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TUOREJUUSTOT

ELLI 11.-12.11.2021
Johanna Aho

Yleistä
 Tuorejuusto = juusto, joka sopii nautittavaksi välittömästi 

valmistuksen jälkeen ilman että valmistus edellyttää tämän 
jälkeen tapahtuvia fysikaalisia, kemiallisia tai mikrobiologisia 
muutoksia (siis kypsymistä)

 Maalaisjuustoilla tarkoitetaan lehmän- tai vuohenmaidosta 
valmistettavaa uuni- tai leipäjuustoa

 Perinteisiä kotijuustoja valmistetaan myös isossa 
mittakaavassa meijereissä esim. 
https://www.valio.fi/tuotteet/valio-kotijuusto-laktoositon/

 Nämä sisältävät usein säilöntäaineen E 202 (Kaliumsorbaatti)
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Jo muinaiset suomalaiset…

Perinnetietoon perustuvien kotijuustojen 
valmistusohjeet vaihtelevat eri puolilla 
Suomea 

Esimerkkejä perinnejuustoista: hämäläinen 
juusto, Kainuun leipäjuusto, piimäjuusto ja 
munajuusto

Tunnetuimpia tuorejuustoja ovat raejuusto ja 
leipäjuusto. Myös rahka luetaan kuuluvaksi 
tuorejuustoihin.
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Juustolamaidon laatu

• Maidon tulee olla tuoretta ja hyvälaatuista
• Kattilamaidon vähintään vuorokauden mittainen varastointi 

+4 °C:ssa nostaa maidon pH:ta ja huonontaa juoksettumista 
huomattavasti. Kylmäsäilytyksen aiheuttamia muutoksia voi 
osittain korjata lämpökäsittelemällä maito +60 °C:ssa 30 
minuuttia tai lisäämällä maitoon kalsiumkloridia

Tuorejuustojen valmistusperiaatteet

Ovat lähes samoja kuin kypsytetyillä juustoilla
Valmistusprosessin päävaiheet (kypsytykseen 

saakka) ovat kummallakin juustotyypillä:
I. Maidon saostaminen
II. Saostuman paloittelu
III. Heran erottaminen
IV. Muotitus
V. Puristus 

5

6



5.11.2021

4

Maidon saostaminen

• Saostamisessa valkuaisaineiden (lähinnä 
kaseiinien) luonnollinen rakenne muuttuu → 
kaseiinit liittyvät yhteen → syntyy 
hyytelömäinen / sienimäinen rakenne

• Saostumaan jää kaseiinin lisäksi suurin osa 
maidon rasvasta, osa laktoosista ja suoloista

• Saostuminen voidaan saada aikaan:
Juoksetteen  
Happojen + kuumennuksen avulla

Juoksetesaostus
 Juoksete = entsyymi, joka hajottaa kaseiinia

 Kaseiinia on maidon proteiinista n. 80 %, eli 26 g /maitokilo
 Entsyymi = proteiini, jolla on kyky toimia biologisten 

reaktioiden aiheuttajana. Entsyymit katalysoivat vain 
tiettyä reaktiota ”avain + lukko”-periaatteella 

Entsyymireaktiot ovat nopeita, ja ne tapahtuvat usein vain kapealla    
lämpötila-/ pH-alueella

 Perinteinen juoksete on vasikanmahasta eristetty 
kymosiini (eli renniini)

 Eläinperäiset juoksetteet sisältävät vaihtelevia määriä 
myös naudan pepsiiniä

 Nykyään käytetään mikrobien avulla valmistettuja 
juoksetteita
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Juoksete
• Juoksetteet ovat maitoa saostavia entsyymejä, proteaaseja
• Ne jaotellaan eläinperäisiin, kasviperäisiin, mikrobiologisiin 

ja
FPC (fermentation produced chymosin) juoksetteisiin

• Eläinperäiset juoksetteet sisältävät kymosiinin
(vasikanmahasta) lisäksi vaihtelevia määriä naudan tai sian 
pepsiiniä

• FPC juoksetteet valmistetaan mm. Aspergillus nigerin tai 
Klyveromyces lactiksen avulla ja lopputuotteena on 100 % 
puhdas kymosiini.

