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Sissejuhatus 

 

T   ee mä gik  oli välja selgitada, mis juhtub erinevate piimadega toatemperatuuril. 

Vali in  elli e      eema,  est see huvitas mind. See oli väga vajalik katse, kuna ma 

ei teadnud, mis juhtub piimaga, kui see on pikka aega külmkapi   välja .  

T   hüpo ee  oli, et toatemperatuuril  ei mi el läheb piim halvaks. 
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Katse kirjeldus 

 

Katses kasutasin kolme piima - Tere 2,5% piima (pa    i ee i  d), kõ gk  m  a  d 

piima ehk “Latte piima” (Tere) ja maapiima (toorpiim). Sellek  e  ka  e olek   äpne, 

kasutasin kolme ühe  g    klaa i.  

Kõigepeal  vala in piimad klaasi,  eejä el kirjutasin siltidele piima nime ja 

 äiliv  k  päeva,  oo piimale panin lüp mi k  päeva. Sildid panin hiljem klaaside 

peale ja tegin igast klaasist foto, e  võ  elda piimade vä vi ja välim   . Igal õh  l 

samal kellajal nuusutasin piimade lõhna, vaatlesin vä vi ja välim   . Samuti tegin iga 

päev piimaklaa ide   fotod. Toa empe a     ka  e päevadel oli 24 kraadi. 

Ka  e lõpe a in viiendal päeval. 

 

Katse tulemused on kirjeldatud tabelis 1, fotod on tabelis 2. 
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Katse tulemused 

Tabel 1. Piimade   nn  ed ja nende m     ed ka  e käig  .

Päev 

Maapiim Tere piim Kõrgkuumutatud piim 

Lõhn Välimus Lõhn Välimus Lõhn Välimus 

1. päev 
4. mai 

Normaalne  
maapiima lõhn 

Piima välim   
klaa i  on üh lane 

Lõhna   
Piima välim   
klaa i  on üh lane 

Tugev koore lõhn 
Piima välim   
klaasis on tavaline 

2. päev 
5. mai 

Lõhn m    b 
tugevamaks 

Piima peal on 
umbes 1 cm 
paksune kollane 
pealiskiht 

Lõhna   
Piima välim   
klaa i  on üh lane 

Tugev koore lõhn 
Piima välim   
klaasis on tavaline 

3. päev 
6. mai 

Lõhn m    b 
tugevamaks 

Tihe kollane 
pealiskiht 

Õ nal  hap ka  
Piim muutub tahke-
maks, kobrutab 

Tugev koore lõhn 
Piima välim   
klaasis on tavaline 

4. päev 
7. mai 

Tugev ebameeldiv 
lõhn 

Piim hakkab 
klaasis paksenema 

Hapu 

Piim on jaotunud 
klaasis kahte ossa. 
Üleval pool on 
valge tahke mass 
ja all on hallikas 
vedelik 

Tugev koore lõhn 

Piima kogus 
klaasis on 
vähenen d. Piima 
peal on õh ke 
kuivanud kiht 

5. päev 
8. mai 

Väljakanna ama  l  
hap  lõhn 

Piim on klaasis 
paks, pealiskiht on 
kollane ja 
ebameeldiva 
välim  ega, piim 
hapnenud. 

Väga hap , va  ik 
hais 

Valge pealmine 
mass on veelgi 
kokk   õmmanud ja 
halli vedelikku on 
rohkem 

Natuke hapukas 
lõhn 

Piima kogus on 
klaasis veelgi 
vähenen d. Piima 
peale on tekkinud 
kollakad laigud 
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Tabel 2. Uuritavad piimad ja ka  e käik. 

Piima nimi Foto 

Tere piim 

 

Kõrgkuumutatud 

piim 
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Maapiim 

 

Katse algus 

 

4. mai 
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4. mai 

 

5. mai 

 

6. mai 
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6. mai – Tere piim 

 

6. mai – maapiim 
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7. mai 

 

7. mai – Tere piim 
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7. mai – maapiim 

 

8. mai – Tere piim 
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8. mai – Tere piim 

 

8. mai – maapiim 
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8. mai – maapiim 

 

8. mai – 

kõrgkuumutatud 

piim 
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8. mai – 

kõrgkuumutatud 

piim 
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Kokkuvõte 

 

Ka  e lõpe ami e päevak  olid kõik kolm piima halvak  või hap k  läin d. Kõik nad 

nägid viiendal päeval e inevad välja ja olid väga  halva lõhnaga. Esime ena läk  

halvaks maapiim, teisena Tere piim, mi  oli pa    i ee i  d, ja kolmandana 

kõ gk  m  a  d “La  e piim”. Ka  e lõp k  oli kõige ebameeldiavama välim  ega 

Tere piim.  

 

Katse tulemusena sain teada, et seda, kas piim on halvak  läin d, saab hinnata ka 

piima lõhna ja välim  e jä gi. Selleks et piim  äilik ,   leb  eda hoida külmkapi . 

 

 

 

 

 

 


