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Liha kui tooraine

• tapasoe (hot);

• jahutatud (chilled);

• kergkülmutatud (semi-frozen);

• külmutatud (frozen);

• sügavkülmutatud ( deep frozen);

• ülessulatatud (defrosted).



Liha ja rupsi säilitamistemperatuurid määruse nr 

853/2004/EÜ järgi 

• Kodukabiloomade liha 7 °C 

• Lindude ja jäneseliste liha 4 °C 

• Liha valmistised 4 °C

• Rups 3 °C 

• Lihamass 2 °C 

• Hakkliha 2 °C 



Jahutamise mõju liha 

mikrofloora arengule
• soolekepike ja salmonella ei arene temperatuuril alla 2—

5 C 

• lima moodustavate mikroorganismide areng aeglustub 

temperatuuril –1,5 C 

• hallitusseened võivad kasvada ka –9 °C korral 

• –12 °C ja madalam temperatuur katkestab enamuse 

mikroorganismide arengu. 

• Jahutamine koevedeliku külmumistemperatuurini (–1,2 

°C) ei peata liha riknemist, kuigi mikrofloora areng 

pidurdub seda rohkem, mida lähemale sellele 

temperatuurile on liha jahutatud. 



Liha jahutamise aega mõjutab: 

1.Suurus2. lihaliik 3. kuju. 

• Lihaste külmakramp-

• kaasneb liha kiirjahutamisega juhul, kui

liha temperatuur langeb alla 10 C enne

surmakangestuse algust. 

ps://www.pikk.ee/upload/files/Loomakasvatu

s/Tapasaadused 10.pdf



Jahutatud rümba tunnused

• ühtlaselt kuivanud kuivamiskoorikuga pind;

• ühtlane, loomulik värvus;

• meeldiv, lihale omane lõhn;

• ühtlane konsistents,

• vajutamisel eraldub lihast mahla raskesti.



Liha külmutamine

• otsene külmutamine

• külmutatud toote säilitamine

• sulatamine

• krüoskoopiline punkt s.o. külmumise algtemperatuur. 

• lihamahl hakkab külmuma –0,6 kuni –1,2 c 

• veri –0,55 c temperatuuril. 

• soolatud liha krüoskoopiline punkt on seda madalam, 

mida suurem on soolasisaldus. 



Külmutamiskiirus

• külmutamine külmutusruumis (õhuga) 0,1 cm/h

• külmutamine külmutustunnelis (õhuga) 0,3 – 1,5 cm/h

• kontaktkülmutamine 1,2 – 2,5 cm/h

• kiirkülmutamine 1,5 – 3,0 cm/h

• krüogeenne külmutamine 3,0 – 10,0 cm/h

• Külmutamisel toimuvad organoleptilised ja keemilised 

muutused



Liha ülessulatamine

• Tööstuses mõistetakse ülessulatamise all liha 

soojendamist 1 °C-ni kõige pa

• Lähtuda võib põhimõtetest:

• pärast kiirkülmutamist → kiire sulatamine,

• pärast aeglast külmutamist → aeglane sulatamine,

• vaakumpakendatud liha (plokkliha) võib sulatada soojas 

vees



Liha soolamine
• Keedusoolalahusel on bakteristaatiline mõju 

mikroorganismidele

• soola piirkontsentratsiooniks, millest kõrgemal arengut 

enam ei toimu: 

• –salmonelladel 8%; –botulismi tekitavate mikroobide 

paljunemine lõpeb 10%-lise, –stafülokokid hävivad alles 

15–25%-lise soolakontsentratsiooni juures 

• Valmisroogades esinev soolasisaldus (1,5–5%) ei oma 

mikroorganismidele piisavalt pidurdavat toimet, nagu see 

esineb tugevalt soolatud toorsinkides. 



Liha soolamine

• Soolatud liha seob vett paremini ja pundub rohkem, kui 

soolamata liha. Liha veesidumisvõime on suurim, kui 

keedusoola kontsentratsioon on umbes 2,0–2,5 %.

• Mõju värvusele. Värske liha värvus on põhjustatud 

põhiliselt müoglobiinisisaldusest. 

