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1 JOHDANTO 
 
Juusto on yleinen nimitys kypsytetyille maitopohjaisille elintarvikkeille, joita valmistetaan eri 

makuisina ja muotoisina laajasti ympäri maailmaa (Fox & McSweeney 2004). Erilaisia juusto-

laatuja on arvioitu olevan 400–1400 riippuen luokittelu- ja laskutavasta. Yleisimmin juustot 

jaetaan erilaisiin ryhmiin rakenteen perusteella, mutta Scottin ym. (1998b) mukaan muita luo-

kittelutapoja ovat muun muassa alkuperämaa, raaka-aineena käytetty maito (lehmä, lammas, 

vuohi), juuston sisäiset (kolojen koko) tai ulkoiset (kuori, pinnoite) ominaisuudet, paino 

(muoto, koko) sekä rasvan määrä kuiva-aineesta laskettuna. 

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (engl. Food and Agriculture Or-

ganization of the United Nations, FAO) määritelmän mukaan juusto on “kypsytetty tai kypsyt-

tämätön pehmeä, keskikova, kova tai erittäin kova tuote, joka voi olla päällystetty ja jonka he-

raproteiini/kaseiini -suhde ei ole sama kuin maidossa” (FAO 1978). Lisäksi sen mukaan kyp-

sytetty juusto on tuote, joka ei ole valmis syötäväksi heti valmistuksen jälkeen ja homekypsy-

tetty kypsytetään ensisijaisesti kehittämällä ominaista homekasvua tuotteen sisäpuolella ja/tai 

pinnalla. FAO määrittelee kypsyttämättömäksi juustoksi juuston, joka on valmis käytettäväksi 

valmistuksen jälkeen. Tuorejuustot sisältyvät FAO:n kypsyttämättömien juustojen määritel-

mään. 

Koko maailman maidontuotannosta 81 % on lehmän maitoa, 15 % puhvelin maitoa ja 4 % 

vuohen-, lampaan- ja kamelinmaitoa (FAO 2019). Kokonaisuudessaan maidontuotanto on kas-

vanut 1,6 % vuoden 2018 aikana noin 838 miljoonalla tonnilla. Euroopan Unionin alueella kas-

vua oli 0,8 % ja koko maailmassa maidontuotannon arvioidaan kasvavan noin 1,7 % vuoteen 

2028 mennessä. FAO:n (2019) mukaan Euroopan Unionissa, jossa tuotetaan tällä hetkellä 

toiseksi eniten maitoa maailmassa, arvioidaan maidontuotannon kasvavan paljon hitaammin 

kuin muualla maailmassa keskimäärin. 

Maidon kulutus väheni Suomessa lähes 5 % vuodesta 2018 vuoteen 2019 (LUKE 2020a). 

Vuonna 2019 maitoa juotiin noin 102 litraa henkeä kohti ja kaikkia nestemäisiä maitotuotteita 

käytettiin yhteensä 148 kilogrammaa. Nestemäisten maitotuotteiden (piimä, jogurtti, viili, 

kerma) kulutus väheni noin 4 % vuoteen 2018 verrattuna. Juustojen kulutus vuonna 2019 oli 

vähän alle 25 kilogrammaa henkeä kohti. Tuoretuotteista rahkat sisältyvät juustoihin (LUKE 

2016) ja rahkojen kulutus kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan juustojen ku-

lutus väheni hieman vuosien 2018–2019 välillä, vajaasta 26 kilogrammasta hieman alle 25 ki-

logrammaan henkeä kohti (LUKE 2020b). Maitojauheiden, kuten täysmaitojauhe, tuotannossa 

Euroopan Unionin alueella vuosien 2019–2020 välillä oli muutosta +6,6 %, kun taas rasvatonta 
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maitojauhetta valmistettiin vastaavana aikana +0,5 % enemmän (EU 2020). Tuoretta raakamai-

toa on yhä enemmän jatkojalostettavana esimerkiksi maitojauheeksi. Tähän vaikuttavat muun 

muassa kerätyn raakamaidon määrän kasvu sekä nestemäisen maidon ja tuoretuotteiden kulu-

tuksen väheneminen. Maitojauhe on kuivattua maitoa eli maidosta on poistettu vesi, jolloin 

jauheena tuotteen laatu pysyy hyvänä (Bhandari 2013). Maitojauheiden etuna voidaan pitää 

pidempää säilyvyysaikaa, helppokäyttöisyyttä ja varastotilan käytön maksimointia, sillä sama 

maitomäärä vie kuivattuna vähemmän tilaa varastossa kuin nestemäisessä muodossa (Celestino 

ym. 1997, Jeon ym. 2012, Bhandari 2013). 

Tuorejuustoa on valmistettu 1900-luvun alkupuolelta alkaen lehmän-, lampaan-, kutun- tai vuo-

henmaidosta (Fox & McSweeney 2004, Phadungath 2005) tai kamelinmaidosta (Mehaia 1993). 

Tuorejuuston valmistuksessa hera erotettiin rakeistosta alun perin suodattamalla se kangaspus-

sien läpi (Phadungath 2005). Menetelmässä hyödynnettiin maan vetovoimaa ja suodattaminen 

vei aikaa noin 24 tuntia, jotta tuorejuuston vesipitoisuus täytti tuotteelle säädetyn vesipitoisuu-

den. Yksi tärkeimmistä uudistuksista tuorejuustoprosessin kehityksessä on ollut keskipakois-

voimaseparaattorin käyttöönotto heran erottamiseen. Linkin (1945) mukaan separaattorin käyt-

töönottamisen jälkeen tuorejuusto pystyttiin pakkaamaan huomattavasti steriilimmissä ja lähes 

aseptisissa olosuhteissa, jolloin tuotteelle saatiin pidempi säilyvyysaika. 