• Juoksete vaikuttaa koko juustonvalmistusprosessiin, 
kypsymiseen, saantoon ja laatuun

Näin juoksete toimii:

• Kaseiini on maidossa mikroskooppisen pieninä 
pallosina eli miselleinä

• Juoksete pilkkoo misellin ympäriltä sitä suojaavan 
vesiliukoisen kappakaseiinin → kaseiiniin lii yy kalsium 
→ muodostuu kalsiumparakaseinaatti → josta 
muodostuu verkkomainen, kolmiulotteinen rakenne eli 
juoksettuma, jonka sisälle jää heraa

• Hera = vesi + heraproteiinit + osa laktoosista, suoloista 
+ hiukan rasvaa

• Juokse uma alkaa ku stua → hera puristuu ulos
• Kutistumista nopeuttaa: paloittelu ja lämmittäminen 

sekä happaneminen
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Kaseiinimiselli

Juoksetesaostus jatkoa….

Juoksete lisätään maitoon n. 30-36 °C:n 
lämpötilassa ja sekoitetaan hyvin

Juoksetteen on sekoituttava tasaisesti maitoon 
(laimennos)

Juoksettumisen aikana maitoa ei saa sekoittaa
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Juoksettuminen
• Kaseiinimisellit kasautuvat muodostaen kolmiulotteisen 

verkoston, jonka uumeniin rasva, bakteerit ja vesi pidättyvät
• Verkoston tulee olla riittävän vahva, ennen kuin saostumaa 

voidaan alkaa leikata

Happosaostus

• Maidon kaseiinit saostuvat pH 4,6:ssa (=kaseiinin 
isoelektrinen piste) eli tässä happamuudessa 
kaseiinimiselleillä ei ole sähkövarausta → 
liittyvät yhteen ja saostuvat

• Happosaostus saadaan aikaan lisäämällä maitoon 
elintarvikekelpoista happoa (sitruuna-, viini-, 
etikka- tai maitohappoa) käyttöhapatetta tai 
hapatettua maitoa, heraa tai kermaa

• Hapatteeseen ja piimään puolestaan on syntynyt 
maitohappoa laktoosista maitohappobakteerien 
toiminnan seurauksena 
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Happosaostuman ominaisuuksia:

• Kiinteys on heikompi verrattuna juoksetteella 
aikaansaatuun saostumaan (hiutalemainen vs. 
geelimäinen)

• Juoksettuman paloittelussa syntyy helposti 
hävikkiä, koska saostumassa on paljon pieniä 
hiutaleita

• Kaseiinin mukana juustoon tulee vähemmän 
kalsiumia  verrattuna juoksetteella 
saostettuun juustoumaan

Saostus kuumentamalla:

• Maidon kaseiinit ovat lämmönkestäviä → maito 
on hapatettava ennen kuumennusta, sillä 
happamuuden lisääminen helpottaa saostumista

• Heraproteiinit denaturoituvat ja saostuvat 
kaseiineja helpommin lämmön vaikutuksesta

• Ternimaito sisältää runsaasti esim. 
immunoglobuliineja ja muita helposti lämmön 
vaikutuksesta saostuvia heravalkuaisaineita

• Munajuustojen valmistuksessa kananmunat 
parantavat saostumista
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Juoksettuman laatu vaikuttaa juuston laatuun. 
Juoksettumiseen puolestaan vaikuttavat 

seuraavat tekijät:
1) Maidon juoksettumisominaisuudet (lehmärotu, 

genotyyppi)
2) Maidon koostumus
3) Maidon varastointiaika alhaisessa lämpötilassa
4) Maidon lämpökäsittely
5) Maidon lämpötila 
6) Maidon happamuus 
7) Juoksetteen määrä ja aktiivisuus

