
 
 

HAPENDATUD TOIDUD JA KÄÄRITATUD JOOGID 
  

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Hapendatud toidud ja kääritatud joogid.  

 

Õppekavarühm 
0721 Toiduainete töötlemise õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.1. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.3.  

 

Õppe eesmärk 

Koolituse läbinul on alusteadmised toidu fermenteerimisest, fermenteerimist läbi viivatest 
mikroorganismidest ja fermenteeritud toitude omadustest ning aedviljade hapendamise ja kombucha 
valmistamise kogemus.  

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• mõistab fermentatsiooni protsesse ning fermenteeritud toidu erinevust mitte fermenteeritud 
toidust; 

• teab fermentatsioone läbiviivate mikroorganismide elutegevuse protsesse ning peamisi 
fermentatsioonil tekkivaid metaboliite; 

• tunneb peamisi toidu fermenteerimise viise; 
• eristab erinevaid turul olevaid fermenteeritud tooteid; 
• mõistab fermentatsiooni tähtsust toidu tootmisel ja säilitamisel; 
• oskab hapendada aedvilju ja valmistada kombuchat. 

 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad ja teised tervisespetsialistid. Toitumis- ja 
kokandushuvilised.  

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

 



 
 
Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 13 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi. 

 

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Fermentatsiooni protsess 
• Fermentatsiooni ajalugu ja erinevad tuntumad tooted 
• Erinevad fermentatsiooni liigid 
• Erinevad fermentatsiooni läbi viivad mikroorganismid 
• Fermentatsiooni tingimused 
• Fermenteeritud toidu toitaineline koostis 
• Fermenteeritud toitude järeltöötlus ning säilivusaeg 
• Erinevad fermenteeritud toidud jaekaubanduses 
• Tervisealased väited 
 

Peamised õppemeetodid: loeng, praktiline töö, kirjalik töö, test 

Õppematerjalid: loenguslaidid, praktilise töö juhendid 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides või veebikeskkonnas Zoom. 
Õppeklassid on varustatud täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite 
(pabertahvel, projektor, ekraan) ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside 
tegemiseks. Koolitusel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Zoomi keskkonnas toimub 
õpe reaalajas audio ja video vahendusel. Õppija hoolitseb selle eest, et kaamera ja mikrofoni olemasolu, 
toimiv internetiühendus ja ilma segavate teguriteta õppekeskkond võimaldavad koolitusel aktiivselt 
osaleda. 
 

Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75% ja vastavalt 
hindamiskriteeriumitele sooritatud iseseisvad tööd ning test. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 

1. Aedviljade hapendamine ja 
kombucha valmistamine 

1. 1. Hapendab aedvilju ja valmistab kombuchat. 

2. Kirjalik töö 2.1. Kirjeldab fermentatsiooni protsesse ning enda poolt 
kasutatud fermenteerimise viise. 

2.2. Võrdleb omavalmistatud hapendatud aedvilju ja 
kombuchat jaekaubanduses olevate fermenteeritud toodetega. 

2.3. Analüüsib fermentatsiooni tähtsust toidu tootmisel ja 
säilitamisel 

3. Test 3.1. Eristab fermenteeritud toidu mitte fermenteeritud toidust. 

3.2. Nimetab peamised fermentatsioonil tekkivad 
metaboliidid ja fermentatsioone läbiviivate mikroorganismide 
elutegevuse protsessid. 

 



 
 
 
Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus.   

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab erialast haridust ja töökogemust õpetataval teemal. Koolitaja kvalifikatsiooniga on 
võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

 

Kinnitatud 21. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 


