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EMÜ ja toidu tooteahel

EMÜ on kompetents kogu toidu tooteahela ulatuses – põllult/laudast lauale:

Loomne toidutoore – Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Taimne toidutoore – Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

Toiduainete tehnoloogia – Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool

(Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut)  

Tehnika ja tehnoloogia – Tehnikainstituut

Turustamine ja tarbimine– Majandus- ja sotsiaalinstituut 

Toiduohutus - Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool (Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut)

Põllumajanduslik 

tootmine – taimne ja 

loomne toore

Toiduainete 

valmistamine

Toiduainete 

turustamine
Toidu tarbimine



Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
laboratoorium – I etapp valmis 2017. aasta lõpus

• Lihatehnoloogia labor

• Mikromeierei ja jookide labor

• Pagari- ja kondiitritoodete 
tehnoloogia labor

• Sensoorika labor

• Teadusuuringute labor

• Õppeklass

Uuenesid ka

• Toidukeemia labor

• Mikrobioloogia labor



• Teadus- ja arendustegevuse edendamine ning nende seostamine ettevõtluse ja

õppetööga.

• Labor on heaks koostööplatvormiks EMÜ siseselt ja väliselt (ettevõtlussektori,

ülikoolide vahel ning rahvusvahelisel tasandil).

• Labori teadus- ja arendustegevus koostöös teiste teadusasutuste ja -laboritega,

võimaldab algatada rohkem toiduteaduslikke ning toiduainete tehnoloogia alaseid

süva- ja rakendusuuringuid.

• Toiduainetööstuse konkurentsivõime tõstmine ja tootenomenklatuuri laiendamine.

Tehnoloogia ja teadusuuringute 
labori eesmärgid ning tegevused



Enne ... ja nüüd

Lihatehnoloogia labor



Väikeseadmed

JÄÄ VALMISTAMISE SEADE

TENDERISAATOR

LABASEGISTI

VORSTIPRITSID

KÄSIKLIPSAATOR

LINTSAAG
VIILUTAJA



… ja veel väikeseadmeid

HAKKLIHAMASIN

KUTTER

VAAKUMTUMBLER



Ahjud ja kliimakambrid

KONVEKTSIOONAHI KLIIMAKAMBERSUITSUAHI



Konserveerimine, pakendamine

TERMOLOGERIDKAANETUSSEADE

VAAKUMPAKENDUSMASIN

…. just saabus konserveerimise protsessi läbiviimiseks sobiv autoklaav



Analüütilised seadmed

TEKSTUURIANALÜSAATO
R (WB lõiketugevus)

Survetugevuse 
määramine

pH, elektrijuhtivus,
redokspotensiaal

VEEAKTIIVSUSE 
ANALÜSAATOR

VÄRVUSE ANALÜSAATOR



Keemiline koostis
FT-NIR – koostise analüsaator

TITRAA
TOR

Tahked ja vedelad tooted.
Eelkalibreeringud:
• Piim ja piimatooted
• Liha ja lihatooted
• Teraviljad ja teraviljatooted

… ja paljud teised analüsaatorid /seadmed 
nii õppetooli kui ka EMÜ teistes laborites

Võimaldab: 
• hape/alus, redoks, 

kompleksomeetrilisi, 
konduktomeetrilisi, pH ja 
ioonselektiivseid mõõtmisi;

• dünaamilise ja astmelise titrandi 
lisamisega lõpp- ja ekvivalentpunkti 
tiitrimist

Komplektis on: 
• pH-elektrood vesilahustes 

tiitrimiseks, 
• pH-elektrood mittevesilahustes 

tiitrimiseks 
• elektrood argentomeetrilisteks 

tiitrimisteks



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
• Õppetöö toiduainete tehnoloogia bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes



Pastörisaator HomogenisaatorSeparaator

Võimasin 1

Võimasin 2

Filtratsioonseade
Multifunktsionaalne 

katel

Sublimatsioonkuivati

• Teadus- ja rakendusuuringud
• Tehnoloogiliste võtete ja režiimide mõju toiduainete koostisele ja kvaliteedile
• Toidutoorme mõju toote kvaliteedile, koostisele ja väljatulekule

