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Jäätelömarkkinat

• Suomalaiset syövät jäätelöä noin 61 milj.litraa eli  n. 12 
l/hlö/vuosi, EU:ssa keskikulutus on 6,8 l

• Puolet vuoden jäätelöstä syödään kesäkuukausien aikana
• Kotipakkausten osuus yli 50 %, kappaletavarat 

(tuutit,puikot) n. 25 %, Irtojäätelön ja soft-ice-jäätelön 
osuus n. 10 %

Jäätelönvalmistajia
• http://www.ingman.fi/Segment/IcecreamSelection.aspx (Unilever)

• https://www.pingviini.fi/tuotteet/ (Valio → 2004 Nestlé → 2016 Froneri Finland)

• https://www.valio.fi/tuotteet/valio-jaatelofabriikki/

• http://helsinginjaatelotehdas.fi/yrityksesta.html

• http://www.pappagallo.fi/

• http://www.tampereenjaatelotehdas.fi/

• http://www.minetti.fi/index.php

• http://www.maatalonjaatelo.com/

• http://www.isontuvanjaatelo.fi/8

• http://www.3kaveria.fi/

• http://www.jymy.fi/

• http://www.arcticicecream.fi/

• http://www.vatajanranta.net/Vuohenmaitotuotteet

• http://suomenjaatelo.fi/

• https://www.pakkasmarja.fi/tuotteet/marja-jaatelo/
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Lainsäädäntöä
• ”Jäätelö” – nimitystä voidaan käyttää muistakin, kun maitoraaka-

aineista valmistetuista tuotteista. Laki ei määrää koostumusta.
• Valmiiksi pakatun jäätelön pakkausmerkinnöissä ja muissa myynnin 

yhteydessä annettavissa tiedoissa noudatetaan yleisiä 
pakkausmerkintävaatimuksia (Elintarviketieto-opas 
elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 
"Pakkausmerkintäopas”)

• Jäätelö säilytetään pakastelämpötilassa (-18 tai kylmempi). Sulanutta 
jäätelöä ei saa pakastaa uudelleen

• Jäätelön sisällön määrä ilmoitetaan painoyksiköin (g tai kg). 
• Käyttöön vakiintuneiden jäätelöiden nimiä, kuten kermajäätelö, 

maitojäätelö ja pehmytjäätelö saa edelleen käyttää edellyttäen, että 
nimet eivät johda harhaan

• Jäätelön mikrobiologiset vaatimukset määritellään 
Mikrobikriteeriasetuksessa ks. Elintarvikkeiden mikrobiologiset 
vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen

Euroopan jäätelökoodi (2006)
• Lainsäädäntö ei ota kantaa jäätelön koostumukseen, ala 

on itse laatinut ohjeistusta
• Laatija Euroglaces (The European  Ice Cream Association) 

= EU:ssa toimivien kansallisten jäätelövalmistajien 
yhteenliittymä ja jäätelöteollisuuden edunvalvoja EU:ssa

• Koodi ottaa kantaa jäätelövalmisteiden koostumukseen, 
nimistöön ja mikrobiologiseen laatuun

• Tavoite: reilun kilpailun ja läpinäkyvyyden edistäminen ja 
kuluttajan turvaaminen
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Jäätelökoodi määrittelee:
• Limujää, jää (Water Ice /Ice Lolly, Ispinne):

– Sisältää lähinnä vettä + sokereita
• Jäätelö (Ice Cream, Glass)

– Emulsio, jossa: vesi ja/tai maito + rasva+ 
proteiini + sokerit

• Maitojäätelö (Milk Ice, Mjölkglass)
– Maitorasvaa vähint. 2,5 % ja MSNF vähint. 6%
– Ei saa sisältää muita kuin maidon rasvaa ja 

proteiinia

Määrittelyt, jatkoa:..
• Kermajäätelö (Dairy Ice Cream, Gräddglass)

– Maitorasvaa vähintään 5 %
– Ei saa sisältää muita kuin maidon rasvaa ja 

proteiinia
• (Hedelmä-)mehujää (FF Fruit Ice, Fruktis)

– Sisältävät vähintään 15 % hedelmää (eräin 
poikkeuksin)

