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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 (Polli Aiandusuuringute Keskus)

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)
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Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool

• Õpe toimub 2 õppekaval 

(bakalaureuse ja magistriõpe) ning 

peale magistriõpet  on võimalus 

jätkata veel doktoriõppes

• Õppe- ja teadustööga tegeleb meil 

kokku ca 19 töötajat

• Osakonnas õpib hetkel kokku ca 

75 üliõpilast

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool
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Tehnoloogia laborid

Teadusuuringute labor

Keemia laborid

Mikrobioloogia laborid



Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 

laboratoorium – I etapp 2017

 Lihatehnoloogia labor

 Mikromeierei ja jookide 

labor

 Pagari- ja kondiitritoodete 

tehnoloogia labor

 Sensoorika labor

 Teadusuuringute labor

 Õppeklass
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Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 

laboratoorium – II etapp 2019

Mikrobioloogia laborid
 Õppeklass

 Molekulaarse mikrobioloogia 

labor

 Mikrobioloogia 

ettevalmistusruum
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Head tingimused uurimistööde 

läbiviimiseks

• Teadus- ja rakendusuuringud 

toiduvaldkonnas.

• Terviklik tootearendustugi koos 

konsultatsiooniga.

• Tehnoloogiaarendus koos konsultatsiooniga.

• Võimalus teostada laboratoorseid analüüse.

• Täiendkoolitused toiduainetööstustele, 

riigiasutustele jt huvigruppidele.

• Õppetöö toiduainete tehnoloogia 

bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes.
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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



Doktoritööde teemad
 Ternespiima bioaktiivsete ühendite ja nende isolaatide toime uurimine

 Leivajuuretiste biotehnoloogiliste omaduste optimeerimine

 Kitse ja lambapiima koostis ja tehnoloogilised omadused

 Taimsete lisandite kasutamine lihatoodetes parandamaks nende ohutust ja 

tervislikkust

 Beta glükaani kasutusvõimalused toiduainetööstuses ja mõju jogurti ning 

fermenteeritud kaerajoogi omadustele. 

 Bioplastid bio-jäätmetest – jätkusuutlik lähenemine puu- ja köögiviljade 

töötlemise jääkide ja kõrvalsaaduste kasutamiseks

 Valitud taimsete kõrvalsaaduste jätkusuutlik kasutamine lisandväärtusega 

toiduainete ja loomasööda tootmiseks



RESTA – Toit: toidu ja toidutoorme 

komponentide innovaatiline väärindamine

Teravilja ja õlikultuuride väärindamine

 Teraviljade koostise analüüs seoses küpsetamiskvaliteediga

 Teraviljajookide funktsionaalsete                                               

omaduste tõstmine

 Õlikultuuride töötlemisel                                                                   

tekkivate kõrvalsaaduste

väärindamine

 Evelin Loit – EMÜ PKI

 Ivi Jõudu – EMÜ VLI



Uus uurimisüksus
2019.a. käivitus EL Horisont 2020 programmist rahastuse saanud                     

ERA (European Research Area) õppetool:

Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate õppetool

Kahe EMÜ instituudi: Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse ning 
Põllumajandus- ja keskkonnainstituutide ülene

Eesmärgiks on realiseerida Eesti Maaülikooli potentsiaali toidu täieliku 
väärindamise tehnoloogiate arendamises, kasutades taimseid ja loomseid 
(kõrval)saadusi ning neist saadud tooteid

 Leida võimalusi saavutamaks väiksem kõrvalsaaduste hulk

 Leida võimalused paratamatult tekkivate kõrvalsaaduste väärindamiseks
kõrge väärtusega, funktsionaalseteks koostisaineteks toiduainetes

 Eraldatud funktsionaalsete koostisainete mitte-toidulistes toodetes (nt. 
kosmeetika, kodukeemia, loomasööt, jne) kasutusvõimaluste uurimine


