vastavad 

standardmeetodid
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Jahu ja jahutooted
• Jahud ja tangained
• Taignad (jahutatud) 
• Värske ja kuivatatud pasta
• Toored pastatooted (täidisega ja ilma) 
• Müslid ja helbed kuumtöödeldud koostisainetest, s.h. kamajahu
• Müslid ja helbed kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata koostisainetest nagu seemned, 

pähklid, kuivatatud puuviljad
• Pagaritooted, mida tuleb enne tarvitamist kuumtöödelda
• Pagaritooted, mida enne tarvitamist ei kuumtöödelda
• Tordid ja koogid
• Täidiseta küpsised 

Kondiitritooted
• Kakao- ja šokolaaditooted
• Martsipanimass, martsipan
• Muud maiustused: marmelaad, dražeed, pehme täidisega maiustused
• Suhkruglasuurid 



NB!  Normid vs  tegelik kvaliteet

Näide



Näide



Riknemine on protsess, mille käigus toidutoote kvaliteet  
halveneb staadiumini, kus see pole inimtoiduks sobilik  

Kompleksne  protsess, mille käigus  mikroobide ja 
biokeemiliste reaktsioonide kombinatsioonid võivad 
tekitada ebasoovitavaid bioaktiivseid ühendeid.

Mikroobide kasvu toidutootes mõjutavad tegurid 
- sisemised 
- välised parameetrid



Mikroorganismide paljunemist  mõjutavad faktorid:

• toodete säilitamise temperatuur
• Toote pH
• toote niiskusesisaldus
• toote aw väärtus
• olemasoleva mikroorganismid 
• toote esialgne saastumise aste 
• antimikroobsete ühendite olemasolu (tüüpiline näide on 

looduslikud säilitusaineid sisaldavad rosinad)
• pakendamine   (nt pakitud leib hallitub kiiremini, kuna 

pakendatud õhk muutub niiskeks)



Saagikoristus-eelsed
• Klimaatilised faktorid
• Pinnas 
• Vilja mikrobioota koostis (Gram-neg bakterid ja

mikroseened) ja arvukus

Saagikoristuse aegsed 
• Saastunud tarvikud
• Ebaadekvaatne käitlemine
• Saagikoristus peale vihma
• Viljaterade vigastused
• Ebapiisav kuivatamine



Taimne tooraine 

Saastumise allikad: väetamine, koristusjärgne käitlemine, 
hoiustamine 



Esialgsel etapil saastuva viljaterad Pseudomonas spp, 
Micrococccus spp, Lactobacillus  spp ja Bacillus spp., 
liikidega 

Enterobaktereid peeta teravilja probleemiks. Kuid vähemalt
kaks Enterobacteriaceae liiki, E. coli ja Pantoea agglomerans, 
võivad esineda ja kasvada ladustatud teraviljas
niiskusesisaldusega 14%

Esialgne bakterite üldhulk võib varieeruda 103 kuni 106

grammi teravilja kohta, samas kui hallitusseente üldhulk
võib olla > 103 eost grammi kohta. 



Viljateradel esinevad hallitusseened

„Põlluhallitused” ehk taimepatogeenid 
- hästi kohanenud põllul vananeva taimse materjali pinnal 
kiiresti muutuvate tingimustega

Nt Alternaria, Cladosporium, Fusarium ja Helminthosporium
liigid. 

Vajavad optimaalseks kasvuks suhteliselt kõrget veeaktiivsust
kasvavad  kõrge niiskuskeskkonnas (18–30%, st kõrge aw ja 
kõrge suhtelise õhuniiskuse juures (90–100%)



Transport
• Saastunud  veokid
• Ebaadekvaatne käitlemine

Pakendamata pulbriliste toiduainete veoks kasutatakse spetsiaalseid 
paakveovahendeid. 
Jahutsisterni sisepind peab olema 
• vigastusteta, sile, 
• puhastatav, 
• vajadusel pestav ja desinfitseeritav. 
• luugid tihedalt suletavad. 

Lisaseadmed (mobiilsed voolikud, pump, klapid, otsikud) peavad olema 
• töökorras,  
• puhastatavad, 
• vajaduse korral pestavad ja desinfitseeritavad. 
• veo ajal  torustike ja voolikute otsad  kaetud ning voolikud paigutatud  

hoidikusse  
• Suruõhusüsteemis kasutatavad filtrid  töökorras ja puhtad.  

Allikas: Toiduohutuse nõuded toidu veol



Jahutsisternid tuleb suruõhuga puhastada iga tühjenemise järel, 
et vältida järgmise partii nakatumist laokahjuritega 

Oluline on, et puhastamise käigus eemaldatakse eelmise partii 
jäägid ja jahutolm. 

1 µm = 0,001 mm



Allikas: Toiduohutuse nõuded toidu veol

Väga levinud on pakendamata kuivtoiduainete vedu 
pehmekonteinerites (big-bag). 
Pehmekonteinerid mahutavad 750–1000 kg. 
Transportimiseks asetatakse konteinerid kaubaalustele. Big-bag’id 
on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. 
Toiduainete veol tuleb järgida toidu valmistaja kehtestatud 
säilitamisnõudeid. 
Kuivtoiduainete puhul on olulised kriteeriumid õhuniiskus ja 
temperatuur. 
Veoruum peab olema kuiv, soovitatav õhuniiskus kuni 75% ja 
temperatuur mitte üle 30˚C.



Tera- ja kaunviljatoodete  vedamisel on pakendatud paber-, 
kartong- või kilepakendisse. Lisaks on müügipakendid asetatud 
plastmass- või kartongkastidesse või on termokahaneva kile abil 
rühmapakendis. Tooted peavad jõudma sihtkohta pakendit 
vigastamata.  
Pakendid purunevad kergesti  kokkupuutel teravate servade, 
nurkade või esemetega.  
Seetõttu peavad veoruumi sisepinnad (ka põrand) olema siledad 
ning eri pakendiliigid on soovitatav paigutada eraldi või suuremate 
koguste puhul kasutada eriveokeid

Allikas: Toiduohutuse nõuded toidu veol



Ladustamine ja töötlemine
• vilets ladustamishügieen,
• ladustamistingimused (sh aeg, niiskus, kõrge 

temperatuur,)
• kahjurid (närilised, linnud, putukad)
• mikroobid (eostega, piimhappelised ja mikroseened)

Isegi kuivatatud materjalil on saastumisoht, kui kuivamine 
on ebaühtlane või kui materjal neelab õhuniiskust

Soojus ja niiskus
Niiskusesisaldus > 12–13 %  võib põhjustada teravilja 
riknemisprobleeme. 



Viljateradel esinevad hallitusseened

“Hoidlahallitused”, riknemist põhjustavad mikroseened
• hästi kohandatud püsivamatele tingimustega
• kasvavad tavaliselt madalama veeaktiivsuse, madalama 

niiskusesisalduse (14–16%) ja madalama suhtelise 
õhuniiskuse korral (65–90%).