1) Maidon juoksettumisominaisuudet

• Lehmärotujen (ja yksilöiden) välillä on eroja 
maidon juoksettumistaipumuksessa

• Nämä erot johtuvat kaseiinin ominaisuuksista, 
jotka ovat perinnöllisiä

• Lypsykauden vaihe vaikuttaa
• Lehmien ruokinnalla myös vaikutusta esim. 

rypsipuriste parempi valkuaislähde kuin soija 
tässä mielessä
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2) Maidon koostumus

• Juustonvalmistuksessa käytettävä maito 
vakioidaan sekoittamalla täysmaitoa tai 
kuorittua maitoa tai kermaa keskenään

• Oleellista on, että maidon rasvapitoisuutta 
säädetään oikeassa suhteessa 
proteiinipitoisuuden kanssa

• Juuston lopullinen rasvapitoisuus riippuu 
maidon rasva/proteiinisuhteesta

3) Maidon varastointi alhaisessa 
lämpötilassa

• Pitkään kylmäsäilytetty maito juoksettuu 
hitaammin kuin tuore maito

• Jo kaksi vrk vaikuttaa tähän
• Kylmässä kasvavien bakteerien entsyymit 

voivat haitata juoksettumista
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4) Maidon lämpökäsittely
• Maidossa on paljon kalsiumia, josta osa on vapaana ja 

osa kiinnittyneenä valkuaiseen
• Pastöroimattomassa maidossa juoksettuma 

muodostuu vapaan kalsiumin avulla
• Pastöroinnissa vapaa kalsium kiinnittyy valkuaiseen 

eikä ole käyte ävissä juoksete aessa → 
juoksettuminen vaikeutuu

• Ongelman ratkaisu: lisätään maitoon kalsiumkloridia 
CaCl 0,1 – 0,2 % → juokse uman laatu paranee ja 
heran erottuminen helpottuu

• Kuumentamisessa denaturoituneet heraproteiinit 
tarttuvat kaseiiniin, jolloin saostuma sitoo runsaasti 
vettä ja juuston rakenne pehmenee

Valmistusvaiheiden merkitys: pastörointi / termisointi

• Juustomaito pastöroidaan ennen juustonvalmistusta 
patogeenien ja muiden haittamikrobien inaktivoimiseksi esim. 
72- 75 °C / 15 – 20s   tai 63°C / 30 min

• Pastörointi tuhoaa tautia aiheuttavat bakteerit sekä koliformit. 
Se ei kuitenkaan tuhoa klostridi-itiöitä

• Raakamaitoon verrattuna pastöroitu maito kermoittuu 
vähemmän juoksettumisen aikana

• β-laktoglobuliini on lämpöherkkä, se alkaa denaturoitua 65°C:ssa 
ja denaturoituu täysin kuumennettaessa 90 °C:ssa viisi 
minuuttia.

• Heraproteiinien denaturoituminen on peruuttamaton reaktio. 
Erityisesti denaturoitunut β-laktoglobuliini sitoutuu 
lämpökäsittelyn tehon kasvaessa yhä tiukemmin κ-kaseiiniin, 
jolloin se siirtyy heran sijasta juustoon. Tästä on seurauksena 
juustosaannon kasvu, mutta pehmeämpi saostuma. 
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Valmistusvaiheiden merkitys: pastörointi / termisointi

• Pastöroinnilla on juustontuotannon kannalta myös negatiivisia 
vaikutuksia. Se muun muassa pidentää juoksettumisaikaa, 
koska maidon kalsiumkaseiinitasapaino häiriintyy 
kalsiumsuolojen saostuessa. Lisäksi juoksettumasta tulee 
löysempää ja heran erottuminen vähenee, jolloin juuston 
kiinteys vähenee ja siitä tulee pehmeämpää.

• Kalsiumkloridin lisääminen maitoon tai maidon pH:n 
laskeminen palauttaa juoksettumisajan ennalleen, jos 
lämpökäsittely ei ole ollut liian voimakas

4) Maidon lämpökäsittely..