• Liha punase värvuse säilitamiseks lisatakse nitritit või 

nitraati. 

• Nitraadi toime värvuse tekkimisele on pikemaajalisem 

kui nitritil, seetõttu kasutatakse nitraati juhul, kui toodet 

säilitatakse pika aja jooksul (toorsuitsusaadused). 



Liha soolamine

• kasutatavad soolamismeetodid jagunevad:

• kuivsoolamine;

• märgsoolamine;

• kuiv- ja märgsoolamise kombineeritud 

meetod;



Lihasaaduste tootmisel 

kasutatavad lisandid ja lisaained
Valgulised ja mittevalgulised lisandid ja lisaained 

(E)

1. Suurendada toote veesiduvust ja saagist

2. Parandada toote veesiduvust ja saagist

3. Kujundada toote konsistentsi (määrdeline, 
lõigatav)

4. Parandada toote lõhna, värvust, maitset

5. Alandada toote omahinda

6. Tõsta toote toiteväärtust

7. Võimaldada liha kokku hoida



Lisandid. Valklisandid

• Loomsed valgud-

1. piimavalgud, 

2. sidekoevalgud, 

3. verevalgud, 

4. vere- ja piimavalkude 

segu

5. Kanamuna

• Taimsed valgud

1. Sojavalk

2. Nisuvalk

3. Mikroorganismide 

valgud

• Süsivesikud

1. Tärklised 

2. Suhkrud

3. Karrageenid



NaCl 

• Veesiduvus

• Maitse 

• Säilivus

• Sool mõjutab toote maitset ja värvust

• Mida rohkem vett (vedelam), seda soolasem

• Keedusool soodustab rasva rääsumist, nitrit vähendab

• Sool pidurdab proteolüütiliste bakterite arengut, koos 

nitritiga pidurdab botulismi arengut



Lisaained

• Lisaained  e, E- d on kas loodusliku päritolu või 
keemilised

• Pidurdada riknemist

• Parandada toidu välimust

• Struktuuri

• Koostist

• Maitset ja lõhna

• Omastatavust

• Jm



Lisaainete rühmad

• E 100 kuni E 199- toiduvärvid

• E 200 kuni E299- konservandid

• E 300 kuni E 399- antioksüdandid

• E 400 kuni E 499- emulgaator, 

stabilisaator, paksendaja

• E 500 alates- mitmesugused muud 



• Looduslikud lisaained: eraldatud 

looduslikust toormest (agar- agar)

• Loodusidentsed ained: saadud keemilise 

sünteesi tulemusena (askorbiinhape, 

sidrunhape)

• Sünteetilised lisaained: sahhariin

• naatriumnitrit, naatriumnitraat-

kantserogeensed



Nitrit ja nitraat

1. Punase värvuse saamiseks 2. Antioksüdatiivne toime 3. 

Botulismitekitaja pidurdamine 4. Nitrit on mürgine- 1,4 g 

tapab inimese

• Euroopa Liidus lubatud lisaainete nimekiri on toodud

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1333/2008 

lisas.

• nitritite kasutamiskoguseks maksimaalselt 150 mg/kg 

kohta.

• Nitrit reageerib tootes kiiresti. Uuringute järgi on 24 tundi

pärast toote valmistamist algsest lisatud nitritist alles

umbes pool ja toote säilivusaja lõpuks umbes veerand

lisatud nitriti kogusest



Fosfaadid    Askorbiinhape

• Liha ja lihatoodete 

veesiduvuse 

tõstmiseks

• Segu ja 

valmistoodangu 

seostatuse 

parandamiseks

• Värvuse 

stabiliseerimiseks

• Mõjutab maitset

• Kiirendab värvuse 

teket

• Antioksüdant

• Vähendab 

nitrosamiinide teket 

lihasaadustes



Vajalikud lingid

• https://www.agri.ee/sites/default/files/publi

c/juurkataloog/TRUKISED/trykis_mahe_va

ikekaitlejale_II_osa_2011.pdf

• https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/22

080

• https://toiduteave.ee/

https://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/TRUKISED/trykis_mahe_vaikekaitlejale_II_osa_2011.pdf
https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/22080
https://toiduteave.ee/

