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Hapanmaitovalmisteet

Hapatteista, hapattamisesta ja 
tuotteiden laatuun vaikuttavista 

tekijöistä
ELLI 28.ja 29.10.2021 Johanna Aho 

Maito on erittäin hyvä bakteerien kasvualusta

Hapattaminen
• Jo kauan sitten keksittiin säilöä ruokaa hapattamalla 
• Spontaani v.s. hallittu hapattaminen
• Vaikuttaa säilyvyyteen, rakenteeseen, makuun ja 

ravintoarvoon
• Bakteerit käyttävät ravinnokseen hapatettavan 

aineen sokereita ja tuottavat niistä maitohappoa, 
jolloin pH laskee

• Happamuus estää pilaajabakteerien toimintaa 
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Esimerkkejä hapattamalla valmistetuista ruuista:

• Hapankaali, -kurkut ja muut vihannekset
• Ruisleipä (ja muut raskitetut leivät)
• Fermentoidut puurot
• Kestomakkarat
• Maitopohjaiset (piimä, viilit, hapankermat, 

jogurtti, juustot, voi)
• Kala

Mikä on hapate (starter culture)?

= hyötymikrobiviljelmä, jolla saadaan aikaan 
hapatetulle valmisteelle tyypilliset 
ominaisuudet

- Hyötymikrobeina voidaan käyttää bakteereita, 
hiivoja ja homeita sellaisinaan tai erilaisina 
seoksina

- Tyypillisimpiä hapatemikrobeja ovat erilaiset 
maitohappobakteerit

Ensin tuurilla, sitten tiedolla ja taidolla..

• Satojen vuosien ajan maidon happaneminen sai 
tapahtua lähes hallitsemattomasti – tulokset syötiin 
urheasti

• 1850-luvulla alettiin päästä jyvälle happanemisen 
aiheuttajista

• 1900 luvun alkupuolella hapateosaaminen tuotti jo 
teollisia hapatevalmisteita

• Nykyään geenitekniikan avulla hiotaan 
hapatemikrobeja yhä täsmällisemmin
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Hapatebakteerien biokemiaa (hiukan)

• Jos solun tuottaa energiansa hapellisissa olosuhteissa 
= soluhengitys

• Hapettomissa olosuhteissa saadaan energiaa 
käymisten eli fermentaatioiden avulla

• Soluhengityksen lopputuotteita ovat hiilidioksidi ja 
vesi

• Käymisissä syntyy mm. maitohappoa, etikkahappoa, 
alkoholia

Meijeriteollisuuden 
hyötymikrobien käyttöalueita

• Elintarvikkeet
– Tuotekohtaiset hapatteet 

(esim. juusto, jogurtti)
– Suojahapatteet
– Apuhapatteet (esim. 

tietyn 
entsyymiaktiivisuuden 
voimistamiseen – ns. 
makuhapatteet eivät 
välttämättä osallistu 
maitohappokäymiseen)

– Probioottiset hapatteet

• Maidon tuotanto
– Eläinprobiootit
– Nurmirehun säilöntä

Probiootit

– Elävien mikrobien puhdas- tai sekaviljelmiä
– Edistävät isännän (ihminen/eläin) terveyttä
– Ylläpitävät ja parantavat ruoansulatuselimistön 

mikrobistoa
– Vaikutukset osoitettava kliinisissä tutkimuksissa
– Useimmat: Lactobacillus- ja Bifidobacterium-

sukujen kantoja
– Terveysvaikutukset kantakohtaisia

5.10.2021
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Probioottien ominaisuudet

• Kestävät matalaa pH:ta (mahalaukussa, tuotteessa)
• Kestävät sappea (ohutsuolessa)
• Kiinnittyvät suolistolimakalvolle (ohutsuolessa)
• Ihmisperäinen (?)
• Turvallinen
• Tehokas
• Tekniset ominaisuudet
• Määrä? Nyrkkisääntö on 109/annos

5.10.2021

Probiootit elintarvikkeissa

Markkinoilla on:
• Tuotteita, joissa käytetty hapatteena sellaista 

bakteerikantaa, johon liittyy syvällistä tutkimusta
– Gefilus, Rela, Yosa, Actimel , Yacult

• Tuotteita, joiden tuotannossa on käytetty yleisesti 
vastaystävälliseksi todettuja hapatekantoja
– Asidofilus-, AB-tuotteet 

5.10.2021

Probiootit suolistossa

• Ihmisessä on: 1014 bakteeria ja 1013 ihmissolua
• Paksusuoli sisältää noin 1-1½ kg bakteereja ja yli 400 

bakteerilajia: noin 10 yleisintä bakteerisukua kattaa 
lukumääräisesti 95-99% koko mikrobistosta
Osa on hyödyllisiä, toiset ovat vahingollisia ja niillä     

voi olla tehtävä, jota ei tunneta.
• Mikrobiston aineenvaihdunta = maksan 

aineenvaihdunta
• “probiootit ovat eläviä mikrobeja, jotka syötyinä voivat

muuttaa suoliston mikrobistoa ja tuottaa isännälleen
positiivisia terveysvaikutuksia”

5.10.2021
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Lyhytaikainen kolonisaatio