Penicillium spp, Aspergillus spp, Eurotium amstelodami, 
Willemia sebi jne



Mükotoksiinid

• Põlluhallitused (Claviceps spp, Fusarium spp ja Alternaria
spp)  toodavad toksiine  viljaterade küpsemise ajal ja 
võivad jätkata kasvamist pärast viljakoristust

• Riknemist põhjustavad mikroseened (Aspergillus spp ja 
Penicillium spp)  hakkavad vohama  säilitamisel.  

Mükotoksiinid tekivad 
Ladustamise ajal
Töötlemise ajal 
Toidus (näiteks jahudes, silos, heinas) 
Mükotoksiinide tekkimine on seotud käitlemistingimustega.



Toiduohutuse seisukohalt tähtsamad mükotoksiinid pärinevad  
• perekondade Aspergillus (aflatoksiinid, ohratoksiinid, 

sterigmatotsüstiin), 
• Penicillium (tsitriniin, patuliin, tsitreoviridiin, ohratoksiin A 

(OTA)) 
• Fusarium (zearalenoon e. F-2 toksiin, fumonisiinid, 

trihhotetseenid, dioksünivalenool (DON e vomitoksiin, 
nivalenool)



Paljudel juhtudel leidub samas taimses materjalis võib leiduda  
mitut erinevat mükotoksiini, mis võivad üksteise toimet 
nõrgendada (antagonistid), aga toime võib ka summeeruda või 
koguni võimenduda

Mürgituse (mükotoksikoos) sümptomid : 
suus ja maos põletustunne, 
veres väheneb punaste vereliblede hulk,  
nahalööve, 
oksendamine,
peavalu –ja ringlus,
astma jne



Aflatoksiine (AF) toodavad suhteliselt kõrgetel temperatuuridel 
(optimaalne vahemik 25-42°C) ja niiskuse tasemetel (suhteline 
niiskus 80-85%) hallitusseene perekonna Aspergillus erinevad 
liigid. 

Võivad sisalduda paljudes toiduainetes,
• enim saastuvad pähklid (eriti maapähkel),
• teraviljad, 
• Puuviljad
• kakaooad. 



Aflatoksiinid mõjuvad negatiivselt 
• maksale, sapiteedele, veresoontele, närvisüsteemile, 

kopsudele, seedeelunditele, neerudele ja ajule, 
• võivad tingida kaalukaotust ja suurendada organismi 

vastuvõtlikkust erinevatele haigustele. 
• aflatoksiin B1 (AFB1 ) on üks kõige tugevamaid 

kantserogeene 
• teratogenees ehk embrüokahjustuste tekitamine . 



Ohratoksiini A (OTA) toodavad perekondade Penicillium ja 
Aspergillus liigid. 
Leidub  mh
• teraviljades, 
• kohvi- ja kakaoubades, 
• lüditud kaunviljades, 
• kuivatatud puuviljades, 
• maapähklis, 
• maitseainetes
• rosinates

On ka teratogeen ja kantserogeen. 



Tsitriniin

Esmakordselt isoleeriti Penicillium citrinium’ist 1930,

Mikroseente (Penicillium spp, Monascus spp, Aspergillus spp)
poolt toodetud sekundaarne metaboliit, 

Leidub  pikka aega säilitatud toitus 
põhjustab erinevaid toksilisi toimeid
nefrotksiin, 
hepatotoksiin, 
tsütotoksiin 

mutageen 

Esineb sageli koos teiste mükotoksiinidega nagu  ohratoksiin A 
või aflatoksiin B1. 



Zearalenoon (ZEN, ka F2-toksiin) ja zearalenool ( Fusarium  spp)  

maisi,  nisu, otra, kaera,  sojat,  
banaanid  jt. viljad

ZEN-i teket teraviljadel soodustavad 
• pikaaegsed külmumistemperatuuri-lähedased 

keskkonnatemperatuurid  
• kõikumised madala ja keskmise temperatuuri vahel.

https://toiduteave.ee/toidu-keemilised-ohud/

Lisalugemist: 
T. Püssa (EMÜ) 2020. Toidu keemilised ohud



https://scandagra.ee/wp-content/uploads/scee-maheseminar-2018-elina-akk.pdf

Lisalugemist: 
Elina Akk  (ETKI) (2018) DON ja teised mükotoksiinid maheteraviljas



Toore



Teravili ja jahu

Madala niiskusesisalduse tõttu on terad ja jahud riknemisele 
vähem vastuvõtlikud ja säilivusaeg pikk sobivate 
säilitamistingimuste korral. 

Niiskumine → hallitused,  seejärel bakterid ja pärmseened  



Täisterajahu

Kõik viljatera osad alles, k.a viljakesta kihid, mis on 
olnud  kokkupuutes   kasvukeskkonnaga.
Seega mikroobide koormus oluliselt suurem kui 
rafineeritud jahul 

• Täisterajahul on kõrgematel temperatuuridel lühem 
säilimisaeg kui rafineeritud jahul  õlide (rääsumine) sisalduse tõttu, 
• Täisterajahu kasutatakse enamasti koos rafineeritud jahuga kuna 
ei kerki nii hästi. 

Täistera pagaritoodetel suurem kvaliteediprobleemide oht

Bacillus spp eoste madal tase (~ 102 eost / g) jahus võib kahe päeva
jooksul leivaküpsises tõusta leivas 107 CFU / g), 

Pilt: EMÜ, Jahutehnoloogia



Jahu 
Jahu on toortoit
Mikroobid võivad saastada teravilja põllul või muudel jahu 
tootmise etappidel. 
Töötlemine (nt tera jahvatamine, jahu pleegitamine) ei hävita  
mikroobe.

• Jahu ei ole toiduohutuse vaatepunktist   suur probleem madala 
niiskusesisaldusega tõttu

• Kui aga baktereid leidub, võib jahu edasisel töötlemisel 
suurema niiskusesisaldusega toidutooteks tekkida mikroobide 
paljunemine. 

• Kuumtöötlemata jahu võib olla nakatunud patogeenidega sh E. 
coli, Salmonella spp ja Listeria spp



Salmonella spp ja E.coli  on enterobakterid, leiduvad loomade 
soolestikus.   
Jahu võib saastuda  põllust  riiulini.
• Põllul, lägaga väetamise tagajärjel või  sageli kokkupuutest 

väljaheitega. 
• Saastumine toidukäitelmisettevõttes viletsa tootmishügieeni  

tõttu 

Salmonella spp on hea stressitaluvusega sh kuiva kuumuse 
suhtes

Kuiva kuumusega kohanemine on ka see, kuidas salmonella
satub kuumtöödeldud ja pakendatud kuivadesse toodetesse
nagu teraviljad ja kreekerid.

Kuiva kuumusega kokku puutunud  Salmonella spp suudab 
paremini kuumtöötlusele vastu seista 



Stressivastus
Mikroorganismid on kiired kohanejad

Korduv stress suurendab bakteri  vastupidavust järgnevale 
samale stressile 
- aitab paremini taluda erinevaid stresse (nt füüsiline  ja 

keemiline stress)

→ Mikroobiraku ja spooride ainevahetuse ümberkõlastamine



Salmonella spp ja   Escherichia coli suudavad  elu jääda  
hapnikuvabas keskkonnas. 

