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Teema: piim ja erineva piimasaadused. Piima töötlemine. Piima happelisus ja pH tase. Piima 

hapnemine ja temperatuuri osa selle juures. Jogurt. 

Klass: 15-17 aastased (9-11 klass) 

Õppekava sisu: keemia, toidukeemia, biokeemia 

Tegevus: töö klassis ja kodus 

Aeg: 2 õppetundi koolis, lisaks eelnev ettevalmistus ja eksperimendid kodus 

 

Ülesande kirjeldus 

 

Kindlasti oled teadlik piima ja piimasaaduste tähtsusest meie toidulaual. Selle ülesande käigus õpite 

tundma piima koostist ja selle erinevaid liike. Edasi tutvute happelisuse rolliga piima hapnemise 

protsessis, ja iseseisva töö käigus saate teada temperatuuri tähtsusest piima happelisuse tõstmisel. 

Lisaks valmistate kodustes tingimustes jogurtit. Lõpptulemusena olete võimelised vahet tegema 

tervisliku ja ebatervisliku toidu vahel. 

 

Osa 1 

 

Kõigepealt peate käima toiduainete poes, kust ostate ise piima ja tutvute erinevate piima liikidega, 

mida pakutakse. Võite poes käia koos klassikaaslastega. 

Kaupluses jälgige, kus piimatooteid hoitakse ja pange kirja milliseid erinevaid piimaliike on võimalik 

osta. 

Ostke üks väike pakk kas värsket tavalise rasvasisaldusega piima või pakk kaua säilivat steriilitud 

piima (valiku otsustab eelnevalt teie õpetaja). 

Kodus pange kirja ostetud piima koostisosad ja asetage piim külmikusse. 

Võtke koostisosade nimekiri oma järgmisesse keemiatundi kaasa. 

 

Osa 2 

 

Selles osas uurite kodus temperatuuri mõju piima happelisusele. Kasutage ühte kahest variandist – 

värsket pastöriseeritud piima või kaua säilivat steriilitud piima.  

Pane kirja piima “kõlblik kuni” kuupäev.  
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Ava pakend ja jaga sisu ühekordsetesse plastiktopsidesse kolmeks enam-vähem võrdseks osaks. 

Nummerda topsid veekindla markeriga.Tops nr 1 jäta külmkappi, tops nr 2 jäta normaalse  

 

toatemperatuuriga kohta (nt kuhugi köögis) ning tops nr 3 sooja kohta (nt talvel radiaatori lähedale). 

 

Igal hommikul ja õhtul kontrolli kolme piimatopsi. Võta esimene tops piima, esmalt tõsta see oma 

nina juurde ja nuusuta ning pane oma tähelepanukud ajaliselt kirja. Kui piim tundub normaalne, siis 

vala väike osa sellest (mitte rohkem kui 10 ml) klaasi ja pane klaas umbes 15 sekundiks 

mikrolaineahju (palu emalt mikrolaineahju kasutamisel abi). Peaksid nägema, et piim läheb keema. 

Pane oma tähelepanekud kirja. Korda protsessi ka teiste piimatopsidega. 

 

Tähelepanu: mikrolaineahjus piima kuumutamiseks kasuta vaid klaasist nõud! 

 

Osa 3 

 

Järgnevalt valmistate kodus jogurtit. Seda alustate pärast ühe nädala möödumist osa 2 alustamist. 

Jogurt valmib värske piima kääritamise tulemusena teatud bakterite kaasabil. Bakterid on 

Sreptococcus Thermophilus ja Bactobabacillus bulgaricus. Teie valmistate jogurtit kasutades poest 

ostetava valmisjogurti baktereid.  

Vajate värsket lehmapiima ja valmis naturaalset poejogurtit. Soovitav on osta need ise . Võite seda 

teha koos klassikaaslastega.  

Jälgige poes, kus neid tooteid hoitakse. Samuti jälgige ja pange kirja müügilolevad erinevad 

jogurtiliigid. 

Kodus kirjutage üles ostetud piima ja jogurti koostisosad ja pange tooted külmkappi. 

Võtke koostisosade nimekiri kooli kaasa. 

Pead paluma emal end ettevalmistustel aidata. Ta võiks ise piima keeta ja ka teistel etappidel kaasa 

aidata. 

 

Jogurti valmistamise protsessi ettevalmistamine 

(ühe portsjoni ettevalmistamiseks) 

 

Keeda 140-200 ml lehma- või lambapiima 5 minuti jooksul (see on vajalik eelkõige mitte-soovitud 

mikroorganismide hävitamiseks, mis jogurti valmistamise protsessi segaksid. Piim sisaldab ka 

antibiootikume, millega on ravitud loomi, kellelt piim lüpstud on ja mis samuti protsessi segavad). 

Valage piim klaasist või portselanist anumasse ja laske jahtuda 45 kraadini. Temperatuuri 

kontrollimiseks võid kasutada puhast köögi termomeetrit. Kindlasti ära kasuta meditsiinilist 

termomeetrit, eriti elavhõbedat sisaldavat. Kui kraadiklaasi käepärast pole võid temperatuuri 

kontrollida pestud kätega nimetissõrmega, pead saama veidi aega sõrme piima sees hoida. 

Nüüd sega väike kogus (vähem kui teelusikatäis) poest ostetud joguritit väikese koguse külma 

läbikeedetud piimaga ja lisa 45 kraadise piimaga nõusse ning sega hoolikalt.  
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Saadud segu jäta 3-4 tunniks seisma 45 kraadi juurde (lihtne on seda teha nt jättes anuma sooja 

kohta ja kattes selle villase riidega). 

Peale seda jäetakse segu toatemperatuurile aeglaselt jahtuma ja seejärel asetatakse külmikusse 

(5oC) kus protsess lõppeb 6-7 tunniga. 

 

Nagu piimagi puhul happelisus tõuseb aja jooksul ja temperatuuri kasvades. Seepärast peab jogurtit 

hoidma külmikus, kus see säilib suhteliselt kaua (umbes ühe nädala). Isegi külmikus seistes selle 

happelisus kasvab ja maitse muutub hapukamaks. Hallituse teke jogurti pinnale on märk sellest, et 

jogurt on muutunud söögikõlbmatuks. 

 

Osa 4 

Arutlete klassis oma piima ja jogurtiga seotud eksperimentide tulemuste üle. Selle jaoks pead 

eelnevalt kodus oma vaatluste ja andmete põhjal ette valmistama väited ja/või epistemoloogilised 

küsimused. Arutlege ja võrrelge omavahel naturaalset piima ja jogurtit erinevaid lisaaineid sisaldava 

piima ja jogurtiga. 

 

Naturaalse toiduained vs lisaainetega töödeldud toiduained 

 

Tee ja kohvi maitsestamiseks kasutatava piimapulberi pakendil on kiri ‚sisaldab taimset rasva’ ja rida 

järgmistest kostisosadest:  glükoosisiirup, piimaproteiin, stabilisaator: E340, emulgaator: E471, 433, 

värvaine E160a. 

Arutlege klassis järgnevate küsimuste üle. 

Millised koostisosadest on tegelikult piima koostisosad? 

Millised on piimale mitteomased lisaained ja mis ülesannet nad täidavad? 

Kas mainitud lisaainetega kaasneb mingeid riske inimese tervisele?  

  

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


