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1. Mikrobit 
elintarvikeprosesseissa

• Mikrobeja on käytetty vuosituhansien ajan 
elintarvikkeiden valmistuksessa 

• Tarkoituksena on ollut parantaa ruoan

• Säilyvyyttä

• Turvallisuutta

• Ravitsemuksellista arvoa

• Aistinvaraisia ominaisuuksia



2. Keskeiset 
elintarvieteollisuudessa 
hyödynnettävät mikrobiryhmät

• Maitohappobakteerit

• Propionihappobakteerit

• Lihatuotteissa käytettävät stafylokokit ja 
mikrokokit

• Brevibakteerit

• Leivinhiiva ja muut hiivat

• Sini- ja valkohomeet



3. 
Maitohappobakteerit

• Gram-positiivisia, itiöimättömiä, anaerobisia (vaikka yleensä 
sietävät happea) joko sauvan muotoisia (laktobakillukset) tai 
pyöreitä (kokit) bakteereita

• Tarvitsevat hyvin ravinteikkaan kasvualustan; tavataan suolistossa, 
limakalvoilla, elintarvikkeissa

• Tuottavat sokereista maitohappoa joko yksinään 
(homofermentatiiviset maitohappobakteerit) tai yhdessä 
hiilidioksidin, etikkahapon tai etanolin kanssa 
(heterofermentatiiviset maitohappobakteerit); fakultatiivisesti 
heterofermentatiiviset käyttävät heksoosisokerit
homofermentatiivisesti ja pentoosisokerit heterofermentatiivisesti

• Keskeisiä sukuja Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc ja 
Pediococcus

• Hyödynnetään etenkin hapatettujen maitotuotteiden, juustojen, 
hapantaikinoiden ja hapanvihannesten valmistuksessa



3.1. Lactobacillus -
bakteerit
• Laktobakillusten nimistö muuttunut suuresti

hiljattain

• Käytetään monien fermentoitujen
elintarvikkeiden tuotannossa (tästä
myöhemmin), monet kannat myös suoliston
toimintaa ja terveyttä edistäviä ns. probiootteja
(mm. Lacticaseibacillus rhamnosus eli entinen
Lactobacillus rhamnosus)

• Taulukossa keskeisiä laktobakilluksia ja niiden
ominaisuuksia

Entinen nimi Uusi nimi Fermentaatiotapa Käyttö

Lactobacillus
helveticus

Homoferm. Juuston valmistus

L. delbrueckii ssp. 
bulgaricus

Homoferm. Jugurtin valmistus

L. plantarum Lactiplantibacillus
plantarum

Fakult. heteroferm. Hapanvihannekset,
Fermentoidut 
lihatuotteet

L. acidophilus Homoferm. Hapanmaitotuotteet



3.2. Lactococcus-
bakteerit
• Ketjuissa kasvavia, fakultatiivisesti 

heterofermentatiivisia kokkeja

• Keskeinen laji Lactococcus lactis, ja sen kaksi alalajia 
Lactococcus lactis ssp. lactis ja Lactococcus lactis 
ssp. cremoris. Lisäksi tunnetaan ns. biovariantti 
Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis, 
joka tuottaa diasetyyliä (voin aromi)

• Käytetään meijeriteollisuudessa hapon ja aromin 
muodostajana sekä nestemäisissä maitotuotteissa 
että juustoissa



3.3. Leuconostoc-
bakteerit
• Lyhyissä ketjuissa kasvavia kokki-muotoisia 

heterofermentatiivisia bakteereita

• Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris tuottaa 
diasetyyliä ja käytetään aromin tuottajana 
meijeriprosesseissa

• Leuconostoc-bakteereja esiintyy usein myös 
hapatetuissa vihanneksissa



3.4. Pediococcus-
bakteerit
Fakultatiivisesti heterofermentatiivisia, 
usein neljän ryhmissä (tetradeina)
kasvavia bakteereita

Pediococcus pentosus ja Pediococcus
acidilactici tyypillisä lajeja elintarvikkeissa
(hapanvihannekset, fermentoidut
lihatuotteet)



3.5. Muita 
maitohappobakteereita

• Streptococcus thermophilus on 
ainoa Streptococcus-suvun bakteeri, 
jota käytetään elintarvikkeiden 
tuotannossa (jugurtti, emmental-
tyyppiset juustot)