Tuorejuusto-nimitystä käytetään pehmeästä tuoreesta juustosta, jonka hapattamiseen on käy-

tetty mesofiilisiä maitohappobakteereita, kuten Lactococcus- tai Leuconostoc-kantoja (Guinee 

ym. 1993a, Lucey 2004, Phadungath 2005, Lucey 2017). Tavallisesti tuorejuusto valmistetaan 

hapattamalla maito-kermaseos 22 °C:ssa 12–16 tunnin ajan ja erottamalla siitä hera, minkä jäl-

keen tuorejuusto on valmista käytettäväksi heti. Luceyn (2004) mukaan tuorejuusto eroaa 

muista hapatetuista maitotuotteista siten, että fermentoinnin jälkeen rakeistosta erotetaan mer-

kittävä määrä heraa esimerkiksi separoimalla tai ultrasuodatuksella. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko Mineval™-, Eila® MPC60 maitoproteiinikon-

sentraatti- ja Eila® WPC heraproteiinikonsentraattijauheista valmistaa tuorejuustoa ilman, että 

valmistuksessa käytetään muuta maitoraaka-ainetta jauheiden ja suolaamattoman voin lisäksi. 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako maitoraaka-aineena käytetyn jauheen 

kalsiumin ja proteiinin suhde sekä proteiinikoostumus tuorejuuston rakenteeseen. Tavoitteena 

kalsium/proteiini -suhteelle tutkimuksessa oli 2,5–5 mg/g näytteiden heroittumisen estämiseksi. 
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2 KOKEELLINEN TUTKIMUS 
 
2.1 Materiaalit ja menetelmät 
 
2.1.1 Tutkimuksen eteneminen 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko tutkimukseen valituista maitojauheista val-

mistaa tuorejuustoa. Lisäksi selvitettiin, vaikuttaako jauheen kalsiumin ja proteiinin suhde sekä 

proteiinikoostumus tuorejuuston rakenteeseen. Aikaisemmin pelkästään jauheraaka-aineista ei 

juurikaan ole valmistettu tuorejuustoa, vaan erilaisissa sovelluksissa on hyödynnetty jauheiden 

lisäksi nestemäisiä maitoraaka-aineita (maito, kerma). Tässä tutkimuksessa jauheiden lisäksi 

maitoraaka-aineena oli ainoastaan suolaamaton voi. Tuorejuustonäytteiden rasvapitoisuus sää-

dettiin voin avulla vastaavalle tasolle kuin rasvapitoisuus on tuotannossa valmistetuissa, rasva-

pitoisuudeltaan 25 % maustamattomissa tuorejuustoissa. 

Tutkimus koostui esikokeista (n = 7), esikokeiden perusteella tutkimukseen valmistettavien 

tuorejuustojen valinnasta, tuorejuustojen valmistamisesta, rakenneominaisuuksien (kiinteys) 

mittaamisesta TA.XT-laitteistolla ja aistinvaraisesta arvioinnista asiantuntijaraadin (n = 8) 

avulla seuranta-ajan ollessa kolme kuukautta. Lisäksi seuranta-aikana mitattiin näytteiden pH-

arvot ja värit. Esikokeissa testattiin mikrobiologisen hapatteen soveltuvuutta jauheista valmis-

tettujen tuorejuustojen hapattamiseen ja todettiin, että jauheiden korkean natriumpitoisuuden 

vuoksi mikrobiologisen hapatteen käyttäminen ei olisi ollut järkevää. Tämä johtuu muun mu-

assa suolan aiheuttamasta vedenaktiivisuuden alenemisesta juustossa, mikä vaikuttaa maito-

happobakteerien kasvuun ja näin ollen tuotteen happanemiseen (Thomas & Pearce 1981, Fox 

ym. 1990, Scott ym. 1998a, Fox & Cogan 2004). Tällöin ainoastaan yhdellä jauheseoksella 

saavutettiin 24 tunnin aikana pH 4,8 (tavoite-pH 4,7) ja muilla jauheseoksilla pH oli noin 5,0–

6,2. Esikokeiden perusteella valittiin näytteiden valmistukseen jauheiden seossuhteet sekä ke-

miallisena hapatteena käytetyn glukono-δ-laktonin (engl. glucono-δ-lactone, GDL) lisäysmäärä 

ja hapatuslämpötila. 

Näytteet valmistettiin laboratoriossa pilot-mittakaavassa. Valmistuksessa vesi-maitojauhe-voi-

seos hapatettiin GDL:lla, keitettiin ja homogenoitiin 180 bar:n paineella. Lopuksi näytteet pa-

kattiin kuumana ja jäähdytettiin jääkaappilämpötilassa. Osanäytteiden valmistaminen toistettiin 

kolme kertaa satunnaisessa valmistusjärjestyksessä ja osanäytteet nimettiin satunnaistetun val-

mistusjärjestyksen mukaan koodeilla K1–K15 (taulukko 1). Tulosten raportointia varten tuore-

juustot nimettiin tunnuksilla ”juusto A”, ”juusto B”, ”juusto C”, ”juusto D” ja ”vertailu-

juusto R”. 
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Taulukko 1. Osanäytteiden satunnaistettu valmistusjärjestys ja mittausajankohdat elo-syyskuussa 2019. 

