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Jäätelön valmistusprosessi

Raaka-aineiden sekoitus (nestemäisten ja kuivien ainesten 
annostelu) + 50 – 65 ⁰C liuotuskierto tai tehokas sekoitin

→  (homogenoin  72 C / 120 – 200 bar)

→ pastöroin  panos: esim. 71⁰C /30 min, levylämmönvaihdin 83 ⁰C / 
n. 15 sek

→ jäähdytys +3 – 4 ⁰C 
→ kypsytys +4 ⁰C vähintään 4 h 
→ lämpöherkkien värien ja aromien lisäys 
→ vispaus n. -5 ⁰C 
→ täy ö ja muotoilu sekä lisukkeiden annostelu 
→ karkaisu -25- 30 ⁰C 
→  varastoin , kuljetus ja myyn  alle -18 ⁰C
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Laitteisto pienmeijerissä

• Massanvalmistus + pastörointi+ jäähdytys voidaan tehdä vaipallisessa 
kattilassa (pata?), jossa tehokas sekoitin

• Jos valmistus / pastörointi avoimessa padassa, osa (n. 10 % ?) vedestä 
haihtuu – kuiva-ainepitoisuus kasvaa

• Massa voidaan kypsyttää valmistuskattilassa tai siirtää kannellisiin 
astioihin kylmiöön (+4 C, vähintään 4 h)

• Vispari, panostoimiset yleisempiä pienmeijereissä
• Pakkauslaite (ei välttämätön, jos ei tehdä paljoa)
• Karkaisupakastin (-25-35 C + tuuli)
• Pakkasvarasto / pakastimia (-18 tai kylmempiä, mielellään n. -25 C)
• Kylmäkuljetuskalusto (-18 C tai kylmempi)

Massan valmistus: Raaka-aineiden annostelu ja sekoitus

• Massan valmistus > raaka-aineiden sekoittuminen, hajaantuminen ja 
liukeneminen mahdollisimman nopeasti ja energiatehokkaasti

• Tarkka annostelu tietyssä järjestyksessä: saadaan tasainen massan 
laatu+ maksimaalinen raaka-aineiden hyväksikäyttö

• Annostelujärjestys esim.:
1. maito + kerma →lämmitys +40
2. lisätään maitojauhe sekä osa sokerista, johon rakenteensäätöaineet 
sekoitettu 
3. lämmitys +60-70, jolloin lisätään loput sokerista ja tärkkelyssiirappi
4. lämpötilan nosto pastörointilämpötilaan ja pitovaihe.
5. Jäähdytys kypsytyslämpötilaan
Lämpöherkät värit ja aromit lisätään vasta jäähtyneeseen  massaan, 
samoin laktoosia pilkkova entsyymi (jos käytetään)
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Massan valmistus: Raaka-aineiden annostelu ja sekoitus

• Kiinteät rasvat (voi, kookosrasva) sulatetaan ennen lisäystä
• Lämmönkestävät aromit ja värit lisätään ennen pastörointia
• Munamassa / keltuaismassa lisätään vaahdotettuna vähitellen 

kuumaan massaan. Sekoitetaan ja lämmitetään kunnes massa 
sakenee. Liika kuumentaminen lähelle kiehumispistettä aiheuttaa 
leikkautumisen.

• Jäätelömassa on homogeeninen, karkea rasva vesi-emulsio, 
rasvapalloset 10 µm

Sekoituksen jälkeen, ennen 
homogenointia
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Homogenointi (EI VÄLTTÄMÄTÖN)

• Homogenointilämpötila > 70oC
• Paine vaihtelee riippuen rasvan alkuperästä ja jäätelön 

rasvapitoisuudesta!!
• Suositus: kaksivaiheinen homogenointi
• Korkeassa paineessa homogenointi hyödyttää kevytjäätelöitä > 

pienemmät rasvapalloset > enemmän pinta-alaa > stabiloi ilmakuplia 
> hidastaa sulamista 

• Osa kuluttajista arvostaa mahdollisimman vähän käsiteltyä jäätelöä. 
Homogenointi ei ole välttämätön prosessivaihe!
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Homogenointipaine

Homogenoinnin jälkeen

9

10



Johanna Aho 17.9.2020

6

Homogenoinnin vaikutus jäätelömassan 
rasvapallosiin

Rasvapallojen Ennen Jälkeen

Halkaisija µm 3,6 0,6

Lukumäärä / 1 l 
massaa

4 x 10 ¹² 86 x 10 ¹³

Pinta-ala (m² / l) 163 977

Pastörointi
• Panospastörointi esim. 69-72 °C/ 30min tai 80 °C/5 min

• Huom! Tässä otettava huomioon myös rakenteensäätöaineen vaatimukset 

• Levylämmönvaihtimessa esim. 80 °C/ 25 sek
• Patogeenien ja pilaajien tuhoutuminen
• Kokonaisbakteerimäärä vähenee
• Prosessin kriittinen valvontapiste! Omavalvontasuunnitelmassa 

kuvattava: Lämpötila/aikakontrolli + dokumentointi + miten toimitaan 
poikkeustilanteessa

• Proteiineista osa denaturoituu, jolloin niiden kyky sitoa vettä paranee
• Sakeutusaineet liukenevat, rasva sulaa
• Pastöroinnin jälkeen massa jäähdytetään mahdollisimman nopeasti 

kypsytyslämpötilaan +4-asteeseen
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Kypsytys

• Jäähdytettyä massaa sekoitetaan hellävaraisesti ja jaksottaisesti 0-
4oC:ssa

• Lämpöherkät raaka-aineet (värit, aromit, hedelmäsoseet) tässä 
vaiheessa > huom! Mikrobiologinen laatu!!