5.10.2021

Probioottien terveysvaikutukset
• Vähentävät patogeenien määrää suolistossa (kilpailu tilasta ja 

ravinnosta, antimikrobisten aineiden tuotto, estävät mm. 
neurotoksiineja tuottavien bakteerien kasvun)

• Suolistotulehdusten ehkäisy ja hoito + muut limakalvot
• Rotavirusripuli (-1 päivä)
• Antibioottiripuli, vähentää riskiä, hoito
• Allergia, vähentää riskiä, hoito
• Säätelevät immuunivastetta ?
• Muuttavat bakteerien entsyymiaktivisuutta -

antikarsinogeenisia
• Hammasterveys
• Tuottavat vitamiineja (foolihappo, B12, K)
• Helpotusta koliikkïvauvoille
• Neurologiset vaikutukset (gut-brain-axis)!!!!
• HUOM! EUssa ei ole hyväksytty yhtään probiootteihin 

liittyvää suoraa terveysväittämää

5.10.2021

Miten probioottisuus saadaan 
tuotteisiin?

1. Tuotteet, joita ei fermentoida (hapateta)
– Maito, mehu, keitot, levitteet, tuorejuustot, 

jäätelö
– Lisätään konsentroitua  hapatekantaa

2. Hapatetut tuotteet
– Lisätään konsentroitua hapatekantaa 

happanemisprosessiin
– Vaikutus riippuu kannasta

5.10.2021
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Mitä mikrobien nimet kertovat?

• BAKTEERILAJI kanta alalaji

• Esim. Lactococcus lactis ssp.cremoris
• Bakteerilajit eroavat toisistaan perintötekijöihin tai 

aineenvaihduntaan liittyvien ominaisuuksien 
perusteella

• Bakteerikannat kuuluvat samaan bakteerilajiin, mutta 
poikkeavat toisistaan jonkin yksittäisen ominaisuuden 
(tai ominaisuuksien) suhteen

• Alalajit (tai biovariantit) kuuluvat samaan lajiin ja 
kantaan, mutta poikkeavat jonkin tietyn 
aineenvaihduntaan liittyvän ominaisuutensa osalta

Hapatteiden jaottelutapoja

• kasvulämpötila
– termofiilit

• Suotuisin kasvulämpötila 37-45 ⁰C
• Tavallisesti laktobasilleja 
• Lactobacillus acidophilus, L.rhamnosus (LGG), 

Streptococcus thermophilus

– mesofiilit
• Paras kasvulämpötila 22-30 ⁰C

• laktokokit ja leukonostokit

Hapatteiden jaottelusta…
• hapatteen bakteerilaji- tai kantakoostumus

– 0-hapate: Lactococcus lactis ssp.lactis tai cremoris
(vain haponmuodostajia)

– D-hapate: Lactococcus lactis ssp.lactis tai cremoris
+ L.lactis ssp.lactis biovar.diacetylactis (aromi)

– L-hapate: Lactococcus lactis ssp.lactis tai cremoris
+ Leuconostoc (aromi)

– DL-hapate: Lactococcus lactis ssp.lactis tai 
cremoris + L.lactis ssp.lactis biovar.diacetylactis + 
Leuconostoc
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Hapate voipi olla:

• yksikantahapate: yhden lajin yhtä kantaa
• monikantahapate: yhden lajin useita kantoja
• monikantasekahapate: useita lajeja ja niiden 

useita kantoja

Meijerislangissa puhutaan yleensä:

• Valmistettavan  tuotteen mukaan
– kermahapate
– viilihapate
– jogurttihapate
– juustohapate jne…

Jako käyttötavan mukaan:

• Emähapate = 
– Emähapateympistä valmistetaan välihapatteiden kautta 

käyttöhapate 
• Käyttöhapateymppi =

– Käyttöhapateympistä valmistetaan käyttöhapate, jota 
sitten lisätään prosessoitavaan maitoon

• Suositellaan, kun tehdään tuotteita ilman pastörointikäsittelyä

• Tuoteymppi =
– Tuoteymppi lisätään suoraan hapatettavaan maitoon, 

ilman mitään esikasvatusvaiheita
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Tuotemaito Hapanmaitoval
miste

Hapate

Kypsytys

HapatemaitoKypsytys

Ymppi
Käyttöhapatesysteemi:

Tuoteymppisysteemi / direct inoculation:

Tuoteympillä (eli DVS) hapatettaessa on happanemisen käynnistymisessä aina 
viive (noin 2 tuntia). Kylmäkuivattujen maitohappobakteerien elintoiminnot ja 

lisääntyminen käynnistyvät vähitellen.
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Hapatteet voidaan hankkia eri muodoissa:
• Nestemäisenä

– Solupitoisuus 108 – 109 kpl/ml
– Säilyvyys 2-11 viikkoa, 4-8 °C:ssa

• Konsentroituna, pakastettuna nesterakeina
– Solupitoisuus 109 – 1011 kpl/g
– Säilyvyys 3-12 kk, -40 °C:ssa, vaatii pakastekuljetuksen

• Konsentroituina, pakastettuina jauheina
– Solupitoisuus 1010 – 1012 kpl/g
– Säilyvyys jopa 24 kk -40 °C:ssa, voidaan säilyttää myös -18 

C:ssa, kestävät kuljetusta huoneenlämmössä
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Hapatejärjestelmien vertailua
Hapatejärjestelmä Edut Haitat

Emähapate *Omavaraisuus 
emähapatteen hankinnan 
jälkeen

• Työ- ja laitekustannus, 
tilavaatimus

• Faagiherkkä
• Harvinaista nykyään

Käyttöhapate • Aktiivinen ja nopea 
happaneminen

• Pastöroimattomille 
tuotteille

*Työläähkö
* Vaatii pakastimen

Tuoteymppi • Helppo ja varma
• Ei niin faagiherkkä

*Happanemisen 
alkamisessa viive
*Hapatekustannus
* Vaatii pakastimen

Mitä hapatemikrobit tekevät?