 
Mineval™ = kationivaihdettu maitojauhe. 
Eila® WPC = laktoositon heraproteiinikonsentraatti. 
Eila® MPC60 = laktoositon maitoproteiinikonsentraatti, proteiinipitoisuus 60 %. 
 
Tutkimuksen aikana tuorejuustoista mitattiin kiinteys, happamuus ja väri sekä ne arvioitiin ais-

tinvaraisesti taulukossa 2 esitettyinä ajankohtina. Lisäksi niistä tehtiin kemialliset ja mikrobio-

logiset analyysit. 

Taulukko 2. Osanäytteiden mittaus- ja analysointiajankohdat näytteiden iän mukaan. 

 
 

2.1.2 Tuorejuustonäytteiden valmistaminen 
 
Tuorejuustot (näytteet K1–K15) valmistettiin elo-syyskuussa 2019 kolmen viikon aikana. Mai-

topohjaisia jauheraaka-aineita käytettiin neljän juuston (A, B, C, D) valmistamisessa ja vertai-

lujuusto (R) valmistettiin tuotantolaitoksesta saadusta tuorejuuston pääraaka-aineesta. Kaikki 

näytteet valmistettiin laboratorio-olosuhteissa pilot-mittakaavassa mallintaen tuotannon proses-

sia (tarkemmin kohdassa Tuorejuustonäytteiden valmistusprosessi pilot-mittakaavassa). 

Osanäyte Satunnaistettu
valmistus-
järjestys

Jauheraaka-aineet Valmistus Rakenne-
mittaus
(0-12 vko)

Happamuus
Aistinvarainen 
arviointi
(0-12 vkoa)

Väri
(8 vko ja 
12 vko)

K1 C3 Mineval™  + Eila® WPC 26.–27.8. 28.8.–21.11. 30.8.–21.11. 25.10.–21.11.

K2 B2 Mineval
™  

+
 
Eila

®
 MPC60 27.–28.8. 28.8.–21.11. 30.8.–21.11. 25.10.–21.11.

K3 R1 Tuotannon raaka-aine 28.8. 28.8.–21.11. 30.8.–21.11. 25.10.–21.11.

K4 B1 Mineval™  + Eila® MPC60 28.–29.8. 28.8.–21.11. 30.8.–21.11. 25.10.–21.11.

K5 B3 Mineval
™  

+
 
Eila

®
 MPC60 28.–29.8. 28.8.–21.11. 30.8.–21.11. 25.10.–21.11.

K6 D2 Mineval
™  

+
 
Eila

®
 MPC60 9.–10.9. 11.9.–5.12. 13.9.–5.12. 6.11.–5.12.

K7 C2 Mineval™  + Eila® WPC 9.–10.9. 11.9.–5.12. 13.9.–5.12. 6.11.–5.12.

K8 A3 Mineval™
9.–10.9. 11.9.–5.12. 13.9.–5.12. 6.11.–5.12.

K9 D1 Mineval
™  

+
 
Eila

®
 MPC60 11.–12.9. 11.9.–5.12. 13.9.–5.12. 6.11.–5.12.

K10 A1 Mineval™
11.–12.9. 11.9.–5.12. 13.9.–5.12. 6.11.–5.12.

K11 R2 Tuotannon raaka-aine 18.9. 19.9.–11.12. 20.9.–10.12. 14.11.–10.12.

K12 D3 Mineval
™  

+
 
Eila

®
 MPC60 17.–18.9. 19.9.–11.12. 20.9.–10.12. 14.11.–10.12.

K13 R3 Tuotannon raaka-aine 18.9. 19.9.–11.12. 20.9.–10.12. 14.11.–10.12.

K14 C1 Mineval™  + Eila® WPC 18.–19.9. 19.9.–11.12. 20.9.–10.12. 14.11.–10.12.

K15 A2 Mineval
™

18.–19.9. 19.9.–11.12. 20.9.–10.12. 14.11.–10.12.

Näytteen ikä 
[vko]

Aistinvarainen 
arviointi

Kiinteys 
(TA.XT)

Väri Kemialliset
analyysit

Mikrobiologiset
analyysit

0 x x x x

4 x

8 x x x

10 x

11 x

12 x x x x



13 

 
 

Raaka-aineet 
 
Tutkimusmateriaaleina käytettiin maitopohjaisia jauheita Mineval™, Eila® MPC60 maitoprote-

iinikonsentraatti ja Eila® WPC heraproteiinikonsentraatti (Valio Oy, Seinäjoen tehtaat). Jauhe-

maisten raaka-aineiden lisäksi näytteiden valmistukseen käytettiin vesijohtovettä, suolaama-

tonta voita (Valio Oy, Seinäjoen tehtaat), kemiallista hapatetta GDL (Jungbunzlauer, Sveitsi), 

suolaa Suprasel® Fine Salt (AkzoNobel, Tanska) sekä rakenteensäätö- ja emulgointiaineseosta 

Hamulsion QCCC (Tate & Lyle, Saksa). Taulukossa 3 on esitetty tutkimuksen maitojauheiden 

koostumukset, jotka on määritetty Valio Oy:n Tutkimusanalytiikan Kemian analyysipalve-

luissa ja Lapinlahden aluelaboratoriopalveluissa. 

Taulukko 3. Maitojauheiden, Mineval™, maitoproteiinikonsentraatin Eila® MPC60 ja heraproteiinikonsentraatin 
Eila® WPC, koostumukset määritettynä jauheen kuiva-aineesta (g/100 g). 