• Kuumentamisen seurauksena syntyneet 
denaturoituneen heraproteiinin ja kaseiinin 
yhteenlii ymät häiritsevät juokse een toimintaa → 
juoksettumisaika pitenee ja saostumasta muodostuu 
pehmeä

• ”Korjauskeinoja”:
– Maidon hapa aminen alle pH 6,2 → kaseiinimisellien 

sähköiset poistovoimat kumoutuvat 
– Maidon esikypsytys (hidas lämpötilan nosto 

juoksettumislämpötilaan)
– Kalsiumkloridin lisääminen juustomaitoon
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CaCl2
• E 509 eli kalsiumkloridi-lisäyksellä nostetaan 

juustomaidon vapaan, ionimuotoisen kalsiumin pitoisuus 
ennen pastörointia vallinneelle tasolle. Se lisätään 
juustomaitoon 33 - 34 % vesiliuoksena ja lisäysmäärä 
vaihtelee 20 - 30 g kiteistä kalsiumkloridia/100 l 
juustomaitoa juustotyypistä riippuen

• Vaikutukset: 
– Happamuus kasvaa
– Saostuman ominaisuudet paranevat
– Juoksettuminen nopeutuu
– Laskee kaseiinin vedensitomiskykyä ja edistää siten heran 

poistumista rakeista
– Valkuaisainehävikki pienenee

5) Maidon lämpötila

• Lämpötilan vaikutus on erittäin voimakas
• Lämpötilan on pysyttävä samana juoksettumisen 

ajan
• Alkuperästään riippuen juoksetteiden 

optimilämpötila vaihtelee +30 – 36 C
• Jos maito on alle +30-asteista, syntyvä geeli on 

heikko ja leikatessa syntyy paljon hävikkiä
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6) Maidon happamuus

• Maidon pH vaikuttaa voimakkaasti
• Mitä alhaisempi pH, sitä nopeammin 

juoksettuma muodostuu
• optimi pH 6

7) Juoksetteen määrä ja aktiivisuus

• Juoksete toimitetaan ja varastoidaan väkevänä 
liuoksena → ennen käyttöä se on 
laimennettava kylmällä vedellä valmistajan 
ohjeiden mukaan

• Juoksetteen aktiivisuus laskee iän myötä
• How To Use Rennet | Caglificio Clerici
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Juoksete:
• Sekoitetaan (kloorittomaan) veteen (n. 50/50) ja lisätään 

maitoon tasaisesti ja hellävaraisesti sekoittamalla. Sekoitus ei saa 
kestää kovin pitkään (max 2 min.). Maidon liike pysäytetään, sillä 
mitä liikkumattomampaa maito on juoksettumisen aikana, sitä 
parempi juoksettuma syntyy.

• Juoksettumislämpötila riippuu maidon rasvapitoisuudesta. Mitä 
korkeampi maidon rasvapitoisuus on, sitä korkeampi täytyy 
juoksetuslämpötilan olla, koska rasva estää juoksetteen 
vaikutusta. 

• Lämpötila vaihtelee 29 – 36 °C välillä riippuen käytetystä 
juoksetteesta ja halutusta lopputuloksesta. 

• Alhainen lämpö la →heikko / hieno saostuma →juustosta tulee 
kuiva. 

• Korkea lämpö la → vahva saostuma / karkeampi rakeisto
→juustosta tulee pehmeämpi.

Juoksettuma on hyvä, kun:

• Siihen veitsellä tehtyä viiltoa alhaaltapäin 
kohottamalla havaitaan, että:
– Leikkauspinta on tasainen
– Saostumalla on napakka geelimäinen rakenne
– Hera on kirkasta

Juoksettumisaika on yleensä 30 – 45 minuuttia.
Juoksettumista ei saa häiritä sekoittamalla tai 

tärinällä.
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Juoksetteen vaikutuksesta maidon kaseiini saostuu. Juoksettuminen 
on valmis, kun saostuma on saavuttanut sopivan kiinteyden. Tällöin 

leikkauskohdan reunat pysyvät terävinä ja saostumasta erottuva 
hera on kirkasta ja kellertävää. 