• Meijeriteollisuudessa tärkein tehtävä on hajottaa 
laktoosia ja tuottaa siitä maitohappoa eli 
maitohappokäyminen

• Maitohapon vaikutuksesta maidon happamuus 
lisääntyy (pH siis laskee tasolta 6,8 noin 4,5:een) → kaseiini 
saostuu → vaikutus tuo een rakenteeseen

• Hapatebakteerit pilkkovat maidon valkuaisaineita 
(jotkut myös rasvaa) → proteiinin sulavuus paranee 
ja syntyy maku- ja aromiyhdisteitä
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Hapatebakteerien tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet 1

Toiminta
• Haponmuodostus 

laktoosista
• Maidon proteiinien hajotus
• Aromiaineiden muodostus
• Sopivuus muiden 

hapatebakteerien kanssa
• Kylmäkuivauksen ja 

meijeriprosessien sieto
• Suolansieto

Vaikutuskohde
• pH laskee, tuotteen 

säilyvyys
• Tuotteen rakenne, 

ravintoarvo, maku
• Maku
• Monikanta/lajihapatteet
• Hapatteen toimivuus
• Juustonvalmistus

Hapatebakteerien tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet 2

Toiminta
• Faagiresistenssiys
• Kohtuullinen hapensieto
• Eksopolysakkaridien(EPS) 

muodostus
• Probioottiset vaikutukset
• Haitallisten bakteerien 

kasvun estäminen

Vaikutuskohde
• Hapatteen toimivuus
• Hapatteen toimivuus
• Tuotteen rakenne
• Terveydellinen lisäarvo
• Tuotteen säilyvyys, 

tuoteturvallisuus

Maitohappokäyminen

• kaikessa yksinkertaisuudessaan maitohappobakteerit 
”syövät” (fermentoivat) maidon sokeria, eli laktoosia 
ja ”ulostavat” aineenvaihdunnan tuotoksena 
syntyvää maitohappoa 

• Mikäli maitohappobakteeri tuottaa vain yhtä 
lopputuotetta eli maitohappoa, kutsutaan 
tapahtumaa homofermentatiiviseksi

• Kun käymisen tuloksena syntyy 2 tai useampaa 
tuotetta, tapahtumaa kutsutaan 
heterofermentatiiviseksi
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Maitohappokäyminen jatkoa..

• Laktoosi on lähtötuote (ravinto), mutta ennenkö 
maitohappobakteeri voi käyttää sitä ”ruokanaan”, 
sen täytyy hajottaa se monosakkaridiksi

• Laktoosi on siis disakkaridi, eli ”kaksoissokeri” 
Laktoosi koostuu siis 2 monosakkaridista: glukoosi + 
galaktoosi =laktoosi

• Maitohappobakteerit hajottavat itse 
muodostamallaan laktaasi-entsyymillä laktoosin 
galaktoosiksi ja glukoosiksi

Laktoosi

• Glukoosi + galaktoosi = laktoosi
• Laktaasi katkaisee sokerien välisen sidoksen

Homot ja heterot….

• homofermentatiivinen: laktoosi+laktaasi 
Glu+Ga maitohappo

• heterofermentatiivinen: laktoosi+laktaasi
Glu+Ga 
– 1) maitohappo, etanoli, hiilidioksidi, etikkahappo
– 2) maitohappo, asetoiini, diasetyyli, etikkahappo 

ja asetaldehydi 
– 3) maitohappo, etikkahappo, muurahaishappo
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Tärkeimpiä maitohappobakteerisukuja
STREPTOCOCCUS
• STREPTOCOCCUS- suvun bakteerit tuottavat toimiessaan 

ainoastaan maitohappoa
• Ne voivat toimia sekä hapellisissa, että hapettomissa 

olosuhteissa
• Pyöreät solut esiintyvät pareittain tai eripituisina ketjuina
• Optimikasvulämpötila +37-40 oC
• Streptococcus Thermophilus- kantoja (Ho) käytetään mm. 

emmentaljuustojen ja jogurttien valmistuksessa

Ho= homofermentatiivinen (eli tuottaa vain maitohappoa)
He = heterofermentatiivinen (tuottaa happoa ja aromia)

Streptococcus 2

• 39 lajia (paljon esim. suussa, iholla)
• Ainoastaan S. thermophilus-lajia käytetään hapatteena:

– Esiintyy vain maidossa
– Termofiilien hapontuottaja
– Tuottaa myös EPS
– Edistää L. delbrueckii ssp. bulgaricus-lajin kasvua jogurtissa 

tuottamalla muurahaishappoa
– Käyttö: emmental (jossa päähapatteena), jogurtti

S. thermophilus
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LACTOCOCCUS
• Lactococcus- suvun bakteerit ovat keskeisiä 

meijeriteollisuuden hapatebakteereja
• Useampien suvun bakteerien optimikasvulämpötila on +30oC
• Kasvavat parhaiten hapettomissa oloissa
• Tuottavat ainoastaan maitohappoa…
• Poikkeuksena Lactococcus lactis subs. diasetylactis

(He)(L.lactis diasetylactis)
• Proteolyyttisia
• Voidaan käyttää myös makuhapatteena
• Tuottaa myös EPS
• Käyttö: Edam, Cheddar, piimä, viili, voi, raejuusto, rahka

Lactococcus lactis

LEUCONOSTOC

• Leuconostoc- suvun lajit ovat solumuodoltaan pieniä ja 
pyöreitä, esiintyvät pareittain tai lyhyinä ketjuina

• Tuottavat maitohappokäymisessä maitohappoa, sekä  
aromiaineita

• Aromintuottonsa vuoksi niitä käytetään yhdessä Lactococcus-
suvun bakteerien kanssa esim. viilien valmistuksessa

• Leuconostoc mesenteroides subs. cremoris (He)
• L. mesenteroides ssp. cremoris ja L. lactis-lajeja käytetään 

hapatteena
• Arominmuodostajia, tuottaa diasetyyliä sitraatista
• Muodostaa EPS
• Käyttö yhdessä happoa muodostavien laktokokkien kanssa 

mm. piimä, viili, edam, rahka
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Leuconostoc mesenteroides

LACTOBACILLUS

• Lactobacillus- suvun bakteerilajit ovat suoria tai käyriä sauvoja
• Pystyvät kasvamaan sekä hapellisissa, että hapettomissa 

oloissa
• Käymistuotteet vaihtelevat lajeittain: maitohappoa, alkoholeja 

sekä erilaisia aromiyhdisteitä
• Lactobacillus GG  Gefilustuotteet (Lactobacillus Rhamnosus, 

Sherwood Gorbach and Barry Goldin 1985)
• Lactobacillus reuterii  Rela- tuotteet
• Lactobacillus casei (ho)
• Lactobacillus acidophilus (ho+termofiili)
• Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (ho+ termofiili)
• Lactobacillus helveticus (ho+termofiili)

Lactobacillus 2

• L. helveticus ja L. delbrueckii ssp. lactis : 
hapontuotto, proteolyysi, pitkälle kypsytetyt 
juustot (emmental)

• L. delbrueckii ssp. bulgaricus: aromin tuotto, 
proteolyysi, jogurtti

• Probiootit: L. acidophilus, L. rhamnosus, L. 
casei, L. reuterii, L. fermentum, L. plantarum
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Lactobacillus acidophilus

PROPIONIHAPPOBAKTEERIT
• Propionihappobakteerit ovat solumuodoltaan suoria tai 

haaroittuvia sauvoja
• 8 lajia (”iholajit” ja ”meijerilajit”)
• Propionihapon tuotto laktaatista, ei käytetä päähapattena –

käyttää muiden tuottamaa maitohappoa energiana, hitaita
• P. freudenreichii ssp. shermanii, P. freudenreichii ssp. 

freudenreichii
• (P. jensenii, P. thoenii, P. acidipropionici)
• Käyttö: emmental (kolot)
• Tuottavat maitohaposta propioni- ja etikkahappoa sekä muita 

orgaanisia happoja ja hiilidioksidia

Propionihappobakteereita 
emmental-juustossa
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Bifidobakteerit

• n. 24 lajia
• Monimuotoisia
• Tuottavat suhteessa 2:3 maito- ja etikkahappoa
• Probiootteja, joita käytetään muiden hapatteidenlisänä, ei 

varsinainen hapate
• B. longum, B. bifidum, B. animalis

Meijeriteollisuuden mikrobit ja niiden pääasiallinen toiminta 1

Tuote Hapatemikrobi Mikrobin toiminta

Piimät 
Hapankermat
Raejuusto, edam

Lactococcus lactis ssp. lactis ja 
cremoris
L. lactis ssp. lactis var. 
diacetylactis
Leuc.mesenteroides ssp. 
cremoris

Maitohappo

Maitohappo, aromiaineet, CO2
Aromiaineet, CO2

Probioottipiimät Piimähapate + L. acidophilus, 
Bifidobacterium, L. rhamnosus,      
L. reuteri

Maitohappo sekä probioottiset
ominaisuudet

Viilit Kuten piimähapate, lisäksi EPS 
tuottavia kantoja, Geotrichum
candidum home

EPS antaa tyypillisen rakenteen
Home muodostaa 
pintakasvuston ja estää 
maidon hapettumisen sekä 
tuottaa aromiaineita

Meijeriteollisuuden mikrobit ja niiden pääasiallinen toiminta 2

Tuote Hapatemikobit Mikrobien toiminta

Jogurtit Streptococcus thermophilus
Lactobacillus bulgaricus

Maitohappo
Maitohappo ja aromiaineet
Kannat tukevat toistensa 
kasvua

Kovat juustot esim. 
emmental

Streptococcus thermophilus
Lactobacillus helveticus
Lactobacillus delbrueckii
ssp. lactis
Propionibacterium
freudenreichii