 
 

Tuorejuustonäytteiden valmistusreseptit 
 
Tuorejuustot valmistettiin Valio Oy:n Tutkimus- ja tuotekehityksen prosessilaboratoriossa. En-

nen tuorejuustojen valmistusta jokaiselle juustolle (A, B, C ja D sekä vertailujuusto R) laskettiin 

valmistusresepti, jonka mukaisesti raaka-aineiden punnitukset tehtiin. Näytetarve oli yhteensä 

vähintään noin 10 kg, minkä vuoksi tuorejuustomassoja valmistettiin neljä 3 kg:n annosta. Use-

amman keittoannoksen valmistaminen johtui keitossa käytetyn kattilan rajallisesta koosta 

(3 kg). Juustojen valmistuksessa valmistusreseptit laskettiin siten, että näytteiden kalsium/pro-

teiini -suhde oli 2,5 mg/g ja 5 mg/g. Tuotannosta saadusta tuorejuuston pääraaka-aineesta val-

mistettujen vertailunäytteiden kalsium/proteiini -suhde oli 15 mg/g. Kokonaisproteiini- ja ras-

vapitoisuudet pidettiin vakioina 6,3 % (proteiini) ja 25 % (rasva). Juustojen valmistusreseptit 

on esitetty taulukossa 4. 

 

 

Mineval™ Eila® MPC60 Eila®WPC

Proteiini 36 60 76

Rasva 0,5 0,7 6

Laktoosi 52 0,05 <0,06

Tuhka 8 7,3 2,9

Kalsium <0,1 18 0,48

Natrium 2,5 2,2 0,093

Kalium 1,1 10 0,72

Fosfori 0,92 12 0,29

Magnesium 0,005 1,2 0,085

Kloridi 1,1 0,4 0,036
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Taulukko 4. Juustojen valmistusreseptit ja niiden laskennalliset kalsium/proteiini -suhteet (mg/g). 

 
 
Tuorejuustonäytteiden ravintoarvot 
 
Valmistusreseptien perusteella laskettiin juustojen ravintoarvot, jotka on esitetty liitteessä 1. 

Laskennassa käytettiin raaka-aineiden spesifikaatioissa ilmoitettuja ravintoarvoja. Lisäksi re-

septien mukaan valmistettujen juustojen kemiallinen koostumus analysoitiin. Juustojen kemi-

alliset analyysitulokset on esitetty liitteessä 2. 

Tuorejuustojen laskennalliset hiilihydraattipitoisuudet vaihtelivat paljon. Tämä johtui muun 

muassa raaka-aineina olleiden maitopohjaisten jauheiden laktoosi-, galaktoosi- ja glukoosipi-

toisuuksista. Jonkin verran vaikutusta oli myös suolaamattoman voin hiilihydraattipitoisuudella 

(0,8 %), sillä suolaamatonta voita lisättiin näytteisiin 30,4 %. Vertailujuuston hiilihydraattipi-

toisuus on huomattavasti pienempi kuin muiden juustojen (liite 1). Vertailujuuston pääraaka-

aineena käytettiin tuotantolaitoksesta saatua tuorejuuston raaka-ainetta, jossa laktoosi on hyd-

rolysoitu. Näin ollen vertailujuuston jäljelle jäävä kokonaishiilihydraattipitoisuus koostuu glu-

koosista ja galaktoosista. Lisäksi koska vertailujuusto oli laktoositon, sen laktoosipitoisuutta ei 

laskettu liitteeseen 1. 

Suolapitoisuuden osalta tavoite oli 1,0 %, mikä on myös kaupallisen 25 % rasvaa sisältävän 

maustamattoman tuorejuuston suolapitoisuus. Suolapitoisuus on laskettu tuorejuustoille muun-

tamalla niiden natriumpitoisuus suolapitoisuudeksi kertomalla se suolan ekvivalenttikertoi-

mella 2,5. Jokaisen juuston maitopohjaisena jauheraaka-aineena oli Mineval™-jauhe, joka si-

sältää natriumia 2500 mg/100 g. Kuten taulukossa 4 on esitetty, juuston A reseptissä on Mi-

neval™-jauhetta 17,00 %. Tällöin saadaan kyseiseen juustoon pelkästään jauheraaka-aineesta 

natriumia 0,425 %, mikä tekee suolapitoisuudeksi laskettuna 1,0625 % (0,425 % * 2,5). Juus-

ton A osalta Mineval™-jauheen määrää ei voitu vähentää, sillä proteiinipitoisuuden tavoite oli 

6,3 %. Jotta juustoon A saatiin riittävästi proteiinia, oli jauheen annostelun oltava edellä mai-

nittu 17,00 %, jolloin suolapitoisuudeksi saatiin 1,1 %. Juuston A suolapitoisuuden vuoksi 

Raaka-aine [%] Juusto A Juusto B Juusto C Juusto D Vertailujuusto R

Mineval™
17,00 16,23 10,97 14,79 -

Eila® MPC60 - 0,47 - 1,41 -

Eila® WPC - - 2,83 - -

Vesijohtovesi 49,55 49,80 52,37 50,22 -

Suolaamaton voi 30,40 30,40 30,40 30,40 -

Glukono-δ-laktoni 2,50 2,50 2,50 2,50 -

Suprasel
®
 Fine Salt - 0,05 0,38 0,13 1,03

Hamulsion QCCC 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Tuotannon raaka-aine - - - - 98,43

Kalsium/proteiini, [mg/g] 2,78 3,50 3,50 5,00 15,00
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kaikkien tuorejuustojen suolapitoisuus säädettiin 1,1 %:iin, vaikka tavoite oli suolapitoisuuden 

osalta 1,0 %. 

