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Õunamahla kvaliteet
sõltuvalt õunte tootmisviisist,
säilitustingimustest ja
pressimismeetodist
Ulvi Moor, Priit Põldma, Lagle Heinmaa - EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut,
aianduse osakond
Piret Raudsepp – EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus

Õunamahla kvaliteeti uuritakse
rahvusvahelise projekti raames
Euroopa Liidu mahepõllumajanduse teaduskoostöövõrgustik ERA-Net CORE Organic Plus valis 2014. aastal
rahastamiseks välja üksteist teadusuuringute projekti.
Toetust said ka kolm Eesti teadlaste osalusega projekti,
mida rahastab Maaeluministeerium. Käesoleva artikli
aluseks olevad katsed viidi läbi projekti FaVOR-DeNonDe raames, milles uuritakse maheviljeluses toodetud
puu- ja köögivilja ja neist valmistatud toodete (õunamahla, maasikamoosi, päikesekuivatatud tomatite ja
paprikate) kvaliteeti nii inimtervisele kasulike ühendite aspektist (vitamiinid ja teised antioksüdandid) kui
ka potentsiaalselt ohtlike ühendite aspektist (allergeenid ja mükotoksiinid). Eesti töögrupi põhiülesandeks on
selgitada välja õunte tootmisviisi, säilitustingimuste ja
mahla pressimismeetodite mõju õunamahla kvaliteedile.

Maheviljelusel on pluss- ja
miinuspooled
Arenenud riikides suureneb nõudlus mahetoodete järele, sest tarbija peab neid tervislikumaks. Et maheviljeluses ei ole lubatud sünteetilised taimekaitsevahendid, siis peab taim ennast ise haiguste ja kahjurite eest
kaitsma, tootes sekundaarseid ainevahetusprodukte,
millest osad (vitamiinid ja polüfenoolid) on inimtervisele kasulikud. Vähem on räägitud sellest, et näiteks
peamine õuntes leiduv allergeen Mal d 1 tekib samuti
nii seenhaigustest põhjustatud stressi kui ka keskkonnastressi toimel. Õunu nakatav rohehallitus aga toodab
imetajatele mürgist ühendit patuliini. Kuna patuliin on
neurotoksiline ja loodete väärarenguid põhjustav, siis
on EL sellele kehtestatud piirnormid: puuviljamahlas ja
puuviljatoodetes peaks patuliini sisaldus olema madalam kui 50 µg/l ja beebitoitudes madalam kui 10 µg/l.
Kui mahla pressitakse rohehallitusse nakatunud õuntest, sisaldab ka õunamahl patuliini, sest see toksiin ei

hävi pastöriseerimisel. Kuna mahetootmises fungitsiide
ei kasutata, on seenhaiguste oht mõnevõrra suurem ja
see annab aluse arvata, et maheõuntest pressitud mahl
võib potentsiaalselt sisaldada rohkem patuliini. Eestis ei
ole patuliini sisaldust maheõunamahlas uuritud. Käesolevas uuringus määrati kõikidest mahlapartiidest lisaks kasulikele ühenditele ka patuliini sisaldus.

Katseteks pressiti kolm ja pool tonni
õunamahla
Kuna tegemist on mahetootjatele suunatud projektiga,
siis viidi katsed läbi reaalselt väiketootmises kasutatavate mahlapressidega. Igaks pressitäieks kasutati 100 kg
õunu ja kuna sügise jooksul pressiti 35 erinevat varianti
mahla, siis tuligi teadlastel seekord tegeleda mitteharjumuspäraselt suurte õunakogustega. 2015. aastal viidi
läbi kolm erinevat katset.
Esimese katse eesmärgiks oli välja selgitada, mille poolest erineb mahe- ja tavaõuntest pressitud mahla koostis ja kuidas pressimiseelne õunte säilitustemperatuur
mahla kvaliteeti mõjutab.
Teise katse eesmärk oli jõuda selgusele, mille poolest
erinevad pakkpressiga, lintpressiga ja vesipressiga pressitud õunamahlad. Katses olid vaid maheviljeluses toodetud õunad.
Kolmanda katse eesmärgiks oli selgitada sordi mõju õunamahlas esinevatele inimtervisele kasulikele ja kahjulikele ainetele. Selles katses kasutati nii Norrast, Taanist
kui Eestist pärit maheõunu.