• Sorbetti
– Eivät sisällä lisättyä rasvaa, hedelmää 

vähintään 25 % 
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Jäätelön mikrobiologinen laatu, mikrobikriteeriasetus

• Ruokaturvallisuus-kriteeri:
– Näyte jo kaupassa olevasta tuotteesta
– Listeria monocytogenes: enintään 100 pmy/g parasta 

ennen päivänä
– Salmonella: ei saa löytyä

• Prosessihygienia-kriteeri:
– Näyte valmistusprosessin lopusta
– Enterobakteerit: viisi osanäytettä, joista kahdessa 

määrä saa ylittää 10 pmy/g, yhdessäkään ei saa olla 
100 pmy/g

– Ks ohje 10501/2

Jäätelötyyppi Rasva
%

Rasvaton
kuiva-
aine
%

Sokeri
%

Emulg. / 
sakeutta-
misaineet

%

Vesi
%

Tilavuuden
Lisäys OR

%

Herkkujäätelö
(premium)

15 10 15 0,3 59,7 110

(Kerma)jäätelö 10 11 14 0,4 64,6 100

Maitojäätelö 4 12 13 0,6 70,4 85

Serbetti 2 4 22 0,4 71,6 50

Mehujää 0 0 22 0,2 77,8 0

Rasva: Maito, kerma, voi tai kasvirasva
Vesi: Voi sisältää aromi- tai väriaineita
Rasvaton kuiva-aine Maidon rasvaton kuiva-aine (proteiini, suolat, laktoosi)
(MSNF):
Sokeri: Nestemäistä tai kiteistä sakkaroosia, mukana voi olla myös muita sokereita
Emulg. ja sak.aineet: Esim. monoglyseridit, diglyseridit,, alginaatti
Tilavuuden lisäys (overrun %): Ilman määrä tuotteessa

Jäätelön koostumus tyypeittäin, esimerkkejä
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Jäätelön koostumus voi olla:

• Rasva 2,5 – 16 %
• Rasvaton kuiva-aine (MSNF) 9-12 %
• Sokerit 12 – 20 %
• Emulgointi- ja sakeutusaineet 0 – 0,5 %
• Elintarvikevärit
• Aromiaineet 0,1 – 1 %
• muut lisäykset

Luomujäätelöt ja sorbetit

• Valmistusteknisesti jäätelöiden tai sorbettien jalostamiseen ei ole 
erityisiä rajoitteita luomussa mutta käytettäessä koostettuja 
ainesosia, esimerkiksi hilloja, tulee myös näiden täyttää 
luomuasetuksen vaatimukset. Sallittuja emulgointi- ja 
stabilointiaineita ovat mm. lesitiinit (E322) ja 
johanneksenleipäpuujauhe (E410), guar (E412), pektiini (440 (i)) ja 
karrageeni (E407).

• Esimerkki Luomukermajäätelön koostumuksesta:
• Ainesosat: luomumaito, luomukerma, luomumaitojauhe, 

luomuruokosokeri, luomumaissidekstroosi, emulgointi- ja 
stabilointiseos (E322, E410, E440, E407), luomuvanilja, 
luomusitruunatiiviste, luomukananmunankeltuainen,
luomusokerisiirappi.

11

12



Johanna Aho 17.9.2020

7

Jäätelön valmistusaineet pienmeijereissä

Täysmaito
Kerma
Sokeri
(Kananmunamassa / -keltuainen tai muu emulgaattori)
Maitojauhe
Tärkkelyssiirappi
Maustavat aineet (vanilja, suklaa/kaakao, marjat, 
hedelmät, mehut, uutteet, yrtit, mausteet, alkoholit..)
Rakenteensäätöaineet (esim. guar ja 
johanneksenleipäpuujauhe)

Täysmaito ja kerma sekä maitojauhe

• Tuovat jäätelöön rasvaa ja MSNF:ää (eli proteiinia, 
laktoosia ja suoloja)

• Täysmaito: rasvaa 4,3, proteiinia 3,3, laktoosia 4,8, suola 0,1

• Kerma: rasvaa 35, proteiinia 2,0, laktoosia 3, suola 0,1    g/100g

• Maitojauhetta voidaan lisätä jäätelömassaan tai 
serbettimassaan tuomaan täyteläisyyttä ja rakennetta