Tuorejuustojen valmistusprosessi pilot-mittakaavassa 
 
Tuorejuustot A, B, C ja D valmistettiin kuvan 1 mukaisesti pilot-mittakaavassa. Juustojen val-

mistaminen aloitettiin punnitsemalla yläkuppivaa’alla (Mettler Toledo PG12001-S Delta 

Range, Sveitsi) maitopohjaiset jauheet erilliseen astiaan. Vesijohtovesi (~10 °C) punnittiin ylä-

kuppivaa’alla ruostumattomasta teräksestä valmistettuun kypsytysastiaan ja jauheraaka-aine li-

sättiin vähitellen veden sekaan samalla voimakkaasti sekoittaen Bamix-sauvasekoittimella 

(ESGE AG, Sveitsi) yhden minuutin ja 40 sekunnin ajan teholla yksi. Vesi-jauheseoksen an-

nettiin tasaantua jääkaappilämpötilassa (4 °C) yön yli. 

Seuraavana päivänä tasaantunut vesi-maitojauheseos esilämmitettiin vesihauteessa (AEJ – 

Imago 500 Culturing Unit – Incubator, Aerne Analytic, Saksa) 65 °C:ssa, jonka jälkeen siihen 

lisättiin sulatettu suolaamaton voi samalla voimakkaasti sekoittaen 40 sekunnin ajan sauva-

sekoittimella teholla yksi. Vesi-maitojauhe-rasvaseos pastöroitiin vesihauteessa 90 °C:ssa vii-

den minuutin ajan, minkä jälkeen seos jäähdytettiin vesihauteessa kylmävesikierrolla 

42 °C:seen. Jäähdytyksen jälkeen seokseen lisättiin kemiallinen hapate GDL samalla sekoittaen 

voimakkaasti sauvasekoittimella 30 sekunnin ajan teholla yksi. 

Tuorejuustomassat hapatettiin inkubointikaapissa (Panasonic – Cooled Incubator, Panasonic 

Healthcare Co. Ltd., Japani) 42 °C:ssa, kunnes niiden pH oli 4,7 keskimäärin 84 minuutin ha-

pattamisen jälkeen. Kaikkien tuorejuustojen pH-arvot ja hapattamiseen kuluneet ajat on esitetty 

liitteessä 3. Kun tuorejuustomassojen happamuus oli saavuttanut tavoite-pH-arvon, punnittiin 

Stephan-yleiskoneen kattilaan (Stephan Machinery GmbH, Saksa) tuorejuustomassaa reseptin 

mukaisesti (~2,5 kg). Massa esilämmitettiin yleiskoneella 50 °C:seen, minkä jälkeen siihen li-

sättiin rakenteensäätö- ja emulgointiaineseos sekä tarvittaessa suola annostelemalla niitä vähän 

kerrallaan massan joukkoon samalla käsivispilällä sekoittaen. Raaka-aineiden lisäämisen jäl-

keen tuorejuustomassaa keitettiin, kunnes 82 °C:n lämpötila saavutettiin. 

Jokaisen valmistusvuorossa olevan juuston keittoerä kaadettiin samaan ruostumattomasta te-

räksestä valmistettuun kypsytysastiaan ja kypsytysastia laitettiin vesihauteeseen 82 °C:n läm-

pötilaan. Näin varmistettiin, että tuorejuustomassa pysyi lämpimänä niin kauan, että saatiin teh-

tyä kaikki neljä keittoerää. Kaikki neljä keittoa yhdistettiin yhdeksi juustonäytteeksi ja homoge-

noitiin homogenisaattorilla (APV Gaulin GmbH, Saksa) 180 bar:n paineella. 
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Kuva 1. Pilot-mittakaavan prosessikaavio maitopohjaisista jauheraaka-aineista valmistetuille näytteille. 
 
Vertailujuusto R valmistettiin tuotannosta saadusta tuorejuuston raaka-aineesta pilot-mittakaa-

van prosessilla (kuva 2). Vertailujuuston valmistaminen aloitettiin punnitsemalla raaka-ainetta 

reseptin mukaisesti. Loppuosa pilot-mittakaavan prosessista eteni, kuten jauhemaisista raaka-

aineista tuorejuustoja valmistettaessa. 

 
 
Kuva 2. Pilot-mittakaavan prosessikaavio vertailunäytteiden valmistamiselle. 

Raaka-aineiden punnitus

Sekoitus (vesi + jauhe) 1 min 30 s (Bamix, teho 1), odotus yli yön (4 °C)

Voin sulatus 65 °C

Vesi-jauheseoksen esilämmitys 65 °C

Sulatetun rasvan lisäys + sekoitus 40 s (Bamix, teho 1)

Pastörointi 90 °C/5 min

Jäähdytys 42 °C

Hapatteen lisäys/GDL 30 s (Bamix, teho 1)

