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Toiduteaduse ja toiduhügieeni 
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EMÜ veterinaarmeditsiini ja 
loomakasvatuse instituut

• on ainus veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ja 
toiduteaduse valdkonna akadeemilist õpet ja 
teadustööd integreeriv keskus Eestis 
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Alates 01.09.2017 
kuulub instituudi koosseisu 7 õppetooli

• Kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool

• Söötmisteaduse õppetool

• Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool

• Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool

• Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool

• Vesiviljeluse õppetool

• Veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini 
õppetool

Vastutusvaldkonnad
Vastutusvaldkond Sisu

Tõuaretus ja 
biotehnoloogia

Tõuaretus, põllumajandusloomade geneetiliste ressursside
säilitamine, loomageneetika, genoomika, transgeenne
tehnoloogia, loomade sigimine ja sigimishäired, sigimise
biotehnoloogia.

Söötmisteadus

Põllumajandusloomade söödad, söötmine, sh söötmise
tehnoloogiad, toitumisfüsioloogia ja ainevahetus, looma-
kasvatussaaduste tootmine ja toodangu kvaliteet, põllu-
majandusloomade käitumine, heaolu ja pidamiskeskkond,
loomakasvatuse mõju keskkonnale.

Vesiviljelus

Kala- ja vähikasvatuse tehnoloogiad, kalade geneetika,
genoomika, aretus ja biotehnoloogia, kalavarude kala-kasvatuslik
taastootmine, ohustatud kala- ja vähiliikide geneetiliste
ressursside kaitse, ihtüopatoloogia ja kalade tervishoid.
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Vastutusvaldkonnad II
Vastutusvaldkond Sisu

Veterinaarne bio- ja 
populatsioonimeditsiin

Loomade anatoomia, histoloogia, tsütoloogia ja rakubio-loogia,
embrüoloogia ja arengubioloogia, füsioloogia ja immunoloogia,
patoloogia, mikrobioloogia, viroloogia, parasitoloogia,
epidemioloogia, looma- ja karjatervis, nakkushaigused ja ennetav
veterinaarmeditsiin.

Toiduteadus ja
toiduainete tehnoloogia

Toidukeemia ja -füüsika, toidu mikrobioloogia, toiduainete
töötlemise tehnoloogiad ja alusprotsessid, tootearendus, toidu
kvaliteet, toiduainete sensoorika, kvaliteediohje.

Toiduhügieen ja 
rahvatervis

Toiduhügieen ja -ohutus, veterinaarne rahvatervis, mikro-
bioloogilised, keemilised ja füüsikalised ohud ning nende
ohjamine loomse ja taimse toidu käitlemisel, tootmis- ja
keskkonnahügieen, toidu- ja keskkonna toksikoloogia, loomadelt
inimesele ja vastupidi üle kanduvad haigused, riigiveterinaaria ja
veterinaarseadusandlus, riskihindamine toiduohutuse valdkonnas,
bioterrorism ja veehügieen.

Toiduhügieeni ja rahvatervise 
õppetooli teadustöö põhiteemad

• Toidupatogeenide uuringud toidu tootmise, töötlemise ja 
tarbimise ahelas ning tervise riskide vähendamise võimalused
– ülekandeteede  uuringud;

– tüvede bioloogiliste omaduste uuringud;

– üldisemad toiduohutuse alased uuringud.

• Toiduainetega seonduvad keemilised ohud
– nitraadid ja nitritid; polüaromaatsed süsivesinikud (PAH-id), 

nitrosoamiinid, akrüülamiid jne.

• Tervislike funktsionaalsete ühendite kasutamine 
toiduainete kvaliteedi parendamise eesmärgil

• taimsed antioksüdandid ja antimikroobsed ühendid
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Teadusprojektid, toiduhügieeni ja 
rahvatervise õppetool

• Rahvusvaheline projekt programmi EU ERA-NET SUSFOOD raames "Säästvad taimsed 
lisandid tervislikumate lihatoodete saamiseks - ideede tõestamine" SUSMEATPRO

– Eestis koostöö Polli Aiandusuuringute Keskusega.

• Baasfinantseerimise projekt P170054VLTH "Toidutaimede metaboloomika ning 
sekundaarsete metaboliitide antioksüdantse ja antibakteriaalse toime intensiivsuse ja 
mehhanismide uurimine".