Mahe- ja tavaviljelusest pärit õunte
säilivus ja õunamahla kvaliteet
Kuna Eestis ei kasutata maheviljeluses õunaaedades taimekaitsevahendeid ja paraku jääb vanades õunaaedades
sageli puudulikuks ka võralõikus, siis saadakse lauaõuna kvaliteediga vilju väga vähe ja suurem osa Eesti ma-

hetootmise õuntest pressitakse mahlaks. Kuna füüsiliselt ei ole võimalik kogu saaki korraga mahlaks teha ja
talisordid ei ole sügisel korjates veel ka tarbimisküpsed,
tekib vajadus õunu säilitada. Reeglina peaks õunu säilitama võimalikult madalal temperatuuril (0…2°C). See
aga eeldab jahutussüsteemiga hoidlaid. Mitmetel väiketootjatel on võimalus kasutada vaid välisõhuga jahutatavaid hoiuruume, mille temperatuur on eriti sooja sügise
korral õunte jaoks liiga kõrge. Tundsime huvi, kuidas
säilitustemperatuur mõjub õunte kvaliteedile ja mille
poolest erineb soojemas ja jahedamas hoidlas säilitatud
õuntest pressitud mahl. Katses oli nii tava- kui maheviljelusest kolm sorti õunu, mida säilitati +3 ja +9°C juures
(Joonis 1). Sordi ‘Krameri tuviõun’ variantidest pressiti
mahl 22. novembril, ‘Krista’ ja ‘Talvenauding’ pressiti
mahlaks 07. detsembril. Kasutati vesipressi Lancman ja
mahl pastöriseeriti 85°C juures.

peratuuril oli erinevatest sortidest õunte C-vitamiini sisaldusele ühesugune mõju: soojemas hoidlas säilitatud
õunte puhul oli C-vitamiini sisaldus oluliselt väiksem kui
külmemas hoidlas säilitatud õuntes. Mahlades oli C-vitamiini kogus paraku kõikides variantides peaaegu olematu,
kuna askorbiinhape laguneb kergesti õhuga kokkupuutes.
Tervisele kasulike polüfenoolide sisaldusele oli mõju nii viljelusviisil kui säilitustemperatuuril. Maheviljeluses kasvanud ’Krameri tuviõun’ ja ’Talvenauding’ sisaldasid võrreldes tavaviljeluses kasvanutega suuremas koguses enamikku mõõdetud polüfenoolidest. ’Krista’ puhul taolist mõju
ei täheldatud. Põhjus võis peituda selles, et esimesed sordid
korjati vanadelt, pikka aega lõikamata puudelt, kus stressifaktoreid on rohkem. ’Krista’ puhul olid puud nooremad
ja nii tava- kui maheaias teostati igal aastal võralõikust.

Joonis 1. Mahe- ja tavaviljeluses kasvanud õunte
säilituskatse variandid
’Talvenauding’ ja ’Krameri tuviõun’ riknesid soojemas
hoidlas oluliselt kiiremini (Joonis 2). Viimase sordi puhul oli kahe kuu jooksul +3°C juures riknenud 6% õuntest, +9°C juures aga juba 22% õuntest. ’Krista’ õunad
säilisid teiste sortidega võrreldes paremini ja säilitustemperatuur põhjustas säilituskaos vaid keskmiselt 2%
suuruse erinevuse.

Joonis 2. Õunte riknemine 2015. aasta sügisel sõltuvalt
viljelusviisist ja säilitustemperatuurist. Jooniste tulpadel
samade tähtedega tähistatud väärtused ei erine üksteisest
statistiliselt oluliselt.