Salmonella spp  ja eriti E.coli tüved võivad Shiga toksiini 
tootmise tõttu põhjustada suuri komplikatsioone väikestes 
kogustes. 

Shiga toksiin võib põhjustada tromboosi, erütrotsüütide
hävimist ja neerupuudulikkust.



E. coli infektsiooni sümptomid varieeruvad, kuid hõlmavad sageli 
tugevat kõhukrambid, kõhulahtisust (sh verist) ja oksendamist.   
Haigestutakse  tavaliselt 3–4 päeva pärast nakatumist. 
iselimiteeruv, enamik paraneb nädala jooksul. 
Kuid tõsisema haigustüübi (hemolüütilis- ureemiline
sündroomiks (HUS)) tagajärjeks võib olla neerupuudulikkus, 
insult ja surm.

Salmonelloosi sümptomid ilmnevad tavaliselt 6 tundi kuni 6 
päeva pärast kokkupuudet bakteriga. 
Sümptomiteks on tavaliselt kõhulahtisus, palavik ja kõhukrambid. 
Enamasti kestab haigus 4–7 päeva ja inimesed paranevad ilma 
antibiootikumideta. 
Salmonelloos võib olla ohtlikum > 65-aastastele, imikutele ja 
kompromeeritud immuunsusega inimestele.



Jahuga seotud toidumürgistused

 Uus-Meremaal seostati 2008. aastal jahu sisaldava toore 
küpsetussegu tarbimisega 66 salmonelloosi juhtu. 

 2009. aastal USA -s oli toore küpsisetaina tarbimisega seotud 
haiguspuhangu kahtlustatav saasteallikas jahu. 

Tagasi kutsuti umbes 3,5 miljonit küpsisetainast ja toodet. 

Puhanguga oli seotud 77 juhtumit 30 osariigis, 34 hospitaliseeriti
ja 10 arenes HUS.

Üle 10% juhtudest oli patsient söönud toorest küpsisetainast. 
See oli esimene puhang, mille puhul kahtlustati E. coli O157: H7 
vektorina jahu.



Jahuga seotud Shiga toksiine tootva Escherichia coli 
puhang 21. detsembrist 2015 kuni 5. septembrini 2016 
USA-s

24 osariigis 63 nakatunud inimesest STEC O121 või STEC O26 
tüvega.

Nakatunute vanus 1 kuni 95 aastat, 46 % olid naised.  17   
hospitaliseeriti.  Ühel  tekkis HUS.
NGS  → ühine nakkusallikas

Citys General Millsi jahu oli haiguspuhangu tõenäoline allikas.
76% nakatunutest  teatas, et nad või keegi nende leibkonnas 
tarvitas jahu nädal enne haigestumist. 

50% sh lapsed oli   omatehtud taigent söönud või maitsnud. 



Jahuga seotud toidumürgistused

2019 kutsus USA ettevõte General Mills üleriigiliselt oma
jahubrandi tagasi Salmonella spp saastumise tõttu. 



Mikroseened

Nii jahus kui ka taignas kohtab harva põllu hallituseeni  
(Altenaria, Fusarium, Cladosporium, Diplodia jt ). 

Riknemist põhjustavad mikroseened  (peamiselt Aspergillus 
ja PenicilIium  liigid) üsna tavalised.

Pagaritoodete säilivusaeg on peamiselt mõjutatud hallitusseentest

Euroopas on mikroseente põhjustatud kahju hinnatud 
ca  230 miljonit EUR aastas 
Kadu: 1…5% 
Sõltub aastaajast, toote tüübist ja tootmisrežiimist. 



• Pagaripärmi tööstusliku kultiveerimise tingimused ja söötmed 
(nt melass) 

• Õhk, sh õhk mida kasutatakse  pärmi  areatsiooniks
• vesi; 
• kemikaalid (defoamer vahutustaja? )
• presspärmi tootmisel on mahutid /punkrid  
• kääritusmahutite,   kuivatite, filtrilappide ja toote 

kokkupuutepindade ebapiisav puhastus; 
• Pagaripärmi   tootmisel kasutatavad seadmed on keerulised 

ja sageli ligipääsmatute osadega, mida on raske puhastada 
ja desinfitseerida

• Pärmi ebahügieeniline käitlemine,
• Pärmikoogi jm  valel temperatuuril  hoidmine

Pagaripärm 



Pagaripärmi ohustab  riknemist põhjustavad metsiku pärmiga 
saastumine  (Candida spp, Torulopsis spp, Geotrichum aspp, 
Hansenula  spp jt)

Bakteriaalne saastus: piimhappebakterid, Enterococcus spp., 
enterobakterid sh Coli-laadsed ja E. coli. 

Tootmise järgne kontaminatsioon (nt pakkimine) - Salmonella 
spp , Staphyococcus spp.

Pagaripärm 

Õhu kaudu levivad hallituste eosed. Paljud hallitusseened (nt 
Penicillium ja Fusarium) kasvavad pärmikoogi pinnal 



Presspärmi bakterite arv jääb tavaliselt vahemikku 104–108 
bakterit grammi kohta, on peamiselt 
Heterofermentatiivsed piimhappebakterid perekondadest  
Leuconostoc või Lactobacillus. 
Leitud ka   Pediococcus spp, Lactococcus spp ja Enterococcus 
spp. 

Piimhappebakterid  suudavad kasvada laias temperatuuri ja pH 
vahemikus, elades üle nii pärmi töötlemise kui ka ladustamise. 
presspärmitööstuses saastena leitud tüved-liiigid on 
termofiilsed, aktiivsemad   u. 50 ° C juures.

Pagaripärm 
Piimhappebakterid



Mõju pagaripärmi tervisele: 
negatiivne mõju nii pagaripärmi tootmisele kui ka kvaliteedile, 
tekitades lima, mis mõjutab negatiivselt pagaripärmi gaasi 
teket

Pagaripärmi saastumine piimhappebakteritega võib aga 
vähendada pärmitoote pH-d, muutes tingimused 
enterobakterite  jt  toidupatogeenide jaoks vähem soodsaks. 

Pagaripärm 

Piimhappebakterid



O’Brien, 2004

Pagaripärm 



Pagaripärm 

Tootmisprotsessis - eoseid moodustavad bakterid 
(nt Bacillus licheniformis, B. fumarioli, B. cereus , B. badius, B. 
coagulans, B. subtilis, B.pumilus, 
Brevibacillus agri, Paenibacillus glucanolyticus; P. lautus; 
Alicyclobacillus acidocaldarius)

Enamus liikuvad, biokilet moodustavad, tugeva
ensümaatilise aktiivsusega (amülaasid, pektinaasid)
Osa potentsiaalsed patogeenid

Pagaripärm võib olla Bacillus spp eoste vektor



Pagaripärm 

Analüüsi kood Proovi nr.
1 2

Pärmid 1,8x109 5,6x109

Hallitused 1,0x106 <100
E. coli <1,0x101 <10
Enterob. <1,0x101 <10
B.cereus <1,0x101 4,0x102

L. monocytogen. Ei leitud Ei leitud 
Salmonella spp. Ei leitud Ei leitud



Maitseained 

Ohtlik  on maitseainete lisamine peale kuumutamist.