Saostuman paloittelu
• Tehdään, kun 

saostuma on 
saavuttanut sopivan 
kiinteyden

• Välineinä 
juustokattilan pyörivät 
terät tai 
käsikäyttöinen 
juustoharppu

• Tarkoituksena pilkkoa 
massa sopivan 
kokoisiksi rakeiksi, 
joiden sisältä hera 
(vesi) pääsee 
poistumaan helposti 
→ saostuma kuivuu ja 
kutistuu
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Saostuman paloittelu
• Tehtävänä on edistää heran erottumista saostumasta (eli 

kuivattaa rakeistoa)
• Paloittelussa + hämmennyksessä syntyvien rakeiden 

koostumus vaikuttaa merkittävästi valmiin juuston 
koostumukseen ja ominaisuuksiin

• Mitä pienempiä rakeet ovat, sen voimakkaampaa heran 
erottuminen on ja seurauksena on juuston matala 
rasvattoman osan vesipitoisuus eli kuiva juusto. Tämä pätee 
kuitenkin vain tiettyyn rajaan asti. 

• Heran erottumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat:
– Maidon pastörointi

• Heraproteiinin saostuminen kuumennuskäsittelyssä hidastaa heran 
erottumista

Heran erottumiseen vaikuttavia tekijöitä, jatkoa:
– Saostuman laatu

• Liian pehmeä saostuma vaikeuttaa paloittelua ja hidastaa 
heran erottumista

– Raekoko
• Raekoon pienentäminen lisää heran erottumista, mutta 

pienet rakeet sitovat heraa enemmän rakeiden väliin kuin 
suuret rakeet

– Happamuus
• Edistää heran poistumista, mutta liika happamuus voi 

aiheuttaa rakeiden pinnan kovettumisen, jolloin heran 
erottuminen estyy 

– Lämpö
• Edistää heran erottumista, mutta liian korkea (tai liian 

nopeasti noussut) lämpötila voi johtaa heran poistumista 
estävän kalvon syntymisen rakeiden pintaan
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Muotitus

• Juustomassa siirretään muotteihin kun hera-
rakeistoseosta on hämmennetty riittävästi (eli saatu 
aikaiseksi sopiva raekoko ja rakeiston kuivuusaste)

• Ennen muotteihin siirtoa hera erotetaan 
juustomassasta esim. harsokankaalla vuoratun siivilän 
avulla tai siirtämällä rakeisto reikäkauhalla muotteihin

• Muoteissa voidaan käyttää harsokangasta (vähentää 
valmistustappioita ja helpottaa juuston poistamista 
muoteista puristuksen jälkeen) Huom! Harsojen 
puhtaanapito ja desinfiointi

Puristus

• Tehtävänä on aikaansaada rakeiston liittyminen 
toisiinsa ja edistää heran erottumista juustomassasta 
→ tuorejuustolle saadaan lopullinen kiinteys, kuiva-
ainepitoisuus ja happamuus

• Maitohappoa syntyy puristuksen aikana niillä juustoilla, 
joiden valmistuksessa ei ole käytetty niin korkeita 
lämpötiloja, joissa maitohappobakteerit tuhoutuvat

• Aikaansaadaan käyttämällä kevyttä painoa 
juustomuotin kannen päällä

• Heran erottumiseen puristuksen aikana vaikuttavat 
lämpötila, happamuus ja puristuspaine

• Juustot voidaan puristaa kylmiössä → säilyvyys
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Suolaus

• Suola parantaa oleellisesti juuston makua, 
lisää säilyvyyttä ja juuston vedensitomiskykyä 
(siis parantaa saantoa)

• Suola voidaan
– Lisätä maitoon
– Ripotella rakeille tai juuston pinnalle ennen 

paistamista (leipäjuusto)
– Suolata juusto suolavedessä

Suolaus maitoon

• Suolan lisääminen maitoon voi haitata 
juoksettumista

• Hidastaa maitohappokäymistä niillä juustoilla, 
joiden valmistuksessa käytetään hapatteita