Haponmuodostus alussa
Haponmuododtus lopussa
Massan rakenne, 
proteolyysi
Kolonmuodostus, CO2

Homejuustot Penicillium roqueforti, P. 
candidum, P.camemberti

Proteolyysi, lipolyysi, 
aromiaineet
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Käyttöhapatteen valmistus 1:

Hapatealusta = hapatteen kasvatuksessa 
käytettävä maito (eli hapatemaito)

Perusvaatimus on, että hapatealusta ei sisällä:
• antibiootteja 
• desinfektioainejäämiä
• happanemista estäviä vieraita mikrobeja tai 

niiden itiöitä
• bakteerien faageja eli viruksia

HAPATEALUSTAN VAKIOINTI (jos tarvis)
↓

LÄMPÖKÄSITTELY esim. 85 – 90⁰C / 45 min
↓

JÄÄHDYTYS KASVATUSLÄMPÖTILAAN (hapatekohtainen)
↓

SIIRROSTUS hapatekohtaisen ohjeen mukaan
↓

KASVATUS hapatekohtaisen ohjeen mukaan esim. 20-25⁰C/ 
18-24 h

↓
JÄÄHDYTYS

Käyttöhapatteen valmistus 2:

Käyttöhapatteen valmistus 3:
Hapatemaidon lämpökäsittely

• Lämpötila/aika-yhdistelmä 90 – 95°C/30-45 min
• Parantaa maidon sopivuutta hapatebakteerien 

kasvualustana
– Tuhoamalla faagit
– Eliminoimalla maidon luontaiset kasvunestotekijät
– Hajottamalla osan maidon proteiinista
– Vähentämällä maidon happipitoisuutta (poistaa liuenneet 

kaasut)
– Tappamalla kilpailevat mikrobit (maidon luontaiset pöpöt)
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Käyttöhapatteen valmistus 4:
Jäähdytys kasvatuslämpötilaan

• Lämpökäsittelyn jälkeen on hapatettava maito 
jäähdytettävä siihen lämpötilaan, joka on 
optimaalinen kyseiselle hapatebakteerille

• Mesofiilisille hapatteille 20 – 30 °C
– Esim. piimä, viili, voi, edamjuusto

• Termofiilisille hapatteille  37– 45 °C
– Esim. jogurtti, emmentaljuusto
Huom! Katso lämpötilavaatimus hapatteen 
spesifikaatiosta

Käyttöhapatteen valmistus 5:
Siirrostus

• Siirrostuksessa tietty määrä ymppiä siirretään ja 
sekoitetaan lämpökäsiteltyyn ja jäähdytettyyn 
maitoon 

• Siirroksen määrä saattaa vaikuttaa kypsytysaikaan –
yleensä lyhenee kun ymppi kasvaa

• Hygienia: steriilit välineet, puhtaat kädet ja 
ympäristö, ei höngitä hapatettavaan maitoon päin

• Ymppi sekoitetaan huolellisesti maitoon, ilmaa ei 
kuitenkaan saa vispata maidon joukkoon

Käyttöhapatteen valmistus 6:
Kypsytys

• Välittömästi hapateympin lisäämisen jälkeen 
maitohappobakteerit alkavat lisääntyä – alkaa n.s. 
kypsymisvaihe

• Myös mahdolliset ei-toivotut bakteerit monistuvat kiivaasti
• Kypsytysaika on riippuvainen hapatteen laadusta ja vaihtelee 

välillä 3 – 20 h
• Kypsytyslämpötilan on oltava seurattavissa ja säädettävissä
• Kypsytyslämpötila vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin
• Kypsytyslämpötilan nosto yleensä lyhentää kypsytysaikaa
• Kypsytyksen aikana maitoa ei saa sekoittaa
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Käyttöhapatteenvalmistus 7: Kasvu
Mesofiilihapatteen toiminta eri hapatuslämpötiloissa

Kypsytyslämpötilan vaikutus jogurttihapatteen bakteerien välisiin 
suhteisiin (kun ymppikoko ja kypsytysaika vakiot). Jogurttibakteerit 
(Lactobacillus acidophilus ja Streptococcus termophilus) toimivat 
symbioottisesti. Yleensä streptokokkien ja laktobasillien suhde on 
1:1 ja 2:1. Jos laktobasillit saavat yliotteen, tulee tuotteesta liian 

hapan.

Jogurttihapatteessa tapahtuu kypsytyksen aikana seuraavaa:
Streptokokit (ST) aloittavat voimakkaan kasvun, ne muokkaavat kasvualustaa 

laktobasilleille sopivaksi. Aromin (asetaldehydin) muodostus voimistuu vasta kun 
laktobasillien kasvu pääsee vauhtiin ja pH on noin 5. Kasvatuslämpötila on 43 C ja 

siirrosmäärä 2,5 %. 
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Käyttöhapatteen valmistus 8:
Jäähdytys

• jäähdytyksen tarkoituksena on:
– Säilyttää hapatteen aktiivisuus korkeana eli estää liika 

happaneminen säilytettäessä
– Säilyttää hapatteen arominmuodostuskyky korkeana
– Säilyttää hapatebakteerien väliset suhteet

• Jäähdytys aloitetaan kun happamuus on saavuttanut tietyn, 
hapatekohtaisen raja-arvon

• Jäähtymisen on oltava nopea
• Mikäli hapatetta aiotaan käyttää tuotteenvalmistukseen 

lähimmän kuuden tunnin aikana, riittää jäähdytys 10 – 12 
°C:een

• Pidempään säilytettäessä jäähdytetään 5 °C:een

Hapatteen aktiivisuus (eli happoa tuottavien 
bakteerien määrä) säilyy korkeana, kun hapatteen 

jäähdytys aloitetaan sopivassa vaiheessa.