• Rasvaton maitojauhe: proteiini 32, laktoosi 53, suola 1,5,    
rasva 1     g/100 g
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MSNF merkitys jäätelössä
• Jäätelössä 9-12 %
• Maidon rasvaton kuiva-aine koostuu proteiinista, 

laktoosista ja kivennäisaineista
• Vaikuttaa jäätelön rakenteeseen ja ravitsemukselliseen 

arvoon
• Sopiva MSNF riippuu tuotteen rasvapitoisuudesta; 

rasvattoman kuiva-aineen määrä väh. 85 % rasvan 
määrästä

• MSNF max riippuu laktoosin määrästä; laktoosia max 9%
• Proteiini jäätelössä: parantaa jäätelövaahdon pysyvyyttä, 

tuovat makua ja ravitsemuksellista arvoa

MSNF jäätelössä:

Hyvät ominaisuudet:
• Proteiinien toiminnan 

ansiosta rakenne paranee
• Runkoa ja pureskeltavuutta
• Voidaan lisätä 

vispausastetta ilman että 
rakenteesta tulee 
lumimainen tai hiutaleinen

Käyttöä rajoittaa:
• Jotkut jauheet saattavat 

aiheuttaa sivumakuja 
tuotteeseen

• Laktoosi → hiekkaisuus
• Laktoosi → massan 

jäätymispiste laskee liikaa
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Sokerit ja tärkkelyssiirapit, hunaja

• Sokerit makeuttavat, säätävät jäätelön kuiva-ainepitoisuutta 
ja pehmeyttä

• Sakkaroosi eli perussokeri on 100 % hiilihydraattia 

• Tärkkelyssiirapeissa on vettä yleensä 25 %, loppuosa 
hiilihydraattia (sekalaista sellaista)

• Tärkkelyssiirapeilla (DE-luku n. 40) on vettä sitova ja jäätelöä 
sitkistävä vaikutus

Sokerien merkitys jäätelössä

• Antavat jäätelölle makeahkon perusmaun ja parantavat 
aromien herkullisuutta, ovat edullisinta kuiva-ainetta

• 10 – 20 % makeuttajia (sokerit 10-12% + siirapit 3-5%)
• Kaikilla sokerilajeilla sama energia-arvo (17 kJ/g, mutta 

aistittava makeus eroaa:
– Sakkaroosiin verrattuna glukoosin makeus on vain 

puolet, mutta fruktoosin makeus puolitoistakertainen
• Vaikuttavat rakenteeseen, jäätymispisteen alenemaan, 

suutuntumaan ja vispautuvuuteen
• Vaikutus jäätelön jäätymispisteeseen eli pehmeyteen on 

erilainen, ominaisuutta kuva ns. FPDF-luku
– sakkaroosille  annettu FPDF-luku on 1, muita verrataan 

tähän
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Sokerien ominaisuuksia
Sokerityyppi Keskimääräinen

molekyylipaino
Suhteellinen 
jäätymispisteen 
alenema, oC eli 
FPDF

Suhteellinen 
makeus

Tärkkelyssiirappi 40 435 0,8 40

Maltoosisiirappi 417 0,9 40

Sakkaroosi 342 1,0 100

Laktoosi
Galaktoosi

342 1,0
1,9

30
30

Tärkkelyssiirappi 60 295 1,2 60

Sorbitoli 182 1,9 60

Glukoosi
Fruktoosi

180 1,9
1,9

70
170

Ksylitoli
Etanoli

152 2,1
7,4

100
-

Sokerit (CH2O)n

• Monosakkaridit  n = 6 heksoosit 
– Dekstroosi eli glukoosi
– Fruktoosi
– Galaktoosi
– Mannoosi

• Disakkaridit, koostuvat kahdesta monosakkaridista

– Sakkaroosi (= glukoosi + fruktoosi), kuumennettaessa 
hapon ja veden kanssa saadaan inverttisokeria

– Laktoosi (= glukoosi + galaktoosi)
– Maltoosi (= glu + glu)
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Sakkaroosi