Hapattaminen/GDL 42 °C, pH 4,7

Esilämmitys/Stephan 50 °C

Raaka-aineiden lisääminen rakenteensäätö- ja emulgointiaine sekä suola

Keitto/Stephan 82 °C

Homogenointi 180 bar

Puskurointi vesihaude, 82 °C/1 h

Pakkaaminen ~70 ̶ 80 °C

Jäähdytys pakattuna, jääkaappi 4 °C

Tuorejuustoraaka-aineen punnitus tuotannosta

Esilämmitys/Stephan 50 °C

Raaka-aineiden lisääminen rakenteensäätö- ja emulgointiaine sekä suola

Keitto/Stephan 82 °C

Homogenointi 180 bar

Puskurointi vesihaude, 82 °C/1 h

Pakkaaminen ~70 ̶ 80 °C

Jäähdytys pakattuna, jääkaappi 4 °C
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Homogenisaattorilta tuorejuustomassa kerättiin ruostumattomasta teräksestä valmistettuun as-

tiaan ja laitettiin yhden tunnin ajaksi vesihauteeseen 82 °C:n lämpötilaan. Tämän tarkoituksena 

oli aktivoida rakenteensäätö- ja emulgointiaine toimimaan oikein. Lopuksi tutkimusnäytteet pa-

kattiin valkoisiin 300 ml:n polystyreenipikareihin (Paccor Finland Oy, Hämeenlinna) ja pak-

kauksiin käytettiin halkaisijaltaan 95 mm:n alumiinikansia (Pyroll Pakkaukset/KM-yhtymät 

Oy, Joensuu). Pakkaamisen jälkeen tutkimusnäytteet säilytettiin jääkaappilämpötilassa (4 °C). 

 
2.1.3 Instrumentaaliset mittaukset 
 
Tuorejuustoille tehtiin valmistuksen ja säilyvyysseurannan aikana instrumentaalisia mittauksia, 

kuten happamuus, rakenneominaisuudet ja väri, taulukossa 2 esitettyinä ajankohtina. 

Happamuus 
 
Tuorejuustojen valmistuksen aikana mitattiin massan happamuus pH-mittarilla (Mettler To-

ledo, SevenEasy pH, Sveitsi, elektrodi: Mettler Toledo, InLab® Expert Pro pH, Sveitsi) kypsy-

tyksen aikana ja pakkaamisen jälkeen tuoreena eli 0 viikon ikäisenä. Lisäksi näytteiden happa-

muudet mitattiin 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäisinä, samana päivänä kuin näytteet arvioitiin aistin-

varaisesti. 

Rakenneominaisuudet 
 
Tuorejuustojen rakenneominaisuudet (kiinteys) mitattiin TA.XT rakenteenmittauslaitteella 

(TA.XT Plus Texture Analyzer, Stable Micro Systems, Englanti) 1 vuorokauden ikäisenä 

(0 viikkoa) sekä 4, 8 ja 12 viikon ikäisinä. Ennen rakennemittauksia näytteet temperoitiin 

10 °C:n lämpötilassa inkubaattorissa Friocell 404 (MMM Medcenter Einrichtungen GmbH, 

Saksa). Kiinteys mitattiin sylinterin muotoisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla P/5-

mittapäällä (kuva 3A), joka liikkui vakionopeudella 1 mm/s penetroituen 10 mm:n syvyyteen 

juustoon. Kiinteyden mittausta varten näytteet oli pakattu kuvan 3B ja 3C mukaisiin valkoisiin 

300 ml:n polystyreenipikareihin ja näytemäärä oli 250 g. Mittauksessa käytettiin 25 kg:n voi-

makennoa. Kiinteys (N) määritettiin maksimivoimasta, joka kohdistui tuorejuustoon. Jokaisella 

mittauskerralla tehtiin kuusi rinnakkaismittausta (n = 6). 
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Kuva 3. Kiinteysmittauksessa käytetty P/5-mittapää (kuva A) ja kiinteyden mittaaminen  
TA.XT rakenteenmittauslaitteistolla (kuva B ja C). 
 

Väri 
 
Väri mitattiin kolorimetrillä (Konica Minolta Chromameter CR-410, Konica Minolta Sensing 

Europe Inc., Alankomaat) 8 ja 12 viikon ikäisistä näytteistä kuvassa 4 esitetyllä tavalla. Väri ja 

kirkkaus ilmoitetaan L*a*b*-yksiköllä, joka on Commission Internationale d’Eclairagen (CIE) 

asettama kansainvälinen standardi värinmittaukselle (León ym. 2006). L*-yksiköllä tarkoitetaan 

mittauksessa luminanssia eli näytteen pinnalta lähtevän valon voimakkuutta ja pinnan kirk-

kautta (Chatziantoniou ym. 2015). L*-parametrin mittausalue on 0…100. a*- ja b* -parametrit 

ovat kromaattisia eli värin voimakkuuksia kuvaavia parametreja. a*-parametri ilmaisee mitatun 

kohteen väriä vihreästä (–) punaiseen (+) ja b* -parametri väriä sinisestä (–) keltaiseen (+). Mo-

lempien edellä mainittujen parametrien mittausalue on –120…120. Värin mittauksessa tärkein 

parametri kuvaamaan tuorejuuston väriä on todennäköisesti L*-parametri, joka kuvastaa pinnan 

kirkkautta. 

    
 
Kuva 4. Tutkimusnäytteiden värin mittaaminen Konica Minolta Chromameter CR-410-laitteistolla. 
 

 

B C A 
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2.1.4 Aistinvarainen arviointi 
 
Asiantuntijaraadin koulutus 
 
Tuorejuustojen aistinvaraisten ominaisuuksien arviointia varten perustettiin asiantuntijaraati 

(n = 8), johon kuului tuorejuustojen ja muiden levitteiden kanssa tuotekehityksessä ja tutkimuk-

sessa työskenteleviä tai työskennelleitä henkilöitä. Raadille järjestettiin yhden tunnin mittainen 

koulutus. Yleistä kuvailevaa menetelmää käytettäessä Roininen ym. (2017) suosittelevat raadin 

kooksi 10–12 henkilöä, sillä arvioijien määrän ollessa alle 10 on jokaisen arvioijan vaikutus 

tulosten kokonaisvaihteluun suuri. Wendinin ym. (2000) ja Draken (2007) mukaan kuvailevan 

aistinvaraisen analyysin asiantuntijaraatiin riittää 6–12 raatilaista. Tässä tutkimuksessa raadin 

koon katsottiin olevan riittävä arvioimaan näytteet asiantuntevasti ja objektiivisesti raatilaisten 

työkokemuksen perusteella. 