• 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 

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
õppetooli teenused



• EASi innovatsiooni ja arendusosakud

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

- Eestis toodetavale kaerale lisandväärtuse andmine. (Turundusagentuur Üheksa OÜ)

- Sous vide meetodil valmistatavate imiku- ja väikelapsetoitude                                                                    

väljatöötamine ja kvaliteedi hindamine (Saaregurmee OÜ)

- Leivajuuretise tehnoloogiliste omaduste tõstmine (AS Eesti Leivatööstus)

- Veiseliha märglaagerdumise protsessi hindamine; teha kindlaks optimaalne laagerdumisaja pikkus

• 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 

- 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, TFTAK, EPIKO  jpt

Rakendusuuringud 2017 ja 2018 aastal

(AS Arke 

LT)



Õppetöö toiduteaduse valdkonnas

Hõlmab kõiki kõrghariduse astmeid:

• Bakalaureuseõpe (3 aastat)
• Toiduainete tehnoloogia

• Magistriõpe (2 aastat) – sessioonõpe 2018
Valikmoodulid

• Lihatehnoloogia

• Piimatehnoloogia

• Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (UUS)

• Doktorantuur (4 aastat)
• Toiduteadus ja toiduainete tehnoloogia eriala 

on integreeritud Veterinaarmeditsiini ja 
toiduteaduse õppekavva

Õppetöö 2016/17 õppeaastal



Uuendused toiduainete tehnoloogia 
magistri astme õppekavas

• Lihatehnoloogia ja piimatehnoloogia valikutele lisandub 
spetsialiseerumisvõimalus pagari ja kondiitritoodete tehnoloogiale

• Alates 2018. a. vastuvõtust mindi üle sessioonõppele
✓õppesessioon 5 korda semestris (üldjuhul kuu esimesel nädalal)

✓õppesessioon kestab E-R, õppesessioonil max 40 kontakttundi

Õpetamine on kompaktne, intensiivne

Võimaldab asuda õppima tööturul tegevatel inimestel, kellel on vastav 
bakalaureusekraad



Liha teemalised magistritööd
• Haljaste, S. (2015) Külmutatud liha erinevate sulatamisviiside mõju 

toodangu väljatulekule suitsulihatoodete tootmisel 

• Lindenberg, K. (2015) Shiga-toksiine tootva escherichia coli levimus 
suurulukite ning veiste rümpadel Eestis 

• Torp, J. (2016) Happeliste marinaadide mõju sealiha kvaliteedinäitajatele 

• Heidemann, A. (2017) Sea rasvkoe füüsikalis-keemilised näitajad 

• Margens, K. (2017) Nuumsigade selja pikima lihase tehnoloogiline kvaliteet 
ja koostis 

• Meekler, G. (2018) Vinnutatud veiselihasnäkkide tehnoloogia 
väljatöötamine 

• Juks, M-H. (2018) Sous vide meetodi rakendamine veiseliha töötlemisel 



Toiduainete tehnoloogia õpik kõrgkoolidele

• Ilmus 2018 augustis

• Käsitletud teemad:
• Toitained

• Toidu loomne ja taimne toore 

• Toiduainete tehnoloogia alusprotsessid

• Toiduainete tehnoloogiad
• Pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia

• Jookide tehnoloogia

• Taimsete toiduõlide ja –rasvade tehnoloogia

• Suhkrutehnoloogia

• Piimatehnoloogia

• Lihatehnoloogia 

• Kalatehnoloogia 



Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
õppetooli kodulehelt:
http://vl.emu.ee/et/struktuur/toiduainete-
tehnoloogia-osakond/

✉ Ivi.Joudu@emu.ee

http://vl.emu.ee/et/struktuur/toiduainete-tehnoloogia-osakond/
mailto:Ivi.Joudu@emu.ee