• Yleisin
• Dekstroosi + fruktoosi
• Sokeriruoko + sokerijuurikas
• Tekee jäätelöstä puhtaan makuisen ja 

sopivasti sulavan

Laktoosi

• Vähemmän makea kuin sakkaroosi, 
samanlainen vaikutus jäätelön pehmeyteen

• Liukenevuus huonompi > kiteytyy α-
laktoosi monohydraattina > hiekkainen 
rakenne, ei hyväksyttävä

• Kun laktoosi pilkotaan laktaasi-entsyymillä 
glukoosiksi ja galaktoosiksi makeus 
lisääntyy ja jäätymispiste laskee
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Dekstroosi eli D-glukoosi

• Tärkkelyksen hajoamistuote
• Sakkaroosia vähemmän makea, mutta 

pehmentää jäätelöä
• Myös hyvä kuiva-aineen lähde

Fruktoosi

• Hedelmissä + 
hunajassa

• Makeampi kuin 
sakkaroosi

• Pehmentää jäätelöä
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Tärkkelyssiirapit (corn syrup)
• Dekstroosin, maltoosin ja maltotrioosin seoksia
• Valmistus: tärkkelyksestä pilkkomalla
• Tarkka koostumus riippuu hydrolysointi (eli 

pilkkomis-) olosuhteista
• Eivät sisällä viljan proteiineja 
• Luokitellaan dekstroosiekvivalentilla (DE)
• Mitä korkeampi DE sitä pidemmälle pilkottu

– sakkaroosia vähemmän makeita, mutta antavat 
rakennetta kun DE alhainen

– sakkaroosia halvempia 
– sakkaroosista voidaan 20-25 % korvata 

tärkkelyssiirapilla

DE (dekstroosiekvivalentti)

• Dekstroosi (DE) 100, tärkkelys (DE) 0
• Kaupalliset valmisteet DE > 35 – 65
• DE ei yksinään määrittele ominaisuuksia > 

DE voi olla sama, mutta silti vaihtelua
• Jäätymispisteen alenema +makeus   ↔ DE 
• Vedensidontakyky + rakenne    ↔ DE 
• Useimmat tärkkelyssiirapit vähemmän 

makeita kuin sakkaroosi
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Miksi tärkkelyssiirappeja:
• Jäätelölle saadaan kiinteämpi (kovempi) rakenne 

ja pureskeltavuutta
• Kustannuksia pienemmäksi
• Jäätelölle pidempi myyntiaika, sillä 

tärkkelyssiirapit toimivat sakeutusaineiden tavoin 
sitoen vettä ja siten hidastavat suurten 
jääkiteiden syntymistä varastoinnin aikana

• Poikkeus: HFCS (high fructose corn syrup) 
käy ämällä saadaan jäätymispiste ä laske ua → 
kylmänä lusikoitava tuote 

Sokerien vaikutus jäätelössä:

1. Makeuttaa ja avaa aromeita
2. Säätelee jään määrää ja jäätelön pehmeyttä 

nauttimislämpötilassa: mitä enemmän jäätä sitä  
kovempi jäätelö. Kun sokeri alentaa jäätymispistettä se 
vähentää jään määrää ja pehmentää jäätelöä.

3. Säätelee rakennetta myös vesiosan kautta: 
vaikuttaa viskositeettiin > mitä korkeampi sokerin 
molekyylipaino (kuten esim. tärkkelyssiirapissa) sitä 
korkeampi vesiosan viskositeetti – jääkiteiden kasvu 
hidasta varastoinnin aikana

– Hyötyä: kermainen, lämpimämpi, pienet jääkiteet
– Haittaa: kauhominen vaikeampaa (kovempi)
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Vähemmän sokeria: Erytrioli
– Polyalkoholi, kaloreita 0, makea ja puhdas maku, 

makeus 60-70 % sokerin makeudesta, FPDF sokeriin 
verra una kolminkertainen → vispauslämpö laa 
alennettava