Enamasti eostega  bakterid: Bacillus spp ja Clostridium
spp aga ka  hallitused / pärmid ja enterobakterid (nt 
Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae)

Puhanguid EL, USA-s, Uus-Meremaal jm 
Sh Salmonella enterica ssp enterica ja Bacillus spp



Laktoosi kiire 
fermentatsioon 

Atüüpilised
(laktoosi aeglane fermentatsioon)

Laktoosi  ei fermenteeri
glükoos (CO2)+hape

laktoos  CO2 +hape

Enterobakterid tootmiskeskkonnas

Piimatööstuse keskkond Pagaritööstuse keskkond



Maitseained 

Analüüsi kood
Proovi nr.

Küüslauk 
kuivatatud

Murulauk 
kuivatatud

Aedürtide segu

Üldarv 30C 4,6x104 4,9x104 1,1x104

Lactococcus lactis
(domineeriv 
mikroobigrupp)

Üldarv 55 C <4,0x102

Bacillus spp. 
<4,0x102

Bacillus spp. 
<4,0x102

Bacillus spp. 
Halllitused <1,0x102 <1,0x102 <1,0x102

Pärmid <1,0x102 <1,0x102 <1,0x102

Üldarv 1 ... 5 °C <1,0x102 <1,0x102 <1,0x102



Rosinad

Analüüsi kood Proovi nr.
1 2 3 4

Üldarv 30 °C 1,8x105 4,5x103 5,9x104 3,1x103

E. coli <1,0x101 <1,0x101 <1,0x101 <1,0x101

Pärmid <1,7x104 <1,0x102 <1,0x102 <1,0x102

Hallitused 1,9x103 <4,0x102 1,3x104 7,0x102

Salmonella spp. Ei leitud 25 g Ei leitud 25 g Ei leitud 25 g Ei leitud 25 g

Maitseainete jt mikrobioloogilise puhtuse kontroll

NB! rosinad sisaldavad propioonhapet, mis on loodusliku
antifungaalne ühend



želatiin

Loomset päritolu toode. 
Proteolüütilised mikroobid
• Clostridium spp 
• Bacillus cereus, B.coagulans, B. fumarioli, B. sonorensis, 
B. amyloliquefaciens, B. licheniformis, B. subtilis,
B. pumilus, B. gelatini, B. thermoamylovorans, 
• Anoxybacillus contaminans, A. flavithermus, 
• Brevibacillus agri, B.borstelensis,
• Geobacillus stearothermophilus.
• enterobakterid sh E.coli ja Coli-laadsed, Salmonella spp



Šokolaad

Peaks olema suhteliselt ohutu: madal veeaktiivsus, 
antimikroobsete omadustega koostisosad, kuumtöötlus
Saasteallikas: tooraine- kakao, piim, munad, pähklid

Esimene Salmonella spp puhag 1970-te alguses 
• Rasvane ja kõrge suhkrusisaldusega koostis kaitseb 

mikroobirakke nii tootes ja mao läbimisel.
• Salmonella spp kuumakindlus  madala aw puhul parem



Šokolaad

Ekstermofiilsed hallitused 

Saateallikas- pähklid, suhkur, kakao-oad,   vähemal määral 
tootmiskeskkond

Chrysosporium farinicola – kakao, ploomid, mesi;  
Chrysosporium xerophilum - pähklišokolaad,
Neosortorya glabra - kondiitritooted
Chrysosporium farinicola kasvab ka külmikutemperatuuril 

• Etanooli ja gaasi produktsioon



Tõenäoline saasteallikas: munakoored
Munavalge  mikroobidele ebasobiv keskkond: 

leeliseline, toitainete vaene, viskoosne

• Pastöriseerimata tooted:  enterobkaterid (Enterobacter sp., 
Escherichia spp., Serratia spp., Shigella spp.)

• Pastöriseerimine hävitab enamuse
• Üksikutes  proovides ellujääjaid, eelkõige (Escherichia

ssp., enterokokid)
• Kuumale vastupidavad liigid / tüved (Enterococcus spp., 

Salmonella spp, Bacillus cereus (pastöriseeritud 
täismuna)  

(Pastöriseeritud) munavalge / täismuna



• Pastöriseerimise järgne saastumine (Pseudomonas spp, 
enterobakterid sh Salmonella spp)

Ohud
• Amülolüütiline, lipolüütiline ja proteolüütiline aktiivsus
• Potentsiaalne patogeensus 

(Pastöriseeritud) munavalge / täismuna



Salmonelloosiga seotud pagaritoodete  hulka kuuluvad 
vanillikaste, 
pirukad, 
kreemiga täidetud koogid ja saiakesed,
quiche, 
besee, 
pudingid 
Juustukook jm

Nt Catalonia toidufestival (2002): Salmonella ser. Enteritidis
1435 haigestumist, 117 hospitaliseeritud; sh osa 
toidukäitejaid
Vektor: koogid coca de crema



Staphylococcus aureus 

• Allikaks  mh piimapõhised koostisosad.
• Toidumürgistused seotud  kreemigtäidisega   pagaritoodete ja 

pirukate halva käitlemise ja ladustamisega.

• Muud toidud, kus Staph. aureus  leitud:  kaerahelbed, 
rosinaküpsised, õunamuffinid, kreemivahvlid ja pitsa. 

• Võime  kasvada madalal (≤0,83) veeaktiivsusel ja tekitada  
termostabiilset toksiini 

• Enne toksiini tootmist on oluline  kasvuperiood, kuni 
mikroobipopulatsioon jõuab ca 100 000 PMÜ/ g-ni.   



Taigen  

Riknenud taignatoodetest eraldatud bakterid on valdavalt 
piimhappebakterid (Lactobacillus spp,  Leuconostoc spp.  
Leuconostoc mesenteroides ja Leuconostoc dextranicum),  
Streptococcus spp ja  hallitused

Taigen  võib  sisaldada ka haigust tekitavaid mikroobe.

NB! Patogeenid (nt Salmonella ja E coli) suudavad jahutatud
taignas elus püsida vähemalt 2 kuud.

Jahutatud küpsetamata küpsised ilmusid esmakordselt turule 
ca 1930. aastal, idee autor oli keegi Kentucky pagar. 
• Jahutatud taignad ja vormitud küpsetamata taignatooted

(küpsiseid, kuklid, pitsad jne)



Filoltaigen

Suhteliselt kõrge veeaktiivsuse (aw; 0,6 kuni 08) ja pH (6 kuni 7) 
tõttu on värskel (pakendamata) filoltaignal kalduvus rikneda 
peamiselt aeroobsete mikroorganismide, sh psühhotroofsete 
bakterite (nt Pseudomonas),  hallitusseenetega,
piimhappebakteritega ja enterobakteritega.