Asiantuntijaraadin koulutuksen kulku 
 
Raadin koulutus aloitettiin käymällä läpi arvioitavat ulkonäkö-, rakenne- ja makuominaisuudet 

liitteessä 4 esitetyn aistinvaraisen arvioinnin lomakkeen avulla. Arvioinnissa noudatettiin 

taulukon 5 mukaista arviointiasteikkoa. Ominaisuuksia arvioitiin 7-portaisella, päistään 

sanallisesti jäsennetyllä numeerisella asteikolla. Lisäksi raatilaisille kerrottiin mahdollisuudesta 

kirjoittaa sanallisia arviointeja näytteistä (Mehaia 1993). 

Taulukko 5. Aistinvaraisessa arvioinnissa käytetty asteikko. 

 
 

Koulutuksessa ominaisuuksien arviointia harjoiteltiin ja raatilaisten välisiä arviointeja kalib-

roitiin maustamattoman, 25 % rasvaa sisältävän Viola tuorejuuston (myöhemmin ”Viola”) (Va-

lio Oy, Joensuun tehtaat) avulla. Tätä juustoa arvioitiin koulutuksessa kuten muita tuorejuustoja 

Arvioitava ominaisuus Asteikko

Ulkonäkö
Värin valkoisuus 1 = valkoinen, 7 = kelta-ruskea
Kirkkaus 1 = matta, 7 = kirkas
Heran määrä pinnalla 1 = ei lainkaan, 7 = erittäin paljon

Rakenne

Levittyvyys veitsellä 1 = helppo levittää, 7 = vaikea levittää
Kiinteys 1 = ei lainkaan kiinteä, 7 = erittäin kiinteä

Maku
Sivumaun voimakkuus 1 = ei lainkaan sivumakua, 7 = erittäin voimakas sivumaku
Jauhoisuus suussa 1 = ei lainkaan jauhoinen, 7 = erittäin jauhoinen
Tahmeus/tarttuvuus suussa 1 = ei lainkaan tahmea, 7 = erittäin tahmea
Voin maun voimakkuus 1 = ei lainkaan voin makua, 7 = erittäin paljon voin makua
Kermaisuus 1 = ei lainkaan kermainen, 7 = erittäin kermainen
Happamuus 1 = ei lainkaan hapan, 7 = erittäin hapan
Makeus 1 = ei lainkaan makea, 7 = erittäin makea
Suolaisuus 1 = ei lainkaan suolainen, 7 = erittäin suolainen
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myöhemmin aistinvaraisissa arvioinneissa. Koulutuksen aikana saatujen arviointitulosten pe-

rusteella ja raadin kanssa yhdessä päättäen saatiin aistinvaraisen arvioinnin arvot Violalle. 

Myöhemmin juustojen arvioinnissa oli aina mukana tuotannossa valmistettu Viola, jonka ais-

tinvaraisten ominaisuuksien sovitut arvot olivat vakioita. Violan aistinvaraisen arvioinnin pää-

tetyt ja vakiona olevat arvot olivat raadin käytössä paperisena versiona tuorejuustojen arvioin-

nin aikana. Näin arviointeja helpotettiin juustojen aistinvaraisessa arvioinnissa. Koulutuksen 

aikana ja myöhemmin juustoja arvioitaessa raatilaisille oli tarjolla vettä suun huuhtomiseen ja 

maustamattomia voileipäkeksejä (Carr’s Table Water voileipäkeksi) suun ja makuaistin neut-

raloimiseen. 

Arvioitavat ominaisuudet 
 
Tuorejuuston arvioinneissa suositeltavia ulkonäköä arvioivia ominaisuuksia ovat värin keltai-

suus tai tuotteen sävy valkoisesta keltaiseen, vetisyys ja kirkkaus (Phadungath 2005, Coutouly 

ym. 2014). Väriä arvioitaessa lomakkeissa käytettiin termiä ”värin valkoisuus”, mutta Tulokset-

osiossa värin aistinvaraisia ominaisuuksia käsitellessä käytetään termiä ”värin keltaisuus” hel-

pottamaan tulosten esittämistä. Näytteiden rakennetta arvioitiin kiinteyden ja veitsellä levitty-

vyyden avulla (Lucey 2004). Levittyvyys veitsellä arvioitiin levittämällä juustoa veitsellä käsi-

pyyhepaperin päälle leivän sijasta ja kiinteyttä arvioitiin Coutoulyn ym. (2014) kuvailemalla 

tavalla pureskelemalla juustoa suussa ja arvioimalla, miten paljon voimaa tarvitaan juuston ra-

kenteen muuttumiseen suussa. Makua yleisimmin kuvailevia ominaisuuksia ovat kermaisuus, 

tahmeus/tarttuvuus ja jauhoisuus suussa, voin maku, happamuus, makeus ja suolaisuus (Fox 

ym. 2000, Zalazar ym. 2002, Brighenti ym. 2008, Johansen ym. 2008, Chatziantoniou ym. 

2015). Näiden lisäksi asiantuntijaraadin koulutuksen yhteydessä päädyttiin lisäämään arvioita-

vien ominaisuuksien listalle ”sivumaun voimakkuus” johtuen näytteiden melko voimakkaasta 

sivumausta. 