– Luonnollinen, valmistetaan käymisteitse, ei 
metaboloidu, hyvin siedetty

– Kuiva-aineen lähde
– Optimi 6.5–8.0% reseptistä
– Yli 8 % jäätelöstä liian kova – ominaisuus ei 

korjattavissa muilla lisäyksillä
– Vaatii kaverikseen jonkin varastoinnin aikasta 

kiteytymistä hidastavan ainesosan
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Sokerin sijasta: Stevia
• Makea yrtti, kasvaa villinä E-Amerikassa, jossa käytetty 

maten makeuttajana ja lääkkeenä
• Monta makeaa yhdistettä. Tärkeimmät steviosidi ja 

rebaudiosidi A 
• Steviosidi makeus 250-300 x, rebaudosidin 250-450 x 

sakkaroosin makeus
• Sivumakuja: kitkeryys ja lakritsi, pitkä makea jälkimaku, 

ADI  4 mg/kehon painokilo
• Käytetään yhdessä energiapitoisten (esim. sakkaroosi, HF-

siirappi, fruktoosi, glukoosi, .) ja kalorittomien 
makeuttajien  (esim. erytritoli) kanssa

Rasvan ja sokerin osittainen korvaaminen 
inuliinilla

• Inuliini on kasvikunnassa luontaisesti esiintyvä 
hiilihydraatti, makeus noin kymmenesosa sakkaroosin 
makeudesta. 

• Oligofruktoosia saadaan inuliinista pilkkomalla, sen 
makeus on 30-50 % sokerista, makuprofiili 
samankaltainen

• Sokerista 30% voidaan korvata vastaavalla määrällä 
oligofruktoosia

• Massan rasvasta 50% voidaan korvata 5%:lla natiivilla 
inuliinilla. Ologofruktoosi ei ole hyvä rasvan korvaaja 
jäätelössä.
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• Suurina annoksina aiheuttaa suolisto-
oireita, mutta 20 g/d inuliinia tai 5-10 g 
oligofruktoosia siedetään vielä hyvin

Jäätelön rasvan merkitys

• 2,5 – 16 % jäätelöseoksesta
• Maidosta tai öljykasveista
• Vaikuttaa jäätelön rakenteeseen (stabiloi 

vaahtoa) ja ravitsemukselliseen arvoon
• Aromiyhdisteiden kantaja (rasvaliukoiset aromit)
• Antaa kermaisen rakenteen, suutuntuman ja 

täyteläisyyden
• Parantaa lämmönsietoa, hidastaa sulamista
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Rasvan käyttöä rajoittaa

• Hinta
• Liika rasva hidastaa 

vispautumista
• Liiallinen täyteläisyys 

vähentää annoskokoa
• Kalorit
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Rasva vegejäätelöissä

• Tärkeää kiinteän ja sulan rasvan määrän suhde 
vispauslämpötilassa noin + 4-5 –asteessa

• Jos öljymäistä rasvaa liikaa, se erottuu. Jos kiinteää rasvaa 
liikaa – massa ei vispaudu kunnolla

• Optimitilanne kun massan rasvasta 30-70% on kiinteää:
60-80% kiinteää kookos- tai palmuydinrasvaa +  20-40% 
nestemäistä rasvaa kuten auringonkukka-, soija-, 
maapähkinä tai oliiviöljy
- Jos käytetään yksinomaan kookos- tai palmuydinrasvaa, on 
massan kypsytys (kiteytys) aikaa lyhennettävä 1-2 tuntiin
(normaalisti 4-12 h)
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Rasva vegejäätelöissä

• Tärkeää myös, että rasva sulaa suun 
lämpötilassa:

• Kookosrasva ja palmuydinöljy sulavat 
nopeasti ja täydellisesti 

• Palmuöljy sulaa hitaasti ja epätäydellisesti 
→ vahamainen tai rasvainen suutuntuma

Kananmunamassa tai keltuainen

• Käytetään perinteisessä jäätelönvalmistuksessa antamaan 
tuotteelle rakennetta (emulgoi ja sakeuttaa)

• Valmistusaineita eli ei tule E-koodeja ainesosaluetteloon
• http://www.fineli.fi/foodclass.php?classif=fuclass&class=eggs&lang=fi

• Esim. keltuainen: rasva 25, proteiini 16, suola 0,1 g/100g

• Haitat: Allergeeni. Maku voi tulla läpi, miellyttävyys? 
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Rakenteeseen vaikuttavat aineet