• Juustoon jäävän suolamäärän arviointi on 
vaikeaa, koska heran mukana poistuu suolaa

• Toisaalta suola maidossa lisää saantoa hiukan

37

38



5.11.2021

20

Rakeille suolaus

• Suola lisätään rakeille heran erottamisen 
jälkeen ennen muotteihin siirtoa

• Maustejuustojen valmistuksessa tässä 
yhteydessä lisätään myös mausteet

• Juustoon jäävän suolan määrän arviointi on 
melko helppoa

• Leipäjuustot voidaan suolata 
pintasuolauksena ennen paistamista

Jäähdytys ja pakkaus

• Mahdollisimman nopea jäähdyttäminen on tärkeää 
juustojen säilyvyyden kannalta

• Tuorejuustot pakataan esim. vakuumipusseihin tai 
suojakaasuun

• Suojakaasu: pakkauksen sisällä oleva ilma korvataan 
muunnetulla kaasuseoksella, joka sisältää enemmän 
hiilidioksidia ja vähemmän happea kuin ilma (esim. CO2
20-40 %) → suoja bakteerikasvua ja härskiintymistä 
vastaan

• Varastointilämpötila esim +4 C
• Tuorejuustojen myyntiaika on n. 7-10 päivää
• Vaativat katkeamattoman kylmäketjun
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VALMISTUSHYGIENIA

• Tuorejuustojen säilyvyys on kypsytettyihin 
juustoihin verrattuna huomattavasti heikompi

• Säilyvyyttä heikentävät:
– Juuston sisältämä laktoosi (=mikrobien ravintoa)
– Juuston alhainen happamuus (”turvaraja” pH 4,5)
– Juuston korkea vesipitoisuus
– Juuston vesiosan alhainen suolapitoisuus

→ korkeat hygieniavaatimukset maidon 
käsittelyssä, valmistuksen eri vaiheissa ja 
kuljetuksessa

Maidon laatuvaatimukset

• Bakteerimäärän tulisi olla alhainen, max 10000 
pmy/ml

• EI saa olla mastitismaitoa!
• Erityisen haitallisia ovat enterobakteerit ja 

itiölliset bakteerit
• Valmistukseen käytettävä maito tulisi pastöroida 

(esim. 72°C/15 s tai 63°C/30 min), mikäli valmistuksessa ei 
käytetä pastörointia vastaavia lämpökäsittelyjä 

• Mikäli pastöroimatonta juustoa myydään 
kuluttajalle, on siitä oltava maininta 
myyntipäällyksessä
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Mikrobikriteeri-asetuksen vaatimukset tuorejuustoille:

• Ei saa löytyä Salmonellaa tai Listeriaa
• Lämpökäsitellystä maidosta valmistetut juustot: 

E.coli n=5, c=2, m=100 pmy/g, M=1000 pmy/g
• Raakamaidosta valmistetut juustot: 

koagulaasipositiiviset stafylokokit n=5, c=2, m=104 

pmy/g, M= 105 pmy/g
• Pastörointia heikommin lämpökäsitellystä maidosta 

valmistetut juustot: koagulaasipositiiviset stafylokokit 
n= 5, c=2, m=100 pmy/g, M=1000 pmy/g

• Pastöroidusta maidosta valmistetut juustot: 
koagulaasipositiiviset stafylokokit n= 5, c=2, m=10 
pmy/g, M=100 pmy/g

tulkintaa…
• n=näytteen muodostavien osanäytteiden määrä
• c=niiden osanäytteiden määrä, joiden arvot ovat 

välillä m-M
• Testitulokset osoittavat testatun prosessin 

mikrobiologisen laadun
• Laatu on 

– Hyvä, jos kaikki todetut arvot ovat ≤ m
– Välttävä, jos enintään c/n arvoa on välillä m-M ja 

muut todetut arvot ovat ≤ m
– Huono, jos yksi tai useampi todetuista arvoista on 

› M tai jos enemmän kuin c/n arvoa on välillä m-M
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Toiminta saataessa epätyydyttäviä tuloksia:

• Tuotannon hygieniatason ja raaka-aineiden valinnan 
parantaminen

• Jos koagulaasi-+ stafylokokkeja on yli 105 pmy/g, 
juustoerä on testattava stafylokokkienterotoksiinien
varalta

ESIMERKKEJÄ

Meiltä ja muualta

45

46



5.11.2021

24

LEIPÄJUUSTO (= esimerkki juoksetesaostuksesta)

Raaka-aineet: 
täysmaito 8 kg, juoksete 1 ml, suola: 50 g maitoon + hiukan 

ripotellaan pinnalle → valmista juustoa noin 1100 g
Valmistus:
 Lisää suola maitoon
 Lämmitä maito juoksettumislämpötilaan + 35°C:een
 Sekoita juoksete vesitilkkaan ja lisää seos maitoon huolellisesti 

sekoittaen
 Anna maidon juoksettua rauhassa 30-45 min
 Tarkista juoksettuman laatu, jos pehmeää ja leikkausviilto 

epämääräinen jatka juoksettamista. Jos OK, niin paloittele 
juoksettuma veitsellä ja vispilällä noin sokeripalan kokoisiksi 
rakeiksi

Leipäjuusto, jatkoa….
 Jälkilämmitä massa n. 40 – 45 °C:een koko ajan sekoittaen
 Erota rakeisto herasta joko kaatamalla harsolla vuoratun 

siivilän läpi tai reikäkauhalla
 Laita syvän uunipellin päälle leivinpaperi, jonka päälle asetat 

metallikehän
 Siirrä juustouma kehän sisään ja painele pinta tasaiseksi 

hansikoiduin käsin – toimi ripeästi, sillä jäähtynyt rakeisto ei 
enää tartu toisiinsa. Pyri saamaan pinta tasaiseksi.

 Kaada pelliltä ylimääräinen hera pois ja ripottele pinnalle 
suolaa

 Paista + 225 °C uunin yläosassa grillivastuksella täplikkääksi
 Käännä juusto toisen uunipellin avulla (valuta ensin heraa 

pois), suolaa pinta ja paista taas täplikkääksi
 Jäähdytä juusto kylmiössä, punnitse saannon laskemiseksi ja 

pakkaa vakuumipussiin
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Piimäjuusto (=esimerkki happosaostetusta juustosta)

Raaka-aineet: 
Täysmaito 4,5 kg, piimä 1,5 kg, kananmuna n. 200 g, voi 25-45 g, 

suola 20 g → valmista juustoa tulee noin 1200 g
Valmistus:
 Kuumenna maito kiehuvaksi, sekoita pohjia myöten 

kuumennuksen ajan, muuten maito palaa pohjaan
 Vatkaa kananmunat piimän joukkoon
 Lisää seos kiehuvaan maitoon
 Kuumenna seos uudelleen n. 90 °C:een (älä keitä)
 Anna seoksen seisoa kattilassa, kunnes hera on kirkastunut
 Kaada juustomassa sideharsokankaalla vuorattuun siivilään

Piimäjuusto, jatkoa…

 Kun liika hera on valunut pois, sekoita massaan suola ja 
voi

 Siirrä massa harsolla vuorattuun muottiin
 Taittele harsokankaan päät juuston päälle ja peitä 

juusto sopivalla kannella
 Vie juusto kylmään puristumaan kevyen painon alle 

muutamaksi tunniksi
 Kun juusto on valunut ja jäähtynyt, se voidaan irrottaa 

muotista
 Punnitse valmis juusto saannon laskemiseksi ja pakkaa 

vaikkapa vakuumipussiin
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Halloumi

• Halumi tai halloumi (kreik. 
Xαλλούμι, lausutaan "hallumi", 
turk. Hellim Peyniri) on 
Kyprokselta lähtöisin oleva juusto. 