Mahe- ja tavaviljeluses kasvanud õunad erinesid ka oma
algse C-vitamiini sisalduse poolest. Maheviljeluses kasvanud ’Krameri tuviõun’ sisaldas võrreldes tavaviljeluse õuntega 56% rohkem C-vitamiini, ’Talvenaudingu’
puhul oli maheõunte C-vitamiini sisaldus 10% suurem.
’Krista’ puhul oli aga vastupidi: tavaviljeluses kasvanud
õunad sisaldasid 24% rohkem C-vitamiini. Säilitustem-

Säilitustemperatuur mõjutas eelkõige sordi ’Talvenauding’ mahevariandi õunte kvaliteeti, mille puhul +9°C
juures säilitatud õuntest pressitud mahl sisaldas oluliselt
vähem polüfenoole. Ka teiste sortide puhul võis maheviljeluses kasvatatud õuntes märgata statistiliselt olulist
polüfenoolide vähenemist, kuid inimtervise seisukohalt
olid muutused kogustes väikesed.
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Mahlade sensoorne analüüs ehk maitseomaduste professionaalne hindamine inimese meeleorganite abil on Taani partnerite ülesanne ja tulemused alles selguvad, kuid
maitsega on seotud ka õunamahla kuivaine ja orgaaniliste
hapete suhe. Selle alusel võib öelda, et viljelusviis mahlade
maitseomadusi ei mõjutanud, küll aga olid soojemas hoidlas seisnud õuntest pressitud mahlad reeglina magusamad.

Pressimismeetodi mõju õunamahla
kvaliteedile

Joonis 5.
Pakkpress

Pressimismeetodi mõju selgitamiseks tehti mahla kolme
erineva mahlapressiga (Joonis 3) nelja erineva sordi õuntest.Pressidest kasutati pakkpressi Voran 100P2, lintpressi
Voran EBP 500 ja vesipressi Lancman (Joonised 4, 5 ja 6).

Joonis 6.
Lintpress

Joonis 3. Õunamahla pressimismeetodite võrdluskatse
variandid

Joonis 4. Vesipress

Pressimismeetodid mõjutasid oluliselt õunamahla kvaliteeti. Pakkpressi puhul on protseduur kõige aeglasem ja
purustatud õunasegu puutub õhuga rohkem kokku. See
põhjustab mitmete kasulike polüfenoolide oksüdeerumist ja mõjutab nii mahla maitset kui värvust. Pakkpressi
mahlad olid võrreldes lintpressi mahladega oluliselt tumedamad (Joonis 7) ja rikkalikuma maitsega. Kuigi sensoorse analüüsi spetsialistid Taanist ei ole mahlade maitset veel hinnanud, siis pilootkatsed Eesti tudengitega
näitasid, et enamikule meeldis pakkpressi mahl rohkem
kui lintpressi oma. Vesipress on nii protsessi kiiruselt kui
mahla kvaliteedilt vahepealne: protsess on pakkpressiga
võrreldes oluliselt kiirem, lintpressiga võrreldes aeglasem. Mahl jääb värvuselt heledam kui pakkpressi mahl.

Joonis 7. ’Krameri tuviõunast’ pressitud mahla värvus
sõltus oluliselt pressimismeetodist: vasakul pakkpressiga
pressitud mahl (tumedam), paremal lintpressiga pressitud
mahl (heledam)

Tervisele kasulike ühendite aspektist pressimismeetodil
C-vitamiini sisaldusele mõju ei olnud. Sõltumata pressimisviisist oli C-vitamiini sisaldus mahlades kaduvväike
(vesipressiga pressitud ’Krista’ mahlas oli kõige enam Cvitamiini, kuid sisaldus oli vaid 2mg/100ml).
Oluliselt mõjutas pressimismeetod aga polüfenoolide lagunemist. Enamiku polüfenoolide sisaldus oli kõige madalam pakkpressiga valmistatud mahlades. Vesipress ja
lintpress avaldasid polüfenoolidele sõltuvalt ühendist
erinevat mõju. Näiteks protsüanidiin B2 sisaldus oli
vesipressi mahlades oluliselt madalam kui lintpressi
mahlades (Joonis 8), samas oli kvertsetiin 3-D-glükosiidi sisaldus mitmetes variantides vesipressi mahlades
kõrgem (Joonis 9). Mõlemat nimetatud polüfenooli peetakse südame-veresoonkonna haiguste riski vähendavateks antioksüdantideks.