• Monissa perinteisissä, spontaanisti 
hapatetuissa elintarvikkeissa esiintyy 
hyvin monia 
maitohappobakteerilajeja ja kantoja, 
joita ei ole tässä mainittu (usein 
mm. Enterococcus-bakteereja)



4. Propionihappobakteerit

• Gram-positiivisia, anaerobeja, 
sauvan muotoisia bakteereja, 
jotka tuottavat 
käymistuotteinaan 
propionihappoa ja hiildioksidia

• Käytetään mm. Emmental-
tyyppisissä juustoissa 
(Propionibacterium shermanii)



5. Lihatuotteissa (kestomakkarat) käytetyt 
stafylokokit ja mikrokokit 

Stafylokokit

• Gram-positiivisia, fakultatiivisesti 
anaerobisia kokkimuotoisia 
bakteereita

• Lihatuotteissa esiintyvät 
stafylokokit kuuluvat ns. 
koagulaasinegatiivisten
stafylokokkien ryhmään

• Staphylococcus xylosus
tyypillinen laji

Mikrokokit (Kocuria)

• Gram-positiivisia, aerobisia tai 
fakultatiivisesti anaerobisia 
kokkeja

• Monilla nitraattireduktaasi-
aktiivisuutta (lihatuotteiden 
punainen väri)



6. Brevibakteerit

• Brevibacterium linens on 
aerobinen, Gram-positiivinen 
kokki, joka esiintyy yleisesti 
iholla (jalkahien haju), mutta 
on tärkeä monien juustojen 
pintakypsytyksessä

• Tuottaa myös punertavaa 
pigmenttiä



7. Leivinhiiva ja 
muut hiivat
• Leivinhiiva (Saccharomyces cerevisiae) on 

tunnetusti keskeinen mikrobi leipomo- ja 
panimoteollisuudessa 

• Kasvaa sekä aerobisesti että anaerobisesti, 
jolloin tuottaa runsaasti hiilidioksidia (leivän 
nousu, oluen kuohuminen) ja etanolia

• Erityisesti hapantaikinoissa esiintyy usein 
villihiiva, Candida millerii, joka on sopeutunut 
yhteiselämään hapantaikinoissa esiintyvien 
laktobakillusten kanssa



8. Sini- ja 
valkohomeet
• Perinteisissä sinihomejuustoissa 

käytettävä home (Penicillium
roquefortii) ja valkohomejuustojen 
pintahome (Penicillium camembertii) 
ovat esimerkkejaä turvallisisita
homeista (eivät tuota 
hometoksiineja), joiden aiheuttamista 
muutoksista tuotteiden 
aistinvaraisissa moninaisuuksissa 
olemme tottuneet pitämään 

• Homeiden tuottamat valkuaisaineita 
ja rasvoja hajottavat entsyymit 
vaikuttavat olennaisesti juustojen 
kyspsymiseen
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Maidonjalostuksessa käytettävät

• maitohappobakteerit

• kittibakteerit

• probionihappobakteerit

• homeet





Maitohappobakteerit
maidonjalostuksessa



1. Maitohappobakteereiden jaottelu maidonjalostusprosesseissa

1.1.1 Mesofiiliset kannat

• Viilit, piimät, smetanat (M 342 N, M 036 Q)

• Rahkat (MOS 050 F)

• Homejuustot (MW 039 T)

• Edam- tyyppiset juustot (MW 039 N)

• Oltermanni- tyyppiset juustot (MW 039 T

1.1.2 Termofiiliset kannat

• Jogurtit (Y 450 B)

• Mozzarella-tyyppiset juustot (ST 071)

• Emmental-tyyppiset juustot (SHL 092 F)

• Parmesan-tyyppiset juustot (SH 082 E)

1.1 Lämpötilaoptimin mukaan



1.2 Sokereiden käyttämisen mukaan

1. Maitohappobakteereiden jaottelu maidonjalostusprosesseissa

Kanta: Tuottavat:

1.2.1 Homofermentatiiviset Maitohappo Mozzarella-juusto
Miedot tuorejuustot
Miedot rahkat

1.2.2 Heterofermentatiiviset Maitohappo
Hiilidioksidi
Aromiaineet

Hapanmaitotuotteet
Kypsytetyt juustot



1. Maitohappobakteereiden jaottelu maidonjalostusprosesseissa

1.2.3 Eksopolysakkaridin (EPS) muodostus
rakenteen parantajana

• Piimä, viili (esim. M 342 N)

