
 
 

TOIDU SENSOORNE ANALÜÜS 

 

 

Täiendkoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ). 
 

Õppekava nimetus 
Toidu sensoorne analüüs. 
 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 
 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.3. 
 

Õppe eesmärk 
Koolituse tulemusel on õppijal alusteadmised toidu sensoorsest tunnetamisest ja analüüsi protsessist. 
Õppija mõistab toidu multisensoorset taju ja teab selle rakendamise võimalusi.  
 
Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, toidutehnoloogid ja -spetsialistid, toiduainete tootjad ja 
töötlejad, kokad, tervisehuvilised. 
  

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanud õpilane: 
• saab aru toidu sensoorse tunnetamise põhiprintsiipidest; 
• mõistab toidu sensoorse analüüsi protsessi; 
• saab aru toidu multisensoorsest tunnetusest; 
• teab, kuidas rakendada multisensoorseid seoseid toidu tootmisel ja/või valmistamisel; 
• kasutab korrektseid sensoorika termineid ja tunneb sõnavara;  
• kirjeldab toodete omadusi. 

 

Õpingute alustamise tingimused 

Valmisolek sooritada kodune töö.  
 
Õppe kogumaht 

26 akadeemilist tundi, sh 10 kontakttundi. 
 



 

Õppe sisu 
Käsitletavad teemad: 

• toidu organoleptiliste omaduste tunnetamine; 
• toidu sensoorse analüüsi korrektne teostamine; 
• erinevate meelte koostöö toidu tajumisel; 
• multisensoorsete seoste kasutamine soola ja suhkru vähendamise kontekstis. 

  
Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub sõltuvalt kursusest Tartus või Tallinnas. Tartus toimub kursus Nutrilligenti ning Tallinnas 
Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahendite 
(pabertahvel, projektor, ekraan) ning vajaliku mööbliga, lisaks on olemas kööginurk kohvipauside 
tegemiseks. Kursusel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust.  
 

Õppematerjalide loend 

Koolitusel osalejad saavad paberkujul või digitaalsed jaotusmaterjalid.  
 

Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75%, tasutud õppemaks ja 
vastavalt hindamiskriteeriumitele sooritatud kodune töö. 
 

Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

Praktiline osa loengu käigus: erinevate maitsete 
ja lõhnade proovimine; kogemusest tulenevate 
tunnete kirjeldamine; lõhnatest. 
Praktiline ülesanne koduse tööna: õppija valib 
viis erinevat toodet, mille puhul ta kirjeldab 
nende omadusi ning koostab hindamislehe. 

Õpilane teeb praktiliselt läbi toidu sensoorse 
tunnetamise ja analüüsimise protsessi. 
 
Kirjeldab toodete omadusi, kasutades 
korrektseid sensoorika termineid ja sõnavara. 

 

 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastatakse tunnistus.  
  

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitajad peavad omama kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Koolitajate 
kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 
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Nutrilligent OÜ juhatuse otsusega 


