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Lambapiima koostis

Piima koostist mõjutab: 

looma tõug, 

individuaalsed omadused, 

sessoonsus, 

pidamistingimused,

geograafiline asukoht, 

laktatsiooniperioodi etapp,

udara tervislik seisund
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Lambapiima rasv ja rasvhappeline 

koostis

Piimarasva koostis:

Triatsüülglütseroolid 98 %

Fosfatiidid (letsitiin, kefaliin)  1,7 %

Vabad rasvhapped 0,1 %

Vitamiinid 77 µg/g

lõss

gloobul

Joonis 1. Rasvagloobulid 

piimas. Tetra Dairy Handbook

Erineb lehmapiimast:

sisaldab oluliselt rohkem 

keskmise süsiniku ahelaga rasvhappeid                     

(C6:0- C14:0);

monoküllastamata rasvhappeid;

polüküllastamata rasvhappeid.

madalam n-6/n-3 suhte väärtus (1,38-3,35)
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Rasvhappeline koostis (1)

Rasvhape kogus (g/100 g rasva 

kohta)

lambapiim lehmapiim

võihape (C4:0) 2,57 2,87

kaproonhape

(C6:0) 1,87 2,01

kaprüülhape (C8:0) 1,87 1,39

kapriinhape (10:0) 6,63 3,03

lauriinhape (C12:0) 3,99 3,64

müristiinhape

(C14:0) 10,17 10,92

palmitiinhape 

(C16:0) 25,1 28,7

steariinhape 

(C18:0) 8,85 11,23

Rasvhape kogus (g/100 g rasva 

kohta)

lambapiim lehmapiim

palmitoleiinhape

(C16:1), cis-9

0,7 1,3

oleiinhape (C18:1) 22,18 20,36

linoolhape

(C18:2); cis-9; 

cis12 2,32 2,57

linoolhape 

(C18:2), cis-9; 

trans11; CLA 0,76 0,57

α-linoleenhape 

(C18:3) cis-9; cis-

12; cis-15 0,92 0,5
Allikas: Markiewicz-keszycka, M, jt., 2013
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Rasvhappeline koostis (2)

Rasvhape
kogus (g/100 g rasva kohta)

lambapiim lehmapiim

küllastatud rasvhapped (SFA) 64,23 68,72

monoküllastamata rasvhapped (MUFA) 29,75 27,4

Polüküllastamata rasvhapped (PUFA) 4,82 4,05

summaarne n-6 2,97 2,83

summaarne n-3 1,31 0,56

n-6/n-3 2,31 6,01

Madalaim lühikese süsiniku ahelaga rasvapete sisaldus lambapiimas on 

täheldatud laktatsiooniperioodi alguses ja lõpus, 

kõrgeim aga laktatsiooniperioodi keskel

Keskmise süsiniku ahelaga rasvhapete sisaldus suurenes

laktatsiooniperioodi edenedes

Pika süsiniku ahelaga rasvhapete sisaldus vähenes laktatsiooniperioodi 

edenedes
Allikas: Martini, 

M, jt., 2013
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Keskmine rasvagloobulite diameeter lambapiimas on 3,78 μm, 

see on väiksem, kui lehmapiimas (3,95 μm) (Hoda M. El-Zeini)

suurusjaotus (%)
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lambapiim lehmapiim
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Rasvagloobulite suurusjaotus 

lambapiimas

6Joonis 2. Rasvagloobulite suurusjaotus lamba- ja lehmapiimas. V. Tatar



Suurima diameetriga rasvagloobulid 

esinesid pühvlipiimas (keskmine 

diameetr 8,7 μm). 

Lehma-, lamba- kitse- ja kaamelipiima 

rasvagloobulite diameeter oli 2 korda 

väiksem, vastavalt

3,95 μm, 3,78 μm, 3,2 μm ja 2,99 μm.