• Jogurtti (esim. Y 278 F)

1.2.4 Probiootit
terveyden edistäjinä (esim. AB 1 tai CRL 
1505)

1.2.5 Suojahapatteet
biologinen tapa suojata tuotetta haitallisilta
mikrobeilta (esim. LPRA)

1.2 Maitohappobakteerin erityisominaisuuden
mukaan

Tarkkaa
tiedettä vai

sokkona
kokeilemista?



1.3.1 

´Defined´- ja ´undefined´

-kannat

Määritelty kanta vs. 
määrittelemätön kanta

MW 030 N vs. MW 039 N

1.3 Muita jaottelutapoja

1.3.2

´Yksikanta-´ ja ´monikanta-´
hapate

Yhden suvun yksi
bakteerikanta vs. yhden
suvun monta bakteerikantaa

1.3.3

´Sekahapatekannat`

Kaikki hapatteen sisältämät
kannat tuntemattomia

Perinteinen käyttöhapate

1. Maitohappobakteereiden jaottelu maidonjalostusprosesseissa



2. Miten maitohappobakteereita valmistetaan teollisesti?

Kannan valinta
kantakirjastosta
reseptin mukaan

Kannan kasvatus
prosessisäiliössä

Kantojen separointi
kasvatusliemestä

Kannan jäähdytys
nestemäisellä typellä

Kantojen miksaus
reseptin mukaan

Pakastettujen kantojen
kuivaus lyofilisointi

Kantojen miksaus
reseptin mukaan

Cryofast -hapatteetLyofast -hapatteet

1 32

4

5

67



3. Miten maitohappobakteereita
käytetään maidonjalostuksessa?

Kaupalliset kannat turvallisia

1. Valmistusprosessin laatu

2. Lopputuotteen laatu



Käyttöhapate on jatkettu
edellisenä päivänä
emähapatteesta

Käyttö suoraan
prosessisäiliöön tai 

juustokattilaan
Cryofast

Lyofast

Cryostart

3. Miten maitohappobakteereita
käytetään maidonjalostuksessa?



Corynebakteerit (kittibakteerit) 
juustonvalmistuksessa



4. Kittibakteerit pintakypsytysmikrobeina

1. Miksi niitä käytetään?
Maun muuttaminen kellarointivaiheessa
Kittikellaroinnisssa juustoja suojataan muilta mikrobeilta

Esim. SB 108 Paremmaksi…?

2. Miten kellaroidaan?
Harjataan kittiliuosta juustojen pintaan säännöllisesti
→ edistetään hyvien mikrobien kasvua juustojen pinnalla

Kosteus yli 95 RH-astetta
Lämpötila 5-15 ˚C
Kittiliemen suolapitoisuus 2-3 %
Kittiliemen happamuus 5,5 – 6,0 pH-asteina

3. Vaatimukset olosuhteille



Propionihappobakteerit



5. Propionihappobakteerit juustonvalmistuksessa

1. Miksi niitä käytetään?
Makeahko makuprofiili
Rakenne (isot pyöreät kolot) Esim. PF 7, PF 8 tai PB 1

Keittolämpötila 48 – 54 ˚ C
Lämmin kellari 22 – 25 ˚C
Kypsytysaika 3 - 5 viikkoa
Joustavat juustomassan ominaisuudet pH 5,4-5,2

2. Vaatimukset olosuhteille



Homeet



6. Homeiden käyttö maidonjalostuksessa

Valkohomeet, mm. Penicillium candidum- ja 
Geotrichum candidum- kannat

• Viili (esim. M 342 N tai M 431 R)

• Valkohomejuustot (GCA, PC PSM2)

• mm. Brie- ja Camembert- tyyppiset
juustot

Sinihomeet, kuten Penicillium Roquefort-kanta

• Aura-juusto (Roquefort-tyyppinen juusto)

• Gorgonzola- ja Stilton -tyyppiset juustot (esim. 
PRP, PRR, PRT)

Vaatimukset

• Ilma

• Suola edistää kasvua

• Maidossa ja juustossa
olevat kasvutekijät