Kõik on normi piires , aga süüa ei sünni

Kohupiim 1 Kohupiim 2

7,5x103 Candida krusei 2,4x103 Candida spp
7,0x104 Leuconostoc spp. 9,0x104 Leuconostoc spp
<4,0x104 Leuconostoc mesenteroides <4,0x104 Leuconostoc mesenteroides
<4,0x104 Micrococcus spp. <4,0x104 Lactobacillus spp.
<4,0x104 Micrococcus luteus <4,0x104 Lactobacillus plantarum



Tooted 



Lihtpagaritoodete riknemine

• Silmnähtav kasv (pärmid /hallitus)  toote pinnal
• Maitse ja lõhnamuutused  eksoensüümide toimel (lipaasid, 

proteaasid ja karbohüdraasid nt amülaasid jm)
• Värvuse muutused 

Küpsetatakse kõrgel temperatuuril, enamik mikroobe hukkub. 
Koorik madal aw ja pole mikrooganismide kasvuks soodus.

Saastumine toimub tavaliselt küpsetamis järgsel  käitlemisel 
(jahutamisel, viilutamisel, pakkimisel).
Niiskumine pakendis. Pärmid arenevad ka  gaasikeskkonnas (CO2
ja N2)



• Hallitusseened on vähem pirtsakad  pH suhtes kui bakterid.   
• Hallitusseened taluvad  ja eelistavad madalat pH-d (3,5–5,5). 
• Toitu, mille pH väärtus on <4,5, on hallitusest põhjustatud  

riknemisele vastuvõtlikum kui bakeriaalsele riknemisele.
• Temperatuuril on hallituse kasvu ja eoste idanemisel 

domineeriv roll. Enamik hallitusseente kasvab 
temperatuurivahemikus 18,3–29,4 ° C. 

• Hallitusseened on ka  toitainete suhtes vähem nõudlikud 
võrreldes pärmseente ja bakteritega 



Lihtpagaritoodete riknemine

Pagaritoodete tavalisemad hallitusseened   kuuluvad ühte  
perekondadesse: 
• Penicillum (P. corylophilum, P. expansum, P. sagedased, P. 

roqueforti)
• Aspergillus (P. flavus, P. niger, P. paecilomyces) 
• Eurotium (E. amsteldami, E. crustosum, E. chrysogenum, E. 

verucosum, E. herbariorum, E. chevalieri)



Rohehallitus (green spored mold)

Valle Garcia et al., (2019)

Rohekas-sinine kiht

TäisterajahustRafineeritud jahust

Leiva ja pagaritoodete kiire riknemine, 
Tekitajad: peamiselt Penicillum spp ja Aspergillus spp.



P. roqueforti - oluline nisu- ja rukkijahutoodete
riknemist põhjustav hallitus

TäisterajahustRafineeritud jahust

P. paneum ja P. polonicum - peamised täisterajahust ja riknenud
täistera leivast isoleeritud liigid

Valle Garcia et al., (2019)



Kriithallitus (chalky bread )

Valle Garcia et al., (2019)

Kriiditaoliste valgete laikude tekkimine, kõrvalaroomid ja
leivapakendi paisumine

TäisterajahustRafineeritud jahust

Põhjus: 
• Hallitused (nt Hyphopichia burtonii,  Saccharomycopsis fibuligera)
• Aspergillus candidus, pole  nii tavaline (nii rukki kui nisujahu

saastav mikroseen)
• Pärmid (nt Zygosaccharomyces bailii, Saccharomyces cerevisiae ja

Wickerhamomyces anomalus, Pichia butonii)



Venimine (“Leivatõbi”)

Lihtpagaritoodete bakteriaalne riknemine, 
• algab (esimesed 12–24 h) järjest ebameeldivamaks muutuva

puuviljalõhnaga (a la  üliküps kuni mädnev ananass, virsik või melon),
• kollase kuni pruuni värvuse teke toote pinnal 
• mõru maitse
• sisu ensümaatiline lagunemine - sisu muutub pehmeks ja

kleepuvaks rakuväliste polüsahhariidide tõttu
• limaniidid

Mida suurem on saastus ja soojemad tingimused, seda
kiiremini toimub protsess



Venimine

Riknemine toimub enamasti kõrge suhkru-, rasva- ja / või 
puuviljade kontsentratsiooniga nisurikastes pagaritoodetes

Pakendatud pika säilivusajaga nisuleib, näiteks röstleib on väga 
vastuvõtlik.

Esineb hapendamata nisuleibadel, kuid ka kergelt hapendatud 
tanguleivas või valikpagaritoodetes.  

Käsitööleibades levinum 



Venimine

Tekitaja: Bacillus spp

Venimist  põhjustavaid tüvesid iseloomustab ka kiirem areng ning 
tugevam ensümaaatiline aktiivsus  

Põhjus: 
jahu valgu (gluteeni) hüdrolüüs mikrobiaalsete proteinaaside 
toimel   +  tärklist hüdrolüüsivad  kuumakindlad amülaasid 
(amülaasid  EPS )

Venimine  on nähtav lühikest aega; mõned tüved ei moodusta 
silmnähtavat lima.

Säileaja vähenemine, majanduslik kahju + terviseoht



Liik 

Perekond

Sugukond

Selts

Klass  

Hõimkond

Riik        

Domeen

Erinevad tüved 

Nt B. cereus





Bacillus spp

Bacillus subtilis
(aga ka B. licheniformis, B.megaterium, B. cereus)
Spoorid  jäävad küpsetustemperatuuril ellu 



Bacillus cereus 

B. cereus,
B. mycoides, 
B. pseudomycoides, 
B. thuringiensis, 
B. weihenstephanensis, 
B. toyonensis, 
B. anthracis

Oportunistlik patogeen
Piisav doos: 103 PMÜ /g, ml
Toodab kahte  toksiini: 
• termostabiilne (tulemuseks nn emeetiline sündroom 

-oksendamisega toidumürgistus), 
• Termolabiilsed toksiiinid (tulemuseks kõhulahtisus ). 



Bacillus spp

• Teised liigid valdavalt seotud  toidu riknemisega 
• Kuid suudavad toota ka termostabiilseid (tsüklilised

lipopeptiidid nt pumilatsidiin, lihenüsiin A, mittevalguline 
amülosiin)  ja termolabiilseid  toksiine  

EFSA Journal 2017;15(3):4664

Bacillus spp omab EL-s EFSA QPS staatust
v.a Bacillus cereus grupp

Sümptomid: äge peapööritus, peavalu, iiveldus, 
oksendamine, kõhulahtisus ja kõhukrambid, mis 
tekivad 5–12 tundi pärast tarbimist



Bacillus spp

Saasteallikas: 
• jahu, eriti  kliirikkam jahu;
• pagaripärm, 
• tekstuuriparandajad, 
• tootmiskeskkond (õhk, seadmed)
• pätside pikk küpsetamisjärgne kokkuputumine 

• liiga lähestikune paigutus (loob ideaalse sooja  ja niiske 
keskkonna pikemaks)

• alaküpsetamine
• pätsi suurus  (suurem päts = keskel madalam 

temperatuur)

Pepe et al., 2003



• GMP, täielik hügieen, 
• mitte puhada suruõhuga, vaid tolmuimejaga

• Kasutage piisavas koguses pagaripärmi: 
• normaalsetes tingimustes pärsib teiste mikroorganismide 

arengut.
• Vajadusel täiendav hapendamine piimhappebakteritega

• Ärge kasutage “taigna poega” 
• nakatate  uue  partii 

• Ärge kasutage liiga vedelat taigent

• Ärge lühendge küpsetusaega. 
• Küpsetis kaotab vähem vett, jääb niiskem 

- bakteritele soodamad tingimused! 