• Jos massaan lisätään laktaasia, on kypsytysaika pidempi

Kypsytyksen aikana:

1. Emulgointiaineet
hakeutuvat 
rasvapallosten 
pinnalle syrjäyttäen 
osan proteiineista
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Kypsytyksen aikana:

2. Rasva rasvapallosen sisällä alkaa kiteytyä
• Kidealkioiden pitää syntyä jokaisen rasvapallosen sisällä > 

kiteytyminen hidasta
• Kypsytysajan tulee olla riittävä  kiteytymiselle ja 

emulgointiaineiden kulkeutumiselle rasvapallojen 
pinnalle. Jos aika liian lyhyt, niin prosessin jatko (eli ilman 
syöttö ja ilmakuplien tasainen jakaminen massaan) 
jäädytyksessä ja vispauksessa vaikeaa

• Kypsytysaika riippuu massan ominaisuuksista ja mihin se 
käytetään (minimi 4 h, yleensä yli yön, max. 3 d) 

Kypsytyksen aikana lisäksi:

• Sakeutusaineet 
jatkavat 
liukenemistaan ja 
turpoavat eli sitovat 
itseensä vettä, 
jolloin massan 
rakenteesta tulee 
paksumpi

• Laktaasi-entsyymi
(mikäli lisätty) 
hajottaa maidon 
laktoosia
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Jäädytys ja tilavuuden lisäys
• Jäähdytyksen oltava nopea > pienet jääkiteet
• Sokerit, suolat ja proteiinit alentavat jäätymispisteen -2- -

3oC:een
• tässä lämpötilassa vispauksessa syntyy jääkiteitä
• veden jäätyessä jäätymätön liuos väkevöityy ja laskee 

edelleen jäätymispistettä
• n. -5oC:ssa puolet jäätelön vedestä jäätynyt

• Tilavuuden lisäys (OR) saadaan sekoittamalla seokseen ilmaa
• Vaihtelee tuotteittain

• Vispauksessa syntyy vapaata rasvaa
• Sopiva vapaan rasvan määrä > ilmakuplat vahvistuvat, 

rakenteesta tulee pehmeä

Jäätelön mikrorakenne
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Jäädytys ja vispaus
• Jäätelömassa on ennen vispausta emulsio, jossa 

rasvapalloset lilluvat vesiosassa. Sokerit ja maidon 
kivennäisaineet ovat liuenneena tähän vesiosaan, samoin 
sakeuttajat ovat liuenneet ja avautuneet  muodostaneet 
vesipitoista verkostoa. Proteiinit ja emulgointiaineet ovat 
hakeutuneet rasvapallojen pinnalle.

• Jäätelövispari muuttaa jäätelömassan jäätelöksi syöttämällä 
ilmaa, jäädyttämällä ja vispaamalla. 

• Muodostuu kaksi uutta rakenne-elementtiä: jääkiteet ja 
ilmakuplat

• Samanaikainen ilman syöttö, jäädytys ja vispaus olleet 
jäätelön valmistuksen perusta 

• Panos- tai jatkuvatoimiset visparit

Jatkuvatoiminen vispari

• Jäätelömassaa pumpataan jatkuvalla syötöllä visparin uumeniin, 
missä siihen sekoitetaan ilmaa ja osa sen sisältämästä vedestä jäätyy

• Koostuu sylinteristä (kromilla päällystetty nikkeli), joka on 0,2 m 
paksu ja 1 m pitkä

• Vaippa, jossa kiertää jäähdyttävä nestemäinen kaasuseos.
• Sisällä pyörivä mäntä + pintakaapijat
• Männän tehtävät: 1. riittävä sekoitus ja 2. kaapia jäätyneet jääkiteet 

sylinterin sisäpinnasta
• Omat pumput jäätelömassalle, jäätelölle, ilmalle sekä jäähdyttävälle 

kaasulle
• Sylinteriin pumpattava ilma suodatetaan, sylinterissä n. 5 bar ylipaine
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Jäätelövispari

Visparin sylinteri
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Visparin sylinterin poikkileikkaus

Vispaus

• Massa pumpataan kypsytystankista 4oC:na vispariin
• Jäädyttävän aineen paine säätää sylinterin sisäpinnan 

lämpötilan (n. -30oC), paine sylinterin sisällä (5 bar)
• Viipymäaika visparissa (30-60 s) 
• Tilavuuden lisäys 50-130 %, jäätelön litrapaino säädetään 

yleensä 470-500 grammaan
• Läpikulkevan massan määrä (3000 l h-1) + männän 

pyörimisnopeus (200 rpm) säätelee ulosmenolämpötilaa
• Myös jäätelön viskositeetin perusteella voidaan säätää 

vispauslämpötilaa
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Panostoiminen vispauslaite

• Toimintaperiaate sama
• Erot: ilman pakkosyöttöä ei ole, jäähdyttävän kaasun kiertoa 

ei ole vaan vispaussäiliön seinämissä kiertää jäähdytysaine, 
visparin sisällä ei ylipainetta

• Ilmanlisäys (eli vispausaste)  jää pienemmäksi kuin 
jatkuvatoimisella eli jäätelöt ovat painavampia, litrapaino
yleensä n. 700-800 g

• Visparin säiliö täytetään n. puolilleen, vispaus käynnistetään 
ja jäätelö otetaan ulos, kun se on saavuttanut sopivan 
tilavuuden, jäykkyyden ja lämpötilan (noin -5 ⁰C)

Vispaussäiliö pystyssä (horisontaalisesti)
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Vispaussäiliö vaakatasossa (vertikaalisesti)

Vispausaste (overrun eli or) %

• Tilavuudenlisäys, joka vispausvaiheessa saadaan jäätelöön l. ilman määrä 
tuotteessa

• Lasketaan:

Massan paino g/l – Tuotteen paino g/l 
Tuotteen paino g/l                          x 100

Tai
Tuotteen tilavuus – Massan tilavuus

Massan tilavuus                              x100
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Jäätynyt vesi jäätelössä

a) Jäätelömassa: F = rasvapallo, c=kaseiinimiselli, nuoli osoittaa 
rasvapallon sisällä olevaa kiteytynyttä rasvaa
b) jäätelö a=ilmakupla, i=jääkide, f= rasvapallo, s= kylmäkonsentroitua 
vesiosaa (elikkäs seerumia)
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Pakkaus / muotoilu

• Visparista ulos tulevan jäätelön vedesta noin 50 % on jääkiteinä
• Jäätelö on helposti muotoiltavissa / pursotettavissa
• Pakkaustyyppejä ja muotoja on paljon
• Muotoilun / täytön yhteydessä lisätään hillot, suklaat, vohvelit ym. 

makua antavat elementit
• Litrapainon, aistittavan laadun tarkkailu
• Näytteenotto: prosessin hygieeninen laatu

Karkaisu

• Vakauttaa jäätelön rakenteen
• Vispauslämpötilassa (-5 °C) säilyttäminen > joukkioitumista > 

vähemmän ja suurempia kiteitä ja kuplia. Tässä lämpötilassa 
jääkiteet ja ilmakuplat epästabiileja eli rakenne ei ole kestävä

• Jäähdytys mahdollisimman nopeasti (Karkaisu)!!!
• Karkaisutunnelit tai pikapakastuskaapit
• Lämpötilan laskiessa ja jäätymisen edetessä sokereiden ja 

muiden aineiden konsentraa o kasvaa vesiosassa → 
jäätyminen pysähtyy → koko vesimäärä ei jäädy edes 
pitkäaikaisen karkaisun aikana
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Karkaisu

• Karkaisu -30- -45oC:ssa (mukana voimakas ilmavirtaus) 
• n. 90 % jäätelön vedestä jäätynyt pieniksi jääkiteiksi
• Karkaisukaapit eli tila jossa tuote jäätyy läpikotaisin 

mahdollisimman tehokkaasti
• Karkaisuaika vaihtelee muutamasta minuutista 

muutamaan tuntiin
• Varastointilämpötila vähintään – 25oC

Karkaisun kesto

Riippuu

• OR:stä
• Massan ominaisuuksista
• Vispauslämpötilasta
• Tuotteen koosta
• Pakkaustavasta
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Tuotteen koko ja pakkaustapa

• Suuret tuotteet vaativat pitemmän karkaisuajan
• Pienet tuotteet, kuten pikarit, tuutit ja tikut > 15 – 20 min
• 2 l pakkaukset > 2 h
• Kiteiden koko on jäätelön keskellä suurempi kuin reunoilla 

johtuen jäätymisnopeudesta 
• Pakatuilla tuotteilla karkaisu kestää kauemmin kuin 

pakkaamattomilla

Jäätelön varastointi & 
säilyvyys

• ”Parasta ennen” on valmistajan itse 
määriteltävä

• Jäätelön säilyvyyttä heikentävät:
• Lämpötilasahaus – syntyy suuria 

jääkiteitä, jäätelö luhistuu
• Kaasuja läpäisevä pakkaus – jäätelön 

pinta kuivuu (nahka), vieraita makuja 
siirtyy jäätelöön

• Heikko stabilointi (eli liian vähän 
sakeuttajia / tärkkelyssiirappia) – syntyy 
jääkiteitä, jäätelö kutistuu ja jääkiteet 
tuntuvat suussa
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