Joonis 3. (a) Pühvli-, (b) lehma-, (c) 

lamba-, (d) kitse-, (e) kaamelipiima 

rasvakuulikeste suurusjaotus. (El-

Zeini 2006: 148)

Vahemikku 0,1 ̶ 4,0 μm diameetriga 

rasvagloobuleid jäi lambapiimas 55,3%

ulatuses, samas pühvli-, lehma-, kitse- ja 

kaamelipiimas vastavalt

23,3%, 68,4% 73,3% ja 80,6% ulatuses

Üle 8 μm diameetriga rasvagloobuleid oli 

lambapiimas 1,0%, samas 

pühvli-, lehma-, kitse- ja kaamelipiimas

vastavalt

44,1%, 5,2% 9,2% ja 0%

Rasvagloobulid erinevate imetajate 

piimades
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Lambapiima valgud

Kaseiinid (76-83%)
kogus (% kogu kaseiinist)

lambapiim lehmapiim

αS1-kaseiin 6,7 39,7

αS2-kaseiin 22,8 10,3

β-kaseiin 61,6 32,7

κ-kaseiin 8,9 11,6

Vadakuvalgud (17-24%)
kogus (% kogu 

vadakuvalkudest)

α-laktalbumiinid 13,5 20,1

β-laktoglobuliinid 46,7 53,59

Minoorsed vadakuvalgud 39,8 26,31

immuunoglobuliind, laktoferriin, transferriin, ferritiin, 

laktoperoksidaas, lüsotsüüm, proteaasi peptoonid, kalmoduliin, 

prolaktiin. 8



Kaseiinimitsell ja nende suurusjaotus 

lambapiimas

Suurusjaotust mõjutavad:

• tõug

• laktatsioonijärk 

• happesus, temperatuur

Parameeter Lehmapiim Kitsepiim Lambapiim

Kaseiinimitselli diameeter (nm) 135-210 221-262 170-190

Allikas: Mootse, H, jt. 2015; Pierre, A., jt. 2008; V. Tatar.

hommikune lüpsipiim sisaldab suuremaid kaseiini 

mitselle kui õhtune piim 

hommikusel lüpsil esineb

kaseiini mitsellide 

suurusjaotuses suurem 

varieeruvus 
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Joonis 4. Kaseiinimitselli ehitus. 

Tetra Dairy Handbook



Lambapiima koostis, omadused ning 

osakeste suurusjaotus mõjutab piima 

laapumisomadusi ning selle varieerumist 

laktatsiooniperioodi jooksul. 

Joonis 5.

Laapumisdiagramm. V. Tatar

Laapuvust iseloomustavad:

✓ Kalgendi moodustumise aeg, 

min (RCT)

✓ Aeg 20 mm-se tugevusega 

kalgendi tekkimiseni, min (k20)

✓ Kalgendi tugevus 30, 45 ja 60 

min möödudes, mm (a30, a45, 

a60)

Lambapiima laapuvus
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Lambapiima laapuvust mõjutavad 

tegurid
pH, 

lahustuv kaltsium, 

laabi kontsentratsioon, 

kalgenemistemperatuur.

Madalam pH väärtus vähendas 

piima laapumise aega (RCT);

20 mm tugevusega kalgendi 

tekkimise aega (k20);

suurendas kalgendi tugevust (a30) 

nii lamba- kui ka lehmapiimas.

Laabi kontsentratsiooni 

suurendamine vähendas 

RCT ja k20 ning suurendas

a30 nii lamba- kui ka 

lehmapiimas

Temperatuuri tõstmine 30 °

C-lt 38 °C-ni vähendas RCT 

nii lamba- kui ka 

lehmapiimas, 

kuid k20 vähenes ja a30 

suurenes ainult 

lehmapiimas
Kaltsiumkloriidi lisamine ei 

mõjutanud lambapiima 

laapumisomadusi, kuid 

lehmapiimas vähendas see 

RCT ja k20 ning suurendas a30 11
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Milliseid piimatooteid valmistada?

https://www.bing.com/images/search?q=sheep+milk+yogurt+brand

s&FORM=HDRSC2; 

PULBRID

JOGURTID
JUUSTUD

VÕI

https://www.bing.com/images/search?q=sheep+milk+yogurt+brands&FORM=HDRSC2


Tänan kuulamast!