Mikä on, kun ei happane!
syynä happanemisongelmiin voi olla:
ja ratkaisuna
•vanha hapate 

ks. P.E. päiväys
•väärin säilytetty hapate

noudata säilytysohjetta
•raakamaidossa luontaisia estotekijöitä

lämpökäsittele maito kunnolla
•jäämät pesu- ja desinfektioaineista

tarkkaile pesuohjelmien toimintaa
•maidossa antibioottia

tee estoainetesti raakamaidolle
•faagi iskenyt hapatteeseen

vaihda hapate
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Hapatehäiriöt eli pieleen meni

• Hapatehäiriö = tilanne, jossa 
hapatteenvalmistus on epäonnistunut tai 
lopputuotteen ominaisuudet eivät ole halutut 
hapatteen epänormaalin toiminnan vuoksi

• Hapatehäiriö ei ole esim. silloin, kun hapate 
jää lisäämättä tai käytetään sopimattomia 
lämpötiloja tai muuten vaan sössitään prosessi

Maidossa olevia hapatebakteerien estotekijöitä

• Bakteriofaagit
• Antibiootit
• Pesuainejäämät
• Liuennut happi
• Vapaat rasvahapot
• Agglutiniinit
• Inhiboivat bakteerit
• laktoperoksidaasisysteemi

TÄRKEIMMÄT

TUHOUTUVAT 
PASTÖROINNISSA

Bakteriofaagit eli bakteerien virukset
• Ovat tärkein hapatehäiriöiden aiheuttaja
• Lisääntyvät vain elävissä bakteereissa
• Hyvin tarkkoja isäntäbakteeristaan
• Elinkierto voi olla lyyttinen tai lysogeeninen
• Lyyttisessä kierrossa faagit lisääntyvät isäntäbakteerissa ja 

isäntä kuolee
• Lysogeenisessa bakteerissa on ns. temperaatti faagi (eli 

sellainen, joka on liittynyt bakteerin perintöainekseen ja 
lisääntyy bakteerin tahdissa tuhoamatta sitä)

• Pienessä osassa lysogeenisia bakteereita tapahtuu 
temperaattien faagien vapautumista, jolloin faagien elinkierto 
muuttuu lyyttiseksi
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Miten faagitartuntoja estetään?

• Asianmukaiset hapatetilat
• Asianmukaiset laitteet ja välineet
• Riittävä hapatemaidon lämpökäsittely
• Hapatteen aseptinen siirrostus
• Heran asianmukainen talteenotto ja hyvä 

yleinen tuotantohygienia
• Hapatesysteemin valinta (tuoteympit, 

faagiresistentit kannat)

Hapanmaitovalmisteiden aistittavaan laatuun 
vaikuttavat tekijät

• Maidon laatu
• Koostumuksen vakiointi: rasva, rasvaton kuiva-

aine
• Lämpökäsittely
• Hapate ja hapattaminen
• Jäähdytys
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Maidon laatu
• Perusvaatimus: maito ei saa sisältää hapatemikrobien kasvua 

estäviä aineita eikä mikrobeja
• Maidon tulee olla:

– Mahdollisimman tuoretta
– pH 6,6 – 6,7
– Terveistä eläimistä peräisin

• Somaattisia soluja alle 2,5 x 105 kpl/ml
• Jos soluja yli 4 x 105 kpl/ml jogurttihapatteen toiminta häiriintyy
• Jos soluja yli 106 kpl/ml hapatteen toiminta estyy

• Bakteriologisesti hyvälaatuista
– Alle 100 000 pmy/ml

Koostumuksen vakiointi: rasva
• Rasvapitoisuuden nousu lisää viskositeettia ja vähentää 

heroittumista
• Lämpöherkästä fosfolipidi-fraktiosta (eli rasvapallojen 

kalvoista) vapautuu lämpökäsittelyssä  aromiyhdisteitä mm. 
laktonit, ketonit, aldehydit

• Vaikuttaa makuun ja aromiin:
– 0 → 0,5 % rasvaa: maku paranee
– 0,5 → 2 % rasvaa: maussa ei juuri muutoksia
– Rasvaa yli 2 %: maku paranee

• Kermaisuus, runsaus
• Tasapainottaa happamuutta

Proteiinin merkitys:
• Lehmän ja vuohen maidossa proteiinia 3,4 %, 

lampaanmaidossa n. 5,8 %
• Maitohappobakteereilla kyky pilkkoa maidon proteiinia
• Mikrobit käyttävät ravinnokseen peptidejä ja aminohappoja
• Osallistuu tuotteiden rakenteen muodostumiseen
• Osallistuu maun muodostumiseen
• Jogurtin rakenteelle on eduksi, jos maidon proteiinipitoisuus 

nostetaan 4 % tasolle
• Samalla sen puskurikapasiteetti nousee eli titrattava 

happamuus kasvaa
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Koostumuksen vakiointi: proteiini