• Perinteisesti sen valmistuksessa 
on käytetty lampaan- ja 
vuohenmaidon seosta, mutta 
markkinoilla on myös juustoja, 
jotka sisältävät lisäksi 
lehmänmaitoa. 

• Teollisesti valmistetuissa 
halloumeissa lehmänmaidon 
osuus on yleensä suuri, mikä 
alentaa tuotantokustannuksia, 
mutta vaikuttaa makuun ja 
ominaisuuksiin.

Halloumi
• Halumi on valkoista ja siinä on erottuva kerrosmainen rakenne ja 

suolainen maku. 
• Juusto on usein maustettu mintulla, jolla sanotaan olevan myös 

säilyvyyteen vaikuttavia antibakteerisia ominaisuuksia. 
• Muita juustoja korkeamman sulamispisteensä ansiosta halloumia voidaan 

grillata ja ruskistaa ilman, että se ehtii sulaa, minkä ansiosta sitä käytetään 
erityisesti ruoanvalmistuksessa. 

• Halloumi valmistetaan, kuten muutkin samantyyppiset juustot, ensiksi 
tekemällä juoksutepohjainen tuorejuusto. Valmis juustokimpale keitetään 
voimakassuolaisessa vedessä tai herassa, jossa rakenne tiivistyy ja juusto 
saa sille ominaisen kumimaisen rakenteen ja kermamaisen maun.
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Paneer

• Intialainen tuorejuusto, 
jota käytetään 
ruuanvalmistuksessa 
esim. Palak Paneer

• Valmistetaan puhvelin 
tai lehmän maidosta 
happosaostamalla, ei 
perinteisesti suolata

• Happo: sitruuna-, 
maito- tai etikkahappo
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Mascarpone
• Italialainen tuorejuusto, joka sopii 

sekä suolaisten levitteiden että 
makeiden leivonnaisten 
valmistukseen

• Sisältää rasvaa noin 50 %
• Valmistetaan (nopea tapa) 

happosaostuksella kermasta 
kuumentamalla TAI (hidas tapa) 
valuttamalla hapatettu kerma

• creme fraichen tai smetanan/ 
mesofiilinen aromia tuottava hapate 
+ pieni määrä (1:10 000 ) juoksetetta 
parantaa saantoa

• Happo: sitruunahappo, viinihappo, 
maitohappo, etikkahappo

• Kalsiumkloridilisäys CaCl 0,1 – 0,2 % 
kermaan parantaa saantoa

Ricotta

• Raaka-aineena juoksetejuustojen valmistuksesta syntynyt hera, 
johon lisätään maitoa 5-20 %. Heran pH alkutilanteessa tulisi olla 
noin 7. Tähän päästään lisäämällä esim. Na-bikarbonaattia

• Ricottaa voidaan valmistaa myös täysmaidosta – erilainen tuote!
• Seosta (95 % hera + 5 % maito) kuumennetaan hitaasti 80 - 90 

C:een
• Lisätään nopeasti happo jolloin seoksen pH laskee 5,6 – 6,0:een ja 

saostuminen alkaa
• Tyypillisesti∼3.85% etikkahappoliuosta lisätään 1.5% (v/v)
• Seos saa seistä noin tunnin ennen saostuman erottamista
• 100 kilosta hera/maito 95/5 – seosta saadaan noin 5 kg ricottaa
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Raejuuston valmistus:

Kuori u pastöroitu maito → hapatus 0-
hapa eella n. 12 h, pH n. 5 → juoksete → 
saostuman leikkaus → jälkilämmitys n. 50 °C + 
hämmennys → rakeiston pesu vedellä 
(samalla jäähtyy) → rakeiston pakkaaminen 
purkkeihin → päälle lisätään kerma, jossa 
suola ja säilöntäaine (kaliumsorbaa ) → 
kansitus jne…..

Raejuuston valmistuksen vaihtoehtoja
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Kiitos!
Johanna Aho

Johanna Jeesaa tmi.
Johanna.pettu@smail.fi 040 7565315
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