• Jäätelön rakenteen oltava pehmeä ja tasainen
• Jäätelö sisältää jääkiteitä, rasvapallosia, pieniä 

ilmakuplia ja jäätymätöntä väkevöityä liuosta
• Parhaimman mahdollisen rakenteen 

saavuttamiseksi on hyvä käyttää sakeuttavia ja 
emulgoivia aineita

• Teollisuudessa käytetään seoksina, yleensä n. 0,2 
– 0,6 %

Emulgointiaineet

• Kaksijakoisia, hakeutuvat rajapinnoille: 
emulgointiaineessa on vesihakuinen pää ja vesipakoinen 
rasvahappohäntä 

• Perustehtävä vähentää pintajännitystä ja mahdollistaa 
emulsion syntymisen vedestä ja rasvasta sekä säilyttää se
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Jäätelökin on emulsio

• Käytön tarkoitus jäätelössä:
– parantaa seoksen emulsion pysyvyyttä
– parantaa ja lyhentää jäätelön vispautumista 
– parantaa jäätelön kestävyyttä varastoinnissa
– antaa jäätelölle pehmeä rakenne ja suutuntuma

• Lisäksi vähentää nestemäisen osan ja ilmakuplien välistä 
pintajännitystä

• Vapauttavat myös vapaata rasvaa rasvapallosen sisältä –
ilmakuplien seinärakenne vahvistuu (”tiili + laasti”)

Emulgointiaineista…
• Jäätelön teolliset emulgointiaineet pääasiassa 

rasvahappojen mono- ja diglyseridejä (0,2%), (E471) 
– Lähteenä soijaöljy ja palmuöljy

• Pienvalmistuksessa: kananmuna, lesitiinit (E322)
– Munankeltuaisessa lesitiiniä 9 %

• Auringonkukka- , muna- ja soijalesitiini: luomussa OK, 
muuten luomujäätelöissä synteettisten emulgaattorien 
käyttö kielletty. Soijalesitiinistä vaaditaan eräkohtainen 
GMO-todistus
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• Yhteinen piirre: sitovat vettä (hydrokolloideja)

Sakeuttamisaineet

Sakeuttamisaineet

• Käyttömäärät pieniä (0,1-0,5 %)
• Jäätelöissä: johanneksenleipäpuujauhe (LBG), guar, 

karrageeni, alginaatit
• Serbeteissä ja sorbeteissa: pektiini, CMC
• Rakenteensäätöaineen valinta vaikuttaa myös prosessin 

lämpötilavaatimuksiin: liuettava kunnolla eli oltava 
tarpeeksi kuuma liuos (esim. LBG vaatii yli +80 C) ja 
tehokas sekoitus

• Liukenemista edesauttaa, jos rakenteensäätöaine 
sekoitetaan pieneen määrään sokeria (tai kaakaota) 1:5 
ennen lisäämistä
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Sakeuttamisaineet
• Isoja molekyylejä > liukenevat veteen hitaasti, jotkut vaativat korkean 

lämpötilan. Voimakas sekoitus nopeuttaa liukenemista.

• Liukenemisen jälkeen viskositeetti nousee nopeasti alhaisilla 
pitoisuuksilla

• Ominaisuudet vaihtelevat – liukenevuus, sakeutus, geeliytys, 
pH/suola-sieto, herkkyys esim. kalsiumille, synergia, vaikutus 
proteiineihin jne…

• Etuja jäätelön valmistukselle, varastoinnille ja nauttimiselle, mm.:
– Rakenteen pehmeys nauttimisen aikana
– Hidastavat sulamisnopeutta
– Ehkäisevät kutistumista ja hidastavat kosteuden siirtymistä 

jäätelöstä varastoinnin aikana
– Peittävät jääkiteet suussa syömisen aikana > hidastavat ja 

säätelevät jääkiteiden muodostumista ja kasvua
– Mahdollistavat virheettömämmän täytön / pakkaamisen
– Sitovat vettä, lisäävät massan viskositeettia, parantavat 

vispausominaisuuksia
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Rakenteensäätöaineen liukeneminen
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Jäätelössä yleisimmin käytetyt stabilointiaineet:

• Na- ja propyleeniglykolialginaatti E401
• CMC E466
• Guar-kumi E412
• LBG E410
• Karrageeni E407
• Pektiini E440
• Käyttömäärät 0,2-0,3 % 

Guarin, LBG:n ja alginaattien lähteitä
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Seokset

• Teollisen mittakaavan tuotannossa sakeuttamisaineiden seokset 
yleisiä

• emulgointi- ja sakeuttamisaineita voidaan myös käyttää 
valmiina seoksina:
– kuivasekoitettuna (dry-blended), sekoittamalla jauhemaiset komponentit 

toisiinsa
– integroituna, liuottamalla/sitomalla stabilointiaineet emulgaattoriin > 

joukko yhdenmukaisia emulgointiainepallosia, joiden sisällä 
stabilointiaine

Käyttö %

• Gelatiini 0,50
• Na-alginaatti 0,27
• CMC 0,16
• Karrageeni 0,10
• LBG 0,25
• Guar 0,25
• Pektiini 0,15
• Guar + LBG
• CMC+karrageeni
• CMC+LBG+karrageeni
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Vesi

• Jäätelömassasta 60-72 % mehujäässä 75-85%
• Toimii matrixina, johon kaikki aineet 

liuenneina/jakautuneina:
– Rasva jakautuneena pallosiksi
– Sokerit, suolat ja polysakkaridit liuenneina
– Proteiinit pieninä hiukkasina jakautuneena

– vispauksen ja karkaisun yhteydessä suurin osa 
vedestä jäätyy

Maku- ja väriaineet

• Värejä käytetään mahdollisimman vähän
• Luomutuotteiden värjääminen kielletty
• Makuaineiden 3 pääryhmää:

– luontaiset
– luontaisen kaltaiset
– synteettiset
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Aromiaineiden sääntely

• Aromiasetus (1334/2008):
• https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/tietoa-

elintarvikkeista/koostumus/aromit/lisaaine_aromi_entsyy
mi_lainsaadantotaulukko.pdf

• Järkineuvo: osta aromisi luotettavalta 
jälleenmyyjältä

Värit

• Antavat tuotteelle väriä, jotka muuten 
olisivat värittömiä (vrt. mehujäät)

• Voimistavat jo olemassa olevia värejä
• Varmistavat värien tasaisuuden panoksien 

välillä
• Yleisimmät: antosyaanit, klorofyllit, kurkuma,  

hiiltynyt kasvijäännös, poltettu sokeri, karmiini 
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Keltaisia väriaineita:
• Kurkumiini E100,vihreänkeltaista

– Myös antioksidantti

– uutetaan inkiväärille sukua olevan Curcuma longa-kasvin 
juuresta

• Luteiini  E161b, keltainen-oranssi
– kehäkukka

• Karoteenit E160a, keltainen-oranssi
– A-vitamiinin esiaste

– Saadaan mm. öljypalmun hedelmistä
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Oransseja väriaineita:

• Annatto, E160b
– Uutetaan trooppisen annattopensaan keltaisista 

hedelmistä

• Paprikauute E160c
– paprikasta
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Punaisia väriaineita:

• Punajuuriväri E162 
– Uutetaan punajuuresta, jossa värin antaa betaniini

• Antosyaanit E163
– Luonnossa yli 300 eri antosyaanityyppiä

– Viinirypäle, musta viinimarja, punainen porkkana, 
punakaali, mustikka

– antioksidantti

• Karmiini / kokkiniili E120
– Uutetaan kuivatuista Dactylopius coccus -

hyönteisen naaraista
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Vihreää väriä saadaan mm.

• Klorofylli E140
– Vihreistä lehdistä ja ruohoista uutamalla 

valmistettu luontainen väri

– Sävyt kellanvihreistä sinivihreisiin
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Ruskeita ja mustia värejä saadaan:

• Sokerikulööri E150
– Valmistetaan sokeria kuumentamalla

• Kasvihiili E154
– Valmistetaan hiiltämällä eri kasviraaka-aineista
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Värien annostelu, esimerkkejä
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Muita maustavia elementtejä:

• Suklaavalmisteet
• Hedelmä- ja 

marjavalmisteet
• Pähkinät
• Leipomotuotteet
• Makeiset
• Kuorrutteet
• Alkoholit  
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