• Maidossa MSNF on 9 %, jogurteissa 11-13 %
• Jos jogurttimaidon kuiva-ainepitoisuutta kasvatetaan 

(varsinkin kaseiini + heraproteiini) tulee saostumasta 
kiinteämpi ja heroittumistaipumus vähenee (kestävyys, 
viskositeetti)

• Kuiva-aineen vakiointi voidaan suorittaa:
– Haihduttamalla vettä maidosta (10 – 20 % maidon tilavuudesta) 
– Lisätään rasvatonta maitojauhetta 1-3 %
– Jos maitojauhetta lisätään enemmän kuin 3-4 %, voi jogurtin 

rakenteesta tulla kokkareinen ja mausta jauhomainen. 
Laktoosipitoisuuden nousu altistaa jälkihappanemiselle

– Jauheiden on annettava liueta, esim 30 min 45 °C:ssa tai 23 h 23 °C:ssa 

Lämpökäsittely
• Lämpökäsittely (90-95 ⁰C / muutama min tai 

panospastörointina 85-90⁰C/ 20-30 min)
• Päätarkoitus: varmistaa onnistunut happaneminen
• Tuhotaan kaikki terveydelle haitalliset, happanemista estävät 

tai hidastavat mikrobit
• Käsittely denaturoi maidon heraproteiineista 70-80 %, jolloin 

ne saostuvat herkemmin
• Suoritetaan välittömästi homogenoinnin jälkeen, ettei lipaasi-

entsyymi ehdi vaikuttaa
• Liian voimakas lämpökäsittely lisää hiutaleisuutta, 

heroittumista ja antaa keitetyn makua

Lämpökäsittelyn vaikutukset tuotteen 
ominaisuuksiin

• Rakenne paranee tiettyyn pisteeseen asti
• Viskositeetti lisääntyy: muodostuu paksu ja kiinteä rakenne
• Tuote ei heroitu
• Liian voimakas lämpökäsittely heikentää tuotteen rakennetta: 

tuotteessa kokkareita, piimä hiutaleista ja heroittuu
• Jos jogurttiin lisätään rakenteensäätöaineita ennen 

hapattamista, niiden rakenne avautuu ja vedensidonta alkaa
• Maitohappobakteerit kasvavat lämpökäsitellyssä maidossa 

paremmin, sillä proteiinien denaturoituessa vapautuu SH-
ryhmiä ja aminohappoja, jotka edistävät hapatebakteerien 
kasvua
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Hapate
• Hapatekantojen valinnalla voidaan vaikuttaa tuotteen 

happamuuteen, flavoriin, EPS:n tuottoon, hapatusaikaan ja 
faagien vastustuskykyyn

• Eri kannat voivat tuottaa happoa matalissakin lämpötiloissa, 
mikä vaikuttaa jälkihappanemiseen

• http://www.danisco.com/product-range/dairy-
cultures/yogurt-cultures/

• https://www.chr-hansen.com/en/food-cultures-and-
enzymes/fresh-dairy/our-products-fresh-dairy

• http://www.saccosystem.com/cat2/en/lattiero-
caseario/18/fermenti-lattici/86/

• http://www.innolact.fi/etusivu

Eksopolysakkaridit (EPS) - paksunnosaine, vedensitoja, emulgaattori, 

rasvan korvaus, terveysvaikutukset

• Bakteerisolun pinnalla sijaitsevia / erittämiä 
suurimolekyylipainoisia polysakkarideja

• Tiedetään 31 eri suvuista peräisin olevaa 
maitohappobakteerikantaa, jotka tuottaa EPS, termofiilisten 
joukossa yleisemmin

• Miksi bakteeri tuottaa EPS solun ulkopuolelle? Suojaamaan, 
muodostaa biofilmin ja antaa tarttumisominaisuuden 
pinnoille. Sitoo vettä bakteerin lähelle/ käyttöön

Hapatusolosuhteiden vaikutus

• Kypsytysaika ja –lämpötila:
• Liian aikaisin tapahtunut happanemisen pysäyttäminen 

aiheuttaa löysää ja heroittuvaa rakennetta.
• Liian alhainen kypsytyslämpötila hidastaa happanemista, 

tuotteessa ei ole happamuutta eikä aromia. Tuote on löysä, 
vetinen ja keskentekoinen.

• Liian korkea kypsytyslämpötila nopeuttaa happanemista, 
lisää happamuutta, vähentää aromia, aiheuttaa kokkareista 
ja hiutaleista rakennetta
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Hapatteen määrän vaikutus:

• Hapatebakteerien keskinäiseen suhteeseen
• Syntyvän hapon / aromin määrään tuotteessa ja siten myös 

tuotteen ominaisuuksiin
• Kypsytysaikaan – yleensä lyhenee kun ymppi kasvaa
• Hapatteen tyyppi: käyttöhapatteella happaneminen 

käynnistyy nopeammin, kuin tuoteympillä
• Hapatteen aktiivisuus: hapatteen ikä ja käsittely. Hyvä: tuore, 

nopeasti jäähdytetty.
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Jäähdytys

• Jäähdytyksen tarkoituksena on lopettaa hapatteen 
toiminta

• Aloitetaan, kun tavoitehappamus on saavutettu (esim. 
pH 4,5-4,6)

• Jäähdytyksen aloitus riippuu mm.:
– Tuotteesta (eli haetaanko mietoa vai terävää 

happamuutta)
– Jäähdytystavasta
– Lämmönsiirron tehokkuudesta

– Happaman massan käsittelyssä vältettävä muokkaavuutta 
ja ilman sekoittumista

Jäähdytys
• Valmis jogurtti jäähdytetään alle 10 °C:een, koska 

hapatteiden kasvu ja aktiivisuus on tässä 
lämpötilassa vähäistä

• Yksi tai kaksivaiheisesti, jälkimmäinen on 
käytetympi. 
– Set type (eli pakkauksessaan kypsytetyt) –

jogurtit:  yksivaiheisessa menetelmässä jogurtti 
jäähdytetään yleensä suoraan alle 10 °C:een

– Kaksivaiheisessa menetelmässä jogurttia 
sekoitetaan, jäähdytetään noin 20 °C:een, 
maustetaan, pakataan ja lopuksi jäähdytetään 
hitaasti varastointilämpötilaan, alle 10 °C:een 

SUOJAHAPATTEET

Hapate Patogeenit /pilaajat Ruuan turvallisuus       Kuluttajien 
terveys

Suojahapate = bakteeriviljelmä, joka estää patogeenien / pilaajien kasvun ruuassa ja/tai pidentää 
säilyvyysaikaa
Ovat yleensä maitohappobakteereita tai niiden antibakteerisia metaboliatuotteita

5.10.2021
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Suojahapatteet

• Suojahapatteiden toiminta perustuu kahteen 
mekanismiin

1. Kilpailuun ei-toivottujen bakteerien kanssa
2. Antimikrobisten aineiden tuottamiseen 

(bakteriosiinit), jotka estävät haittamikrobien kasvua 
– bakteriosiinit vaikuttavat tuhoavasti 
haittamikrobien solukalvoon: kuolevat

5.10.2021

Suojahapatteiden 
vaikutusmekanismeja:

• Tuottavat ympäristöönsä pienimolekyylisiä yhdisteitä
– Orgaanisia happoja (maito-, etikka- ja 

propionihappo)
– Alkoholeja, hiilidioksidia, diasetyylia, 

vetyperoksidia
– Bakteriosiinejä: lantibiootteja, nisiiniä, reuteriini, 

reuterisykliini jne..

– Tuotettujen yhdisteiden määrä ja laatu riippuvat 
myös elintarvikkeen olemuksesta

5.10.2021

Suojaava vaikutus:

• Tuotteessa vähäisempi määrä ei-toivottuja mikrobeja
• Toimivat aktiivisesti hapanmaitotuotteiden ja 

juustojen pilaajia vastaan
• Luontaisia ”säilöntäaineita” ilman E-koodeja

5.10.2021
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Sovelluksia maitotuotteissa:
• Hapanmaitotuotteet, pehmeät juustot: Listerian ja 

pilaajien kasvun esto

• Puolikovat ja kovat juustot: pilaantumisen esto:

5.10.2021

Suojahapate hapanmaitotuotteissa:

• Vähentää / rajoittaa hiiva- ja homekontaminaatioita
• Maku ja aromi säilyvät luonnollisina myyntiajan
• Rakenne ja viskositeetti säilyvät vakaana myyntiajan 
• Parempi ja puhtaampi maku tuotteella (ei 

sivumakuja)
• Pidempi myyntiaika tuotteelle

5.10.2021

Suojahapate juustoissa

• Kolien kasvun esto (virhekäymisten esto)
• Hiiva-ja homekontaminaatioiden rajoittaminen
• Maku ja aromi säilyvät luonnollisina myyntiajan
• Puhdas ja luonnollinen maku juustossa sekä 

parempi flavori, sillä haittamikrobien kasvu 
estyy

• Juuston rakenne säilyy hyvänä myyntiajan
• Voidaan pidentää myyntiaikaa

5.10.2021

88

89

90



7.10.2021

31

Käyttö

• Kylmäkuivattu suojahapateymppi voidaan lisätä
– Samaan aikaan varsinaisen hapatteen kanssa

• Ei vaikuta hapatteen toimintaan (tai ei saisi 
vaikuttaa!)

– Erikseen valmistusprosessin lopussa

– Hapanmaitokohteita: jogurtti, raejuusto, rahka
– Pastöroimattomasta maidosta valmistetut juustot

5.10.2021

Esim. Danisco
• http://www.danisco.com/about-dupont/news/news-archive/2013/dupont-introduces-a-new-

generation-of-protective-dairy-cultures/

5.10.2021

Esim. Sacco

5.10.2021
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HAPATTEET

Danisco: 
Kontakti suomessa: Matti Tapaila matti.p.tapaila@dupont.com
Minimitilaus 

Hansen:
Lactor
09 870 3680
lactor@co.inet.fi
- minimitilaus 10 pussia
- hinnat perusjogurttihapatteille noin 100 € / 10 pss, probioottisille 

150 € (Huom! saattaa olla vanhaa hintatietoa)

Sacco:
Innolact / Jussi Heinonen 044 572 7760
jh@innolact.fi
www.innolact.fi    www.innolactgroup.com
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