• Arengufondi projekt "Toidu keemilise ohutuse uurimissuuna ning töögrupi arendamine 
Eesti Maaülikoolis". Inimorganismile mutageensete, teratogeensete ja kantserogeensete 
ühendite uurimine toidus ning saadavuse hinnangud lastele (akronüüm: TOIDUKEEM)

• Algav MeM rakendusuuringute projekt "Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse 
analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel".

Vedelikkromatograafia aparatuur
HPLC-DAD-ioonlõks-MS-MS (Agilent)
võimaldab mitmesuguseid madalmolekulaarsete 
orgaaniliste ainete sisalduse analüüse väga erinevates 
maatriksites
toit, söödad, (ravim)taimed, veri jne.

Üliväikeste ainete hulkade üheaegseks 
kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks määramiseks

Ülikõrgefektiivne  vedelikkromatograaf (UHPLC) UV-
dioodrivi detektori ning kvadrupool-lennuaja 
hübriidse massidetektoriga Q-q-TOF-MS/MS, ehk 
kokku siis UHPLC-DAD + Q-q-TOF-MS/MS.

Kromatograafia labor
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Toidu mikrobioloogiline ohutus, toiduhügieeni 
õppetool
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Toiduhügieeni ja rahvatervise 
õppetooli täienduskoolitused (1)

• Toiduhügieen ja -ohutus, algaste;

• Toiduhügieeni keskastme koolitus;

• Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõtetes/eraelamus toidu 
valmistamisel;

• Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus;

• Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine;

• Eeltingimusprogrammid ning toiduohutuse tagamise süsteemid;

• Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis

Toiduhügieeni ja rahvatervise 
õppetooli täienduskoolitused (2)

• Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele;

• Lihahügieen ja –inspektsioon;

• Liha ja lihatoodete ohutus ning tootmishügieen;

• Kala ja kalatoodete ohutus ning tootmishügieen;

• Toidu säilimisaegade määramine ning kestvuskatsete tegemine;

• Toidu keemilised ohud;

• Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus;

• Toidu pakendamine, toiduohutuse tagamine ja toidualase teabe 
esitamine tarbijale.
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Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
õppetool

• Praegune toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool on 
erinevate ülikoolide ja struktuuriüksuste koosseisus 
piimandusalast (laiemalt võttes ka toiduteaduse alast) 
kõrgharidust andnud juba alates 1930. aastast. 

• Õppetool vastutab toidukeemia ja -füüsika, toidu mikrobioloogia, 
toiduainete töötlemise tehnoloogiate ja alusprotsesside, 
tootearenduse, toidu kvaliteedi, toiduainete sensoorika ning 
kvaliteediohje alase õppe-, teadus- ja arendustegevuse eest.

• Õppetooli eesmärgiks on tegeleda toiduainete tehnoloogia, 
toidukeemia ja rakendusliku mikrobioloogia õppe- ja uurimistöö 
arendamise ja edendamisega, et tagada nii Eesti majandusele ja 
arengule olulise kui ka EMÜle prioriteetse valdkonna jätkusuutlik 
areng ning üliõpilasete seas populaarsete õppekavade 
konkurentsivõime ja säilimine. 



13/03/2018

8

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
õppetool

• Õpe toimub 2 õppekaval (bakalaureuse 
ja magistriõpe) ning peale magistriõpet  
on võimalus jätkata doktoriõppes

• Õppe- ja teadustööga tegeleb meil kokku 
ca 17 töötajat

• Käesoleval õppeaastal asus            
bakalureuse õppes õppima 25 üliõpilast 
ja magistriõppes 0 üliõpilast (õppekohti 
15)

• Osakonnas õpib hetkel kokku 85 
üliõpilast

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool

Toiduainete tehnoloogia
BAKALAUREUSEÕPE

Toiduainete tehnoloogia
MAGISTRIÕPE

Toiduainete tehnoloogia
TEADUS JA ARENDUSTÖÖ LA
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Tehnoloogia laborid

Teadusuuringute labor

Keemia laborid

Mikrobioloogia labor

Toiduainete tehnoloogia õppekava
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Muudatused magistriõppekava 
arendustegevuse käigus (2016-2017)