väga vähe (3,5 tonnis kokku vaid kümmekond). Igaks
juhuks eemaldati ka kõik mustmädaniku ja laomädaniku tunnustega õunad. Vaid kaltsiumipuuduse laikudega ’Krameri tuviõun’ pressiti mahlaks. Nii Taanist kui
Norrast meile saadetud õunad olid väga ilusad, riknemistunnustega olid vaid üksikud õunad. Seda üllatavam
oli kõrge patuliinisisaldus ’Ahrista’ ja ’Discovery’ (Joonised 10 ja 11) mahlas. Põhjus on siiamaani teadmata.
Üks võimalikke seletusi taolisele leiule võib olla nende
sortide vastuvõtlikkus südamikumädanikule. Kuna
õunu ei lõigatud pooleks, ei ole teada, kui paljudel neist
võis südamikumädanikku esineda. Teine võimalik seletus oleks see, et õunad olid rohehallitusse nakatunud
ja seen hakkas mükotoksiini tootma enne, kui ilmnesid
silmaga nähtavad riknemistunnused. Järgmisel aastal
katset korratakse, et selgitada välja patuliini esinemise
põhjus.
Tabel 1. Mükotoksiini patuliin sisaldus õunamahlades 2015.
aasta sügisel.

Joonis 8. Protsüanidiin B2 sisaldus õunamahlades sõltuvalt
sordist ja pressimismeetodist 2015. aasta sügisel. Jooniste
tulpadel samade tähtedega tähistatud väärtused ei erine
üksteisest statistiliselt oluliselt

Sort

Päritolu

Viljelusviis/
säilitustemp.

Patuliini
sisaldus

Ahrista

Taani

Mahe

197 µg/l

Discovery

Norra

Mahe

60 µg/l

Krameri
tuviõun

Eesti

Mahe, + 9°C

6 µg/l

Krameri
tuviõun

Eesti

Tava, + 3°C

17 µg/l

Joonis 9. Kvertsetiin 3–D-glükosiidi sisaldus õunamahlades
sõltuvalt sordist ja pressimismeetodist 2015. aasta sügisel.
Jooniste tulpadel samade tähtedega tähistatud väärtused ei
erine üksteisest statistiliselt oluliselt

Õunamahlade patuliini sisaldus
Katses olnud 35-st õunamahla variandist sisaldasid patuliini üle määramispiiri vaid neli (Tabel 1). Samas kaks
neist sisaldasid patuliini üle lubatud piirnormi. Üldiselt on teada, et patuliini sisaldavad rohehallitusse nakatunud viljad, seetõttu eemaldati katsest enne mahla
pressimist kõik haigustunnustega õunad. Visuaalselt
eristatavate rohehallituse tunnustega õunu oli katses

Joonis 10. Taanis maheviljeluses kasvatatud ‘Ahrista’ õunad
enne mahla pressimist
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ses toodetud õuntes ei ole tõenäolisem kui tavatoodetud
õuntes. Polüfenoolide sisaldus on tavaviljeluses kasvatatud õuntega võrreldes kõrgem vähem hooldatud maheaedade õuntes.
Väiketootjad, kes säilitavad õunu kuni mahla pressimiseni optimaalsest kõrgemal temperatuuril, peavad enamiku sortide puhul arvestama suurte säilituskadudega.
Samas ei suurendanud +9°C säilitustemperatuur katses
olnud sortide viljades patuliini sisaldust ega mõjutanud
negatiivselt õunamahla maitseomadusi. Kasulike polüfenoolide sisaldus oli soojemas hoidlas säilitatud õuntest
pressitud mahlas mõnevõrra väiksem.
Mahlapressidest tuleks võimaluse korral eelistada lintvõi vesipressi, kuna pakkpress põhjustab mitmete kasulike polüfenoolide lagunemist.
Lähitulevikus selgub, kuidas mõjutab viljelusviis, õunte
säilitustemperatuur ja pressimismeetod õunamahlas sisalduvate allergeenide sisaldust.

Tänusõnad
Joonis 11. Norras maheviljeluses kasvatatud ‘Discovery’
õunad enne mahla pressimist

Kokkuvõtteks
Esialgsete tulemuste põhjal võib öelda, et inimtervisele
ohtliku mükotoksiini patuliin esinemine maheviljelu-
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