Vastumeetmed: 



• Jahutage toode hügieenilistes tingimustes nii kiiresti kui võimalik  
• Clean-room,
• ärge pange sepuhta ruumi tehnoloogia da avatud akende või 

uste lähedusse, 
• ärge kasutage välisõhku kasutavaid ventilaatoreid)

• Ärge pakendage toodet enne täielikku  jahtumist (alla 30 ° C).

• Ilmnenud probleemi korral: 
• 100 kg jahu sisaldavale taignale lisatakse 1 liiter lauaäädikat 

(8%)  (taigna pH peaks jääma  5,0 – 5,15)
• Peske kogu tööstus äädikaga üle: lauad, seadmed, tarvikud,  

põrandad, laed jms  
• Korrake mõlemat protseduuri  väh. 3 korda

Vastumeetmed: 



Veritsev leib (Bleeding bread)

• Ajalugu ulatub tagasi pärineb 6. sajandist eKr
(Pythagoras). 

• Makedoonia Aleksander 332. aastal eKr. 
• 1800-ndatel aastatel avastas Preisi teadlane

Christian Gottfried Ehrenberg (1795–1876) 
peaaegu 100 ajaloolist viidet toidule “vere” 
imelisele ilmumisele.

“Kristuse veri” , “Taeva viha”



Serratia marcescens

Bacillus prodigiosus, Bacterium prodigiosum, 
Chromobacterium prodigiosum, Micrococcus prodigiosus.

Prodigiosiin biloogiliselt aktiivne aine 
/biotehnoloogiline huviobjekt/: 
malaaria-, 
antimükootiline,
immunosupresseeriv 
antibiootiline  toime  jm

Vesilahustuv ebameeldiva  trimetüülamiini 
lõhnaga roosa kuni pruun pigment prodigiosin,
sekundaarne mikrobiaalne metaboliit

(C20H25N3O) 



Serratia marcescens

Esmakordselt mainitud 1819 Itaalia arsti poolt, kes jälgis seda 
polental.  

Selts Enterobacterales

Sugukond Yersiniaceae

Perekond Serratia

S. marcescens on gramnegatiivne pulkbakter, fakultatiivne
anaeroob. 
Leidub sageli mullas, vees, taimedel ja loomadel. 



Oportunistlik patogeen

• Seedetrakti väliste infektsioonide põhjus, eelkõige 
nosokomiaalsed puhangud  

• Võib põhjustada oportunistlikku infektsiooni mitmes kohas, 
sealhulgas kuseteede-, hingamisteede-, haava- infektsioonid,  
konjunktiviit jm silma-ja pisarakanalite infektsioone

• Mastiidi tekitaja

• Gastroenteriidi haruldane kliiniline vorm varases imikueas. 
Mähkme punast värvust võib ekslikult pidada hematuuriaks (veri uriinis)

Serratia marcescens



Komposiittooted

• Komposiittooted (nt pirukad, glasuurikoogid) sisaldavad 
kahte või enamat komponenti, mille vahel on 
kokkupuutepind. 

• Füüsikalised ja keemilised protsessid (nt niiskuse 
migreerumine) kokkupuutepinnal ühest komponendist 
teise tõstavad riknemisvõimalusi.

Nt moositäidise säilivusaeg väheneb niiskuse migratsiooni 
tõttu koogi sisust  moosi. 



Pärmseente saasteallikad tootmises on 
• Tooraine
• Õhk
• Ventilatsioonivõred
• Seinad
• Pritsid
• Kreemitankid jm

Pärmseened tootmiskeskkonnas



Pärmseened tootmiskeskkonnas

Pärmid on võimelised moodustama tootmispindadele biokile.

Pärmid ei jää küpsetamisel ellu, aga
• keskkonnas (nt viilutamine, jahutamine, pakendamine) leiduvad

pärmid võivad tooteid saastada

Saastumine toimub peamiselt pärast füüsilist kokkupuudet 
määrdunud pindade ja seadmetega või juba saastunud 
pagaritoodetega



Komposiittooted

Riknemisilmingute tekkeaeg sõltub pärmi 
• lag faasist, 
• kasvu kiirusest  
• fermentatsioonikiirusest 

Lag -faas omakord sõltub pärmi tootesse sattumise viisist, toote
veeaktiivsust mõjutavates faktoritest (nt suhkrusisaldus)  

Rakkude lüüs vabastab ensüümid, 
mis võivad ka toote kvaliteeti mõjutada



Osimani et al., (2016)

Kreemitäidisega pagaritooted

• Täitekreemid, mis lisatakse pärast küpsetamist; 
• Sobivad osmotolerantsetele pärmidele, mis on võimelised

taluma madalat veeaktiivsust ja kõrge osmootset stressi.

Tüüpilised osmotolerantsed pärmiliigid perekondadest
Debaryomyces, Pichia ja Zygosaccharomyces.

Suhkrurikaste toodete riknemisega on   sagedamini seotud
Zygosaccharomyces aga ka   perekondade Brettanomyces, 
Candida, Kloeckera, Rhodotorula, Saccharomyces, 
Schizosaccharomyces ja Torulopsis liikmed



Täidisekreemidele lisatakse säilitusaineid nagu alkohol, 
sorbiinhape ja bensoehape

Zygosaccharomyces spp. (Z. bailii, Z. rouxii ja Z. lentus) on 
võimeline kohanema kõrge suhkrusisaldusega ning kasvama
madalal pH ja säilitusainete (nt kaaliumsorbaadi) juuresolekul

Kreemitäidisega pagaritooted



Riknemist põhjustavad pärmid on võimelised muutma kreemis
sisalduvaid suhkrud
• etanooliks jt alkoholideks, 
• polüoolideks (nt glütserool),
• süsinikdioksiidiks, 
• estriteks, 
• aldehüüdideks, 
• ketoonideks, 
• lenduvateks väävliühenditeks
• orgaanilisteks hapeteks (sh tugeva sensoorse toimega

äädikhape)

Kreemitäidisega pagaritooted



Pärmseentest põhjustatud riknemise ilminguid
kondiitri- ja pagaritoodetes:

Veeaktiivsuse tõus käärimise tulemusel

Toote pinnal nähtav kasv (valged, kreemjad või roosad laigud)
- enamasti kõrge aw ja lühikese säileajaga tooted

• fermentatiivne riknemine: alkoholi, estrite vt muud lõhnad
- kuivemad (< aw), pika säileajaga tooted 

• fermentatiivne riknemine: 
• toote komponentide (moosid, fondandid, suhkrugalsuur, 

vahukommid, martsipan, kuivatatud puuviljad jm)  
mullitamine

- kuivemad (< aw), pika säileajaga tooted komponendid, mis  lisatud kõrge
veeaktiivsusega tootele
• pakend bombaažis

- kuivemad (<aw), pika säileajaga tooted 



Vee aktiivsus ja riknemise tüüp

aw Toode Riknemine 
0,99 Niisked koogid (nt 

porgandikook)
Hallitus, pärm, bakterid ( sh rope)

0,97 – 0,9 Koogid Hallitus, pärm
0,95 - 0,9 Niisked koogid (nt 

porgandikook)
Hallitus, pärm, bakterid (sh rope)

0,89 – 0,8 Koogid Hallitus, pärm
0,79 – 0,7 Fondant, puuviljakoogid Osmofiilsed pärmid, kserofiilsed 

hallitused, 
0,69 – 0,6 Puuviljakoogid, kuivatatud 

puuviljad 
Osmofiilsed ja suhkrut taluvad  
pärmid, spetsiifilised kserofiilsed 
hallitused, 

 0,6 Biskviit, küpsised, shokolaad -



Lipolüüs

Pärmidest (nt Saccharomycopsis lipolytica, C. rugosa ja C. 
sphaerica) põhjustatud  lipolüüs
Ebameeldiv lõhn (a la okse)

• Puhta rasva lipolüütiline riknemine on haruldane, 
• vesifaasiga rasvad (või ja margariin) on rohkem ohustatud 

• sh võikreemi tüüpi täidisega pagaritoodetes 
• Lipolüütilised pärmid põhjustavad  šokolaadis või 

kondiitritoodetes   seebisust.  



Stüreen Stüreen (fenüületeen, 
etenüülbenseen, vinüülbenseen)

Essents (Bunspice) sisaldab alkoholi, kaneeliõli ja köömneõli
Kasutatakse ristkuklite maitsestamiseks. 

Essents sisaldab kuni 2% eeterlikke õlisid, 
millest kaneelaldehüüdi on umbes 90%. 
Bunspice võib sisaldada ka kasiakoort, milles
on 2-5% eeterlikku õli, millest 80-95% on 
kaneelaldehüüd.

Kontsentratsioon jäi vahemikku 3 kuni 4,5 mg / kg  pärast 4-6 
päeva säilitamist

Süüdlane: Pichia burtonii, 
Stüreeni tekkekiirus varieerus erinevate tüvede vahel

1982 jõulud UK-s



Etüülatsetaat
Hansenula anomala toodab  etüülatsetaati glükoosist või 
etanoolist. 
H. anomala suudab kasvada laias valikus küpsetistes, mille aw 
väärtusel  > 0,87 (nt kuklid,  liköörikoogid, biskviitkoogid , 
täisteraleivad jm.)
Pagaritooted,  aw väärtusega  <0,85  vähem ohustatud
Probleem nii  suur – kui ja väiketootajtel.
… kuigi H. anomala võib kasvada aw väärtusel 0,75

Keemiline lõhn a la liim, küünelakieemaldaja või lahusti
Lõhna olemuse tõttu tekitab jõulisemaid kaebusi kui
“kääritatud” lõhnad. 
Tarbijad usuvad sageli, et lõhn viitab tahtlikule või juhuslikule
saastumisele



Hansenula (Pichia) anomala

• Bioloogiline säilitusagens: 
• inhibeerib teraviljas  enterobaktereid ja hallitusi.

• Mehhanism: antimirkoobsed peptiidid
• Moodustab viljaterade pinnal  kolooniad, antimirkoobsed 

peptiidid peaksid lahustuma ja difundeerides vljaterade
ümbruse pinnaniiskuses

• Hallituste inhibitisooni kiirus paar päeva, bakterite puhul 
kauem aga tõhusam.

Hansenula (Pichia) anomala on klassi Ascomycetes, seltsi
Endomycetales, sugukonda Saccharomycetaceae kuuluv
askorporogeenne pärm. 
Leidub paljudes keskkondades.



Hansenula (Pichia) anomala

Oportunistlik patogeen. 
Põhjustab fungeemiat 
• on immuunpuudulikkusega patsiendi haigestumuse ja 

suremuse sagedasemaid põhjuseid

Keskkonnaseoselised  nakkused
Immunokompromeeritud inimestel (nt vähihaiged, siirikutega) ja 
väikelastel. 
Sepsis, endokardiit, kopsupõletik jm. Suremus  0...42%.
Hansenula spp (ja Candida spp) suudab elusalt läbida seedetrakti. 
Kuid otsest seost pagaritoodetega  pole leitud

Kasvab hästi kõrge suhkrusisaldusega keskkonnas sh siirupid.



Saasteallikad tööstuses



Saasteallikad tööstuses

Glasuurimasinad

H. anomala on leitud glasuurimasinast, taigna prügikastidest, 
taigajääkidest , purust pakkimismasinas ja leivajahuti veest

Üks  H. anomala levimise  põhjus on lahjendatud suhkrusiirup nt 
kukliglasuuris kasutamiseks

• Suhkruglasuur  võidakse säilitada pikemat aega. 
• Glasuurimasinaid  keeruline puhastada ja  desinfitseerida.   

Masinasse jäänud glasuuritükkidel võib enne ärakuivamist 
tekkida suur pärmipopulatsioon. 

• Järgmine glasuuripartii saastub, kui masin käivitatakse.



Glasuurimasinad

• Glasuurimiseks kasutatud pihustusmeetodil tekivad 
aerosoolid, mis levitavad tootmisruumides kontaminatsiooni  
ulatuslikult. 

• Glasuurimasina hooajaline kasutamine – masin seisab pikka 
aega tühjalt . 
• H. anomala on kuivanud glasuurijääkidest jäägist leitav  

vähemalt 5 kuud pärast selle viimast kasutamist

Väiksemates pagaritööstustes on glasuuripintslid  saasteallikas. 
• Pintsli leotamine tootmiskordade vahel suurendab probleemi, 

• see lahjendab glasuuri, 
• võimaldades pärmi kiiremat kasvu.



Koostisosad, nagu šokolaad, riiivitud kookospähkel ja kakaopulber  
olid Salmonellaga saastunud.

Kuigi  mikroob nendes toiduainetes ei kasva, võib see säilida 
elujõulisena märkimisväärselt kaua.

Salmonelloosi puhang  1992. aastal Inglismaal.  
Põhjus  ebapiisav seadmete puhastus tööstuses, 
haiguse allikaks  kondiitritooted. 
Dosaatori otsad, mida kasutati kreemikookide täitmiseks,  ei olnud 
korralikult pestud, põhjustas toodete ristsaastumist

Tarvikud ja seadmed

Seadmete, mööbli ja tarvikte hügieen on  üks peamisi 
patogeensete bakterite toidu saastumise allikaid



Kuzina, 2020

Saasteallikad tööstuses

Taina mikserid, lõikurid, rullimismasinad,  kaalud, 
tootmisruumide ja lao õhk
Dominantsed Lactobacillus spp liigid  

Nt L. spicheri, L. plantarum ja L. sanfranciscensis. 
lisaks Staphylococcus spp, Bacillus spp, Gluconobacter spp  ja
Enterococcus spp

Küpsiste saastumine kserofiilsete hallitusseentega   (sh 
Apergillus spp) 

• Jahutamise ajal linttransportööril.  
• Tolmused  ventilaatorid!  



Saasteallikad tööstuses

Jahu mükoloogiline kvaliteet mõjutab oluliselt tööstuse õhus
levivate mikroseene eoste koormust

Jahu mikrobiloogilise (sh mükoloogilise) kvaliteedi kontroll

• Mikroseente eosed pärinevad peamiselt toorainest ja 
tootmisruumide õhust

• Enamik mikroseente vegetatiivsetest vormidest hävib
küpsetamisel

• Madala kvaliteediga jahus leiduvad eosed levivad õhuga



Saasteallikad tööstuses

Küpsetusjärgsete etappide õhk kõige kriitilisem pagaritoodete
mikroseentega saastumise allikas 

• Madala kvaliteediga jahus leiduvad eosed levivad
• õhuga ja settivad

• pindadele, 
• seadmetele
• valmistoodangule 

• Levik viilutamise ja pakkimise ajal

Kõiki õhus leiduvaid mikroseente liike ei saa  korreleerida 
lõpptoote riknemisega. 
Seeneliigid peavad olema võimelised toodetes kasvama ja
paljunema.



Terviseoht:   
• mükotoksiinide teke teravilja teekonnal põllult tooteni. 
• tarbijakäitumine: nähtava hallituse eemaldamine ja  “puhta” 

osa tarbimine 

Mütseeli tungimine pätsi sisemusse 

→ sekundaarsete metaboliitide (mükotoksiinid jt bioaktiivsed 
molekulid) vabanemine  toote maatriksisse 

Nt mükotoksiin tsitriniin suudab difundeeruda üle viilu ulatuses, 
aflatoksiinid ja ohratoksiin A suudavad saastada kuni  viis 
järjestikust viilu. 



Õhukvaliteet ei pruugi stabiilsete toitude puhul otseselt 
mõjutada mikrobioloogilist kvaliteedi. 
Kiiremini riknevad toidud (sh pagaritooted) on vastuvõtlikud 
õhu kaudu levivale saastumisele. 

Õhu (mükoloogilise) kvaliteedi 
kontroll 

Küpsetusjärgsed mikroseentega saastumise allikad: 
• puhurite kasutamine põrandate ja seadmete pindade

puhastamiseks, 
• laeventilaatorite kasutamine jahutamiseks 



Tootmiskkeskonna õhk 

17.12.20 20.01.21 17.02.21
Üldarv H P Üldarv H P Üldarv H P 

Külmladu <1,6 x101 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
Ümber lükkaja laud <1,6 x101 <4 <4 <1,6x101 <4 <4 <4 <4 <4
Pagariruum, vent. ava 1,6 x101 <4 <4 <4 <4 <4 1,6x101 <4 <4
Jahuladu <1,6 x101 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
Küpsisemasin kondiiter 4,4x101 <4 <4 4,0x101 <4 <4 <4 <4 <4
Kondiitri ladu <1,6 x101 <4 <4 1,6x101 <4 <1,6x101 1,1x102 <4 <4

Külmkapp kondiitris <4,0 <4 <4 <1,6x101 <1,6x101 <4 <4 <4 <4

Kondiiter, laua peal <1,6 x101* <4 <4 1,6x101 <4 <4 <4 <4 <4

Jahutusruum 2,0x101 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <1,6x101 <4

HACCP plaan



Kuid, ventilatsioonisüsteem võib aasa aidata mikroorganismide 
levikule tootmisruumides. 

Oluline teada õhu (ja inimste) liikumist läbi tehase ja samuti 
osakeste hajumist läbi õhu.

Õhuniiskus!

Ventilatsioonisüsteem kujundus ja nõuetekohane hooldus 

Ventilatsioonisüsteem

Tõhus ventilatsioonisüsteem 
• aitab kontrollida õhus leiduvaid mikroorganisme,
• parandab õhu mikrobioloogilist kvaliteeti, 
• aitab reguleerida temperatuuri ja keskkonna suhtelist niiskust



Seadmete ja tootmisliinide tõhus puhastamine ja
desinfitseerimine on üks tööstushügieeni põhinõue

ristsaastumise vältimiseks

Töötajate piisav väljaõpe on ülitähtis toote kvaliteedi
mõjutamisel.



Efektiivne puhastusprotseduur:

Puhastamine ja desinfitseerimine → kindlas järjekorras
toimuvad tegevused

https://toiduteave.ee



Tõhusust mõjutavad  mitmed tegurid 
(bioklie olemus, to, desoaine ja selle voolukiirus, kontaktaeg, 
sagedus....)



Küpsetiste säileaja pikendamine

Probleemide vältimiseks välja pakutud mitmeid elujõulisi
strateegiaid, nt
• mikroseente vastaste ühendite kasutamine sh:

• mikroorganismid, nt piimhappebakterid (LAB), 
• monoglütseriidid
• eeterlikud õlid, 
• modifitseeritud pakendid
• osooniga vm töötlemine
• alkoholi lisamine
• eelküpsetamine  (Parbaking)



Pagaritoodetes on lubatud säilitusaineteks propioonhape ja
teatud selle soolad. 
Jahu sisldavates kondiitritoodetes on need sorbiin- ja
propioonhapped ning nende soolad. 

Erinevalt sorbiinhappest saab kaltsium- ja kaaliumpropionaati
lisada otse leivatainale, kuna need ei mõjuta käärimist.

Propionaatide toime sõltub happe kontsentratsioonist ( nt
0,003%ja 0,3% st 30 ja 3000 mg / kg) , toote aktiivvee
sisaldusest, pH-st ja mikroseene liigist. 

Küpsetiste säileaja pikendamine



Antimikroobne toime omistatakse dissotsieerumata
happemolekulidele: väga lipofiilsed, mis võimaldab neil 
mikroorganismide rakku siseneda

Keemiliste säilitusainete kasutamist piirab resistentsete
mikroseente tüvede teke.
Resistentsus suhteliselt suurte keemiliste säilitusainete
kontsentratsioonide (nt propionaadi 0,3%) suhtes.

Pikenenud lag-faas, millele järgneb kasv.

Küpsetiste säileaja pikendamine



Toiduohutuskriteeriumid 
• Toorme   mikrobiloogilise (sh 

mükoloogilise) kvaliteedi kontroll
• Toodete mikrobiloogilise (sh 

mükoloogilise) kvaliteedi kontroll
• Protsessi hügieenikriteeriumid

• Õhu  kvaliteedi kontroll   
• GMP



Aitäh!


