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Töögrupp:  Mee tootmisel ja mee käitlemisel toiduohutus ja mee kvaliteedi säilimine 

Töögrupi juht: Aleksander Kilk 

Töögrupi arutelu põhiteemad ja alateemad ning kokkuvõtlikud koondtulemused 

 

Mee tootmise või käitlemise tehnoloogilise protsessi erinevatel etappidel tekkida võivad riskid 

või ohud mee kvaliteedile ja toiduohutuslikud riskid, ohtude vältimise ja riskide maandamise 

võimalusi, enesejälgimise ja enesekontrolli rakendamise võtteid, töötervishoiu põhimõtted ja 

nende jälgimine. 

 

Töögrupi arutelu käigus toodi mee tootmise ja käitlemise protsessi erinevaid etappe käsitledes 

välja järgmised olulisemad tähelepanekud ja ettepanekud, millised võivad olla või tekkida ohud 

või riskid mee kvaliteedile ja mee omadustele ning kuidas neid riske maandada: 

 

1. Mee tootmisel mesilastarudes või meekärgede võtmisel mesilastarudest ning 

paigutamisel kärjekandekasti või autosse. 

1.1. Võta mesilastarust vurritamiseks välja vaid küpse meega kärjed, mis on üldiselt 

vähemalt 70-80% ulatuses kaanetatud. Kui meekärje alaosas on kaanetamata riba, siis 

kontrolli, kas raputamisega ei tilgu lahtistest kärjekannudest värske nektari tilkasid. 

1.2. Meekärgede võtmisel vurritamiseks kontrolli, ega kärje mõnes osas pole lahtist või 

kaanetatud mesilashauet, ja väldi selliste meekärgede vurritamist.  

1.3. Tarust väljavõetud meekärjed paiguta kaanega suletavasse kärjekasti. Meekärgedega 

tarukorpused aseta ajutiselt maapinnale paigutatud tarukatusele või vii pärast mesilaste 

emaldamist transpordivahendisse. Mingil juhul ära aseta kärgi maapinnale või murule. 

1.4. Suitsiku kasutamisel väldi tuha sattumist meekärjele või kärjekasti.Kasuta suitsikus 

ohutut põlemismaterjali. 

 

2. Meekärgede transport mesilastarude juurest meekäitlemise ruumidesse (ka 

transport eemalasuvast mesilagrupist autoga kuni meekäitlemise ruumini) 

2.1. Meekärgede transpordil kasuta suletud kärjekaste, väldi kärgede niiskumist, saastumist 

tolmuga või teravate lõhnadega. 

2.2. Meekärgede transpordil pika vahemaa korral kasuta suletavat järelhaagiast või 

paketiautot. 

 

3. Meekärgede hoiustamine (ja vajadusel võimalik eelsoojendamine) enne mee 

vurritamist. 

3.1. Meekärgi hoiusta enne vurritamist lühiaegselt kuivas ruumis temperatuuril 20-25°C. 

Jahedamas ruumis hoiustamisel on oht, et osa kevadisi või kevad-suviseid meeliike võib 

hakata vurritamata kärjes kristalliseeruma. 



3.2. Kui meekärjed on vurritamise eel liigselt jahtunud, võib neid vurritamiseks 

ettevalmistamisel soojendada õhkküttega ruumis temperatuuril kuni 35°C kuni ühe 

ööpäeva vältel. Ei soovitata kasutada kiirgursoojendeid, kuna kiirguse mõjul võivad 

hävida või nõrgeneda mee pinnakihis bioaktiivsed ained. 

3.3. Lisaseadmetena võiks meekärgede hoiuruumis kasutada õhukuivateid, et tagada õhu 

normikohane niiskus ja soodustada mee täiendavat kuivamist kuiva õhu vahendusel. 

4. Meekärgede lahtikaanetamine ja vurritamine, tühjade meekärgede eemaldamine 

meekäitlemise ruumist 

4.1. Riski mee kvaliteedile võivad tekitada niiske ruum ja kõrvalised lõhnad meekäitlemise 

ruumis või õhus. Mesinikul-meekäitlejal peaks olema peas juukseid kattev puhas peakate 

ja seljas puhas töökittel või töökostüüm. 

4.2. Lahtikaanetamiseks kasutatava aurunoa või auruga soojendatava lõiketeraga vibronoa 

kasutamise korral tuleb noaplaadilt väljuv aur kas juhtida ruumist välja või läbi vesiluku 

tagasi aurugeneraatori töökambrisse. 

4.3. Elektrilise küttega lahtikaanetusnoa korral tuleb noatemperatuur reguleerida selliseks, et 

vältida lõikepinnal mee ülekuumenemist ja karamelliseerumist. 

4.4. Küttekaabli kasutamisel meevurri või kärjekaanetisekasti temperatuuri reguleerimiseks 

hoiduda liiga kõrge töötemperatuuri kasutamisest, et vältida riske mee kvaliteedile. 

4.5. Mee eraldamiseks kärjekaanetise massist mitte kasutada liiga kõrgeid temperatuure, mis 

kahjustaksid mee kvaliteeti. 

4.6. Meekärgede vurritamise järel sorteerida kärjed, eraldades prakeeritud kärjed. 

Kvaliteetsed korduvkasutatavad kärjed kas anda tagasi mesilasperedele edasiseks 

meekorjeks või ladustada kärjehoidlas. Kärjekoi profülaktikaks või tõrjeks mitte 

kasutada tugevatoimelisi pestitsiide (näiteks dihlofossi laadsed preparaadid), mis jätavad 

jääke kärjepinnale ja võivad kärgede hilisemal kasutamisel kahjustada mesilasi. 

 

5. Vurrist väljuvas mees leiduva vahapuru ja teiste tahkete lisakomponentide 

eraldamine (meesõelad, selitamine jms.) 

5.1. Vurrimeest vahapuru sõelumiseks kasutada roostevabast või toiduplastist sõelte 

komplekte 

5.2. Mee selitamisel kas veesärgiga või küttekaabliga soojendatavas selitusnõus vältida mee 

liiga kõrgeid temperatuure (üle 40°C), et mitte kahjustada mee kvaliteeti. 

5.3. Kanarbikumee pressimisel suurde nõusse ja seejärel mee soojendamisel vahapuru 

eraldamiseks hoida mõõdukat temperatuuri, et vältida kanarbikumee loomupärase 

konsistentsi rikkumist ja kvaliteedi kahjustamist. 

 

6. Mee pakendamine suurpakendisse ja hoiustamine ning säilitamine 

6.1. Meepakend peab omama sertifikaati, mille alusel pakend on kasutatav mee 

pakendamiseks ja säilitamiseks. 

6.2. Meepakendi korduvkasutamisel tuleb tagada pakendi puhtus, vältides pakendatava mee 

võimalikku saastumist. 

6.3. Meepakendi pesemisel kasutada vaid lubatud pesuaineid, mis ei tekita riski pakendatava 

mee saastumiseks pesuainete jääkidega, ja vältida pakendi pindade saastumist 

kuivatamisel. 

6.4. Mee pakendamise eel kontrolli pakendatava mee niiskust, vältimaks pakendatud mee 

käärimise riski, kasutades kontrollimiseks kas mee refraktomeetrit või ujuk-mõõturit. 

6.5. Mee pakendamise järel tuleb meenõud tihedalt sulgeda ja säilitada suletuna. 

6.6. Meepakendid hoiustada ja säilitada jahedas kuivas pimedas või hämaras ruumis. 



 

7. Mee täiendav käitlemine (näiteks võidemee valmistamine) 

7.1. Mee täiendava käitlemise ruum peab olema kuiv, puhas ja ruumi õhus ei tohi esineda 

(tugevaid) mee suhtes võõraid lõhnu.  

7.2. Võidemee valmistamisel kasutatava segisti pöörlemiskiirus peaks olema võimalikult 

aeglane, et vältida õhumullide sattumist ja talletumist meemassis. 

7.3. Võidemee valmistamisel vurrimeest kas peenkristalse juuretise lisamisel või loomuliku 

kristalliseerumise protsessis (võimalusel jaheda temperatuuri juures 10-15°C) segada 

mett piisavalt sageli ja vajaliku pikkusega perioodil, et saavutada meemassi ühtlane 

peenkristalliseerumine. 

 

8. Mee soojendamine tehnoloogilises protsessis või sulatamine enne pakendamist 

8.1. Meekäitlemiseks mee soojendamist teha nii vähesel määral ja nii lühiaegselt, kui antud 

protsessis võimalik, et vältida mee bioaktiivsuse ja teiste kvaliteedinäitajate halvenemist. 

8.2. Mee käitlemiseks tuleks kasutada tehnoloogiat, millega ei kaasne vajadust mee 

mitmekordseks soojendamiseks või kristalliseerunud mee mitmekordseks sulatamiseks. 

8.3. Kristalliseerunud mee sulatamiseks kasutada eelistatult õhk- või veesärksoojendust mee 

temperatuuril kuni 40-42°C. Spetsiaalsete välksulatusseadmete kasutamise korral tuleb 

tagada mee soojendamine kõrgele temperatuurile ja jahutamine võimalikult lühikese 

ajavahemiku jooksul. 

8.4. Kristalliseerunud mee sulatamiseks elektrilise sukelsulati kasutamisel reguleerida 

seadme aktiivosa temperatuur 40-42°C tasemeni. 

8.5. Sulatatava või soojendatava mee pinda tuleb katta võimaliku niiskumise või saastumise 

eest. 

8.6. Kristalliseerunud mee järjestikusel sulatamisel partiide kaupa kontrollida iga tsükli järel, 

et seadmetest ja ühendustorudest ning vahemahutitest saaks täielikult eemaldatud kogu 

eelmise tsükli mesi, vältides seega mõne jääkmeekoguse korduvsoojendamist ja selle 

tulemusel võimalikku ülemääraste HMF-jääkide tekkimist mees. 

8.7. Vältida kõrgsageduslikke või induktsioonsulatuse meetodeid (näiteks mikrolaineahjus), 

mis oluliselt nõrgendab mee bioaktiivseid omadusi ja halvendab kvaliteeti. 

 

9. Mee pakendamine, pakendi sulgemine, pakendatud mee hoiustamine ja säilitamine 

9.1. Mee pakendimaterjalid peavad olema mee pakendamiseks sobivad ja lubatud mee kui 

nõrgalt happelise toiduaine pakendamiseks.  

9.2. Kui mee suurpakendina kasutada nõusid, mille pind ei tohi olla kontaktis meega (näiteks 

alumiiniumist piimanõud), siis võib mee ja pakendipinna isoleerimiseks kasutada nende 

vahel toiduplastist kilekotte. 

9.3. Mee väikepakendiks kasutada klaaspurke või sertifikaadiga varustatud ja kaanega 

tihedalt sulguvaid plastpurke. 

9.4. Meepurkide sulgemiseks kasutada puhtaid purgikaasi, mitte korduvkasutades teiste 

toodete purkidel eelnevalt kasutusel olnud purgikaasi. 

9.5. Meepakendid hoiustada ja säilitada kuivas kõrvallõhnadeta ruumis otsese päikesevalguse 

eest varjatult kas toatemperatuuril või pikema perioodi vältel säilitamise korral 

soovitavalt jahedamal temperatuuril. 

 

10. Vee kasutamisel mesindusruumides ja meekäitlemisega seoses tekkida võivad ohud 

või riskid. 



10.1.Kasutatav vesi peab vastama toiduvee kvaliteedinõuetele ja omadustele, mida kinnitab 

vastav laboratoorse analüüsi tõend. 

10.2.Vesi ei ole otseses kontaktis käideldava meega ega kujuta endast ohtu mee kvaliteedile 

või toiduohutusele.  

10.3. Vesi on üheks komponendiks üldhügieeninõuete tagamisel meekäitlemise ruumides ja 

seadmetel ning pesemisvajaduse korral ka pakenditel. Seega piisaks vee kvaliteedi vajalikul 

määral kontrollimiseks ja analüüsimiks sagedusest 1 kord 3 aasta jooksul, nagu see on nõutav 

näiteks Soome seadusandluses, ja mitte 1 kord igal aastal praegu Eestis rakendatavate nõuete 

kohaselt. 

 

Töögrupi arutelu käigus esitatud ettepanekud ja soovitused on aluseks ja kasutamiseks vastava 

juhendmaterjali koostamiseks mesinikele, kuidas praktilise mesinduse käigus mee kvaliteedile 

tekkida võivaid riske vältida või tekkinud riskisituatsioone enesekontrolli võtete toel lahendada. 

 

Kokkuvõtte koostas töögrupi juht Aleksander Kilk 

 