• Lisandub uus eriala valikmoodul (alates 2018/19)
– Pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia

• Õppekava nimetus
– Liha- ja piimatehnoloogia Toiduainete tehnoloogia

• Lisandunud uued õppeained
– Toiduainete füüsikalised ja keemilised analüüsimeetodid (3 EAP)
– Toidu lisaainete keemia ja funktsionaalsus (2 EAP)
– Äristrateegiad (3 EAP)

• Alates 2018/19 vastuvõtust minnakse üle sesoonõppele
– Õppetöö toimub ühel nädalal kuus esmaspäevast reedeni

Rakendusuuringud 2016 ja 2017 aastal

• EASi innovatsiooni ja arendusosakud

- Kasemahla kontsentraadi (8-12%) uuring (Kasekunst OÜ)

- Uuring oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete sisalduse kontsentreerimiseks taimsetes(t) õlides(t). (Oru 
Taimeõlitööstuse OÜ)

- Sous vide meetodil valmistatavate imiku- ja väikelapsetoitude väljatöötamine ja kvaliteedi hindamine 
Saaregurmee OÜ

- Leivajuuretise tehnoloogiliste omaduste tõstmine (AS Eesti Leivatööstus)

• PRIA Innovatsiooniklastrite toetus

- Kartuli töötlemisel uute innovatiivsete võtete kasutamine (MTÜ Eesti Põllukultuuride Innovatsiooniklaster)

• PRIA Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

- Rakendusuuring uute keskkonnasõbralike tehnoloogiate väljatöötamine lambapiimatoodete valmistamiseks 
(Viinamärdi Talu OÜ)

- Piimalammaste (Lacaune) pidamistingimuste hindamine Eesti oludes: lammaste kliimakohanemise, 
viljakuse, piimajõudluse ja -kvaliteedi alane rakendusuuring (Viinamärdi Talu OÜ)

• Otselepingud, konsultatsioonid, analüüsiteenused

Linaagro OÜ, Valio Eesti AS, Farmi Piimatööstus AS, Pajumäe Talu OÜ, Bio CC, Toidu- ja 
Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, EPIKO  jpt
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Taristu 2007. aasta lõpp:
mikromeierei käivitamine septembris

Toidumaja kontseptsioon ja selle arendus

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
laboratoorium – I etapp valmis detsember 2017

• Lihatehnoloogia labor

• Mikromeierei ja jookide 
labor

• Pagari- ja 
kondiitritoodete 
tehnoloogia labor

• Sensoorika labor

• Teadusuuringute labor

• Õppeklass
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Head tingimused uurimistööde 
läbiviimiseks

• Teadus- ja rakendusuuringud toiduvaldkonnas.
• Terviklik tootearendustugi koos konsultatsiooniga.
• Tehnoloogiaarendus koos konsultatsiooniga.
• Võimalus teostada laboratoorseid analüüse.

Head võimalused ja vahendid teoreetilise ning 
praktilise koolituse läbiviimiseks

• Täiendkoolitused toiduainetööstustele, riigiasutustele jt 
huvigruppidele

• Õpitoad gümnaasiumi õpilastele jt huvilistele
• Õppetöö toiduainete tehnoloogia bakalaureuse-, magistri- ja 

doktoriõppes
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Pastörisaator HomogenisaatorSeparaator

Võimasin 1

Võimasin 2

Filtratsioonseade
Multifunktsionaalne 
katel

Sublimatsioonkuivati

 Teadus- ja rakendusuuringud
• Tehnoloogiliste võtete ja režiimide mõju uuringud toiduainete                 

koostisele ja kvaliteedile

 Nõustamine ja koolitused toiduainete tehnoloogia valdkonnas

 Analüüsiteenused (füüsikalis-keemiliste, mikrobioloogiliste, 
organoleptiliste, reoloogiliste, struktuuri ja tekstuuri parameetrite 
määramisel)

 Tootearenduskatsete teostamine

 Erinevate lisandite kasutusvõimaluste uurimine
• toiduainete kvaliteedi parandamisel
• säilitusaja pikendamisel 
• funktsionaaltoitude väljatöötamisel

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
õppetooli teenused

Tänan!