Arvioinnin kulku 
 
Aistinvaraisessa arvioinnissa asiantuntijaraati arvioi tuorejuustoja 0, 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäi-

sinä. Koska juustoja valmistettiin kolmena eri viikkona, oli juustojen aistinvarainen arviointi 

tehtävä jokaiselle valmistussarjalle erikseen. Aistinvarainen arviointi järjestettiin kerran vii-

kossa niinä viikkoina, jolloin juustot olivat arvioitavissa. Tällöin arvioinnille oli aikaa varattu 

yksi tunti. Arvioitavat juustot oli otettu aistinvaraisen laboratorion pöydälle 10 minuuttia ennen 

arvioinnin alkua. Arvioinnissa juustojen lämpötila oli noin 10 °C. 

Arviointitilanteessa jokaista tuorejuustoa oli esillä yksi 300 ml:n näytepikari, joka oli koodattu 

satunnaistetun valmistusjärjestyksen mukaisella kirjain- ja numeroyhdistelmällä. 
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Aistinvaraisessa arvioinnissa ensin arvioitiin ulkonäköä kuvaavat attribuutit. Seuraavaksi arvi-

oitiin näytteen levittyvyys voiveitsellä ja lopuksi arvioitiin juuston kiinteys sekä maku- ja ra-

kenneominaisuudet suussa. Juustojen aistinvaraisen arvioinnin esimerkkisarja on esitetty ku-

vassa 5. 

 
 
Kuva 5. Tuorejuustojen aistinvaraisen arviointi, näytteet K1–K5. 

 

2.1.5 Kemialliset ja mikrobiologiset analyysit 
 
Valmistetuista tuorejuustoista tehtiin kemialliset analyysit (proteiini, rasva, laktoosi, tuhka, nat-

rium, kalsium, kuiva-aine) Valio Oy:n Tutkimusanalytiikan Kemian laboratoriossa. Määrityk-

sissä käytettiin ISO- ja IDF-standardimenetelmiin perustuvia Valio Oy:n sisäiseen käyttöön 

muokattuja analyysimenetelmiä. Analyysit on esitetty taulukossa liitteessä 5. Lisäksi taulukossa 

on mainittu standardi, johon kyseinen menetelmä perustuu sekä määritysmenetelmän mit-

tausepävarmuus tuorejuustoille. Juustojen kemialliset analyysit tehtiin 0 viikon ikäisenä pois 

lukien laktoosi, joka määritettiin 12 viikon ikäisenä. Juustojen kemiallisista analyyseista tehtiin 

yksöismääritys (n = 1). 

Kemialliset analyysit 
 
Proteiini 
 
Tuorejuustojen kokonaisproteiinipitoisuus määritettiin Kjeldahl-menetelmällä (ISO-IDF 

2014). Menetelmällä määritettiin tuorejuuston orgaanisen kokonaistypen pitoisuus, joka sisäl-

tää proteiinitypen ja ei-proteiinitypen (engl. non-protein-nitrogen, NPN) (Valio Oy 2019d). Ty-

pen määrä muutettiin laskennallisesti proteiiniksi käyttämällä näytteen proteiinin tunnetusta 

typpipitoisuudesta riippuvaa kerrointa (maitotuotteet 6,38 ja päällysmerkinnät 6,25). Analyy-

sissa käytetyt kemikaalit on esitetty tarkemmin liitteessä 6. Näytteen kokonaisproteiinipitoisuus 

laskettiin liitteessä 7 esitetyllä kaavalla 1 (Valio Oy 2019d). 
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Rasva 
 
Tuorejuustojen rasvapitoisuus määritettiin Schmidt-Bondzynski-Ratzlaff (SBR)-menetelmällä 

(ISO-IDF 2004a). Menetelmällä saadaan määritettyä näytteen sisältämä kokonaislipidimäärä 

(kaikki rasvaliukoiset aineet, kuten mono-, di- ja triglyserolit, vapaat rasvahapot, sterolit (pää-

asiassa kolesteroli), steroliesterit, fosfolipidit, karotenoidit ja rasvaliukoiset vitamiinit) (Valio 

Oy 2019e). Analyysissa käytetyt kemikaalit on esitetty liitteessä 6. Näytteen sisältämä rasvapi-

toisuus laskettiin liitteessä 7 esitetyllä kaavalla 2. 

Laktoosi 
 
Tuorejuustoista määritettiin laktoosipitoisuus entsymaattisesti (Valio Oy 2019c). Menetel-

mässä laktoosi hydrolysoidaan D-glukoosiksi ja D-galaktoosiksi β-galaktosidaasi-entsyymin 

avulla (ISO-IDF 2002). β-galaktoosidehydrogenaasi hapettaa D-galaktoosin galaktonihapoksi 

nikotiiniamidi-adeniinidinukleotidin (NAD+) avulla ja samalla NAD+ pelkistyy NADH:ksi. 

Pelkistyneen nikotiiniamidi-adeniininukleotidin määrän lisääntyminen määritetään mittaamalla 

absorbanssi aallonpituudella 340 nm. Analyysissa käytetyt kemikaalit on esitetty liitteessä 6. 

Laktoosipitoisuus määritettiin Arena 30-analysaattorilla ja tulokset laskettiin liitteessä 7 esite-

tyillä kaavoilla 3a ja 3b (Valio Oy 2019c). 

Tuhka 
 
Tuhkalla tarkoitetaan epäorgaanista jäännöstä, joka jää jäljelle, