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• Tedre talu vaarikaistandus rajati
1996 aastal – 0,2 hektarit

• Vaarikamarjade müük alates 1998
• Vaarikasort Novokitaivska 90%, 

lisaks Glen Ample jt.  
• Viimastel aastatel uued sordid -

suured marjad, parem
transpordikindlus, samas
kesisemad maitseomadused

• 2017  - istandus 2,2 hektarit



• Lisaks vaarikale:

Pampel ehk
aedmurakas

Maguskirss
Ploomid



• Peamine toodang – lauamarjad. 
Hooajal on marjad müügil üle
Eesti

• 2002 alustati külmutatud
toormoosi valmistamisega ja
müügiga

• 2016 aasta kuuma kevade järel
valmisid marjad kõik korraga –
tekkis vajadus suurema
marjakoguse töötlemiseks



VAARIKAMAHLAD
• 2016 sügisel vaarikamahla valmistamine
• 2017 suvel vaarika-mustsõstra mahl
• 2017 sügisel vaarika-mustikamahl





VAARIKASEEMNEÕLI

• Mahalategemise jääkide kasutamine
• 2017 aasta veebruaris alustati koostöös EMÜ Polli

aiandusuuringute keskusega PRIA toel (MAK 2014-2020 
meede 16.2. Uute toodete, tavade, protsesside ja 
tehnoloogiate arendamise toetuse raames) parima
vaarikaseemneõli tootmistehnoloogia väljaarendamist.



Jäägid vaarikamahla/püree valmistamisel

• Pressimisjääk sisaldab   ̴ 50-60% seemneid 

Seemnete 
eraldamine Kuivatamine Kvaliteedi 

analüüs

Külmpressimine

Ülekriitilise 
süsihappegaasi 
ekstraktsioon



Külmpressimine
• Kruvipress KOMET CA59G 
• Saagis 10-13%

Polli kruvipress Raismikuoja talu kruvipress KOMET DD85G



Ülekriitilise süsihappegaasi kasutamine

• CO2 on ekstraktsioonil 
“roheline” lahusti so. odav ja 
kättesaadav, mittetoksiline, 
mittepõlev.

• Kergelt saavutatav kriitiline 
punkt (31,1C ja 72,8 atm.), mille 
juures saavutab kõrge läbivuse ja 
lahustusvõime.

Pilootne superkriitiline süsihappegaasi ekstraktor Pollis



Vaarika pressimisjäägi väärindamine ülekriitilise CO2 ekstraktsiooniga

CO₂
300 bar
40˚C

Purustatud seemnemass Ekstraheeritud õli Kosmeetika- ja farmaatsiatööstus

Vaarikaseemneõli sisaldab:
Polüküllastunud rasvhappeid (80%)

Omega-3,-6, ja-9
Fütosteroolid
Fosfolipiidid
Vitamiin E

Karotenoidid

Niisutav
UV kaitse

Põletikuvastane



Külmpressitud õli CO2 ekstraheeritud õli
30 ml 4-11€ 30 ml 12-32€
https://www.amazon.com/RASPBERRY-Natural-Undiluted-Botanical-Beauty/dp/B009M97Q0C https://www.naturalwisdom.co.uk/Red-Raspberry-Seed-Oil-CO2-extracted-p/raspoil.htm



Koostöövõimalused

• 2h konsultatsiooni tasuta (mitterahaline abi)
• NUTIKAS
• EAS – innovatsiooniosak, arendusosak
• EAS – tõhusa koostöö meede
• Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus 

– Pria (kolmas taotlusvoor)



Täname kuulamast! 

Raivo Teder
Tedre talu
Ilmjärve küla Otepää vald
tel. 56985765
rteder@hot.ee
www.tedretalu.ee

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete 
kompetentsikeskus
Uus 2, Polli, Viljandimaa
polli@emu.ee
www.plantvalor.ee


