
 

Kinnitatud direktori 04.06.2020 

käskkirjaga nr 6.2-1/58 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Eesti puuvilja-marjaveini valmistamine 

Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine (veinitootmine) 

Õppekeel: Eesti  

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

Puuvilja- ja marjakasvatajad, aednikud, väikeettevõtjad, huvilised. 

Koolituse alustamise nõuded:  

Puuduvad 

Rühma optimaalne suurus 

10 

Koolituse õpiväljundid 

• Oskab järjestada veiniks sobivamad puuviljad-marjad. 
• Omandab puuvilja-marjaveinide klassifikatsiooni üldalused. 
• Omandab veinivirde valmistamisega seotud arvutuste põhimõtted. 
• Saab ülevaate üldisest veinivalmistamise tehnoloogiast. 
• Saab põgusa ülevaate eritehnoloogiatest, ravimveini, siidri ja vahuveini valmistamisest. 

Täienduskoolituse õppekava koostamise alus 

Toiduainetöötleja, tase 4. kompetentsid B.2.2. (Toor- ja abimaterjali käitlemine), B.2.3. (Toote 
valmistamine). 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 16 

 sh kontaktõppe maht: 16 

  sh auditoorse töö maht: 12 

  sh praktilise töö maht: 4 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

A: Auditoorne kontaktõpe ja maht tundides  (12 h) 

1. Naturaalse veini mõiste ja puuvilja-marjaveinide klassifikatsioon. 1h 

2. Veinitehnoloogia üldine tutvustus viinamarjaveini baasil. 2h 
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3. Eestimaised marjad-puuviljad veinitoormena. 3 h 

4. Veinide naturaalsed värvijad  ja hapestajad. 1h 

5. Veinivirde maitsestamine ja veinide segamine, degusteerimine. 1h 

6. Eritehnoloogiad. 1h  

7. Ravimveinide retseptuur. 1 h 

8. Puuvilja-marjasiider ja vahuvein. 2h 

 

B: Praktilise töö lühikirjeldus ja maht tundides (4 h) 

Veinivirde valmistamise ja retseptuuriga seotud arvutused.  

3 erinevast marjast-puuviljast koosneva veinivirde retsepti iseseisev koostamine. 

Õppemeetodid 
Loeng, veinimaterjali tundma õppimine, arutelu, kogemuste jagamine-vahetamine. 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
Õpe toimub kaasaegses esitlustehnikaga varustatud klassiruumis.  
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 
 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 
Õppematerjalid õppetegevuses ja praktilises tegevuses kasutamiseks 

a. Õpetaja koostatud konspekt 
b. Retseptuuri arvutusteks vajalikud tabelid. 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid  

 Õpingute lõpetamise eelduseks on  100% osalemine õppetegevuses. 

 Osalemine praktilises tegevuses. 

 Arvestuse edukas läbimine  
 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid 

Arvestus: 3 erinevast marjast-puuviljast 
koosneva veinivirde retsepti iseseisev 
koostamine. 

Retseptuuri ülesannete tulemuste  
individuaalne kontroll. 

 

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument 

Õpiväljundite saavutamise korral väljastatakse tunnistus. Kui õpiväljundeid ei saavutata, 
väljastatakse tõend. 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Toivo Niiberg MSc, Räpina Aianduskooli õpetaja 

 

Õppekava koostaja andmed 

Elina Oeselg – täienduskoolituse spetsialist, elina.oeselg@aianduskool.ee 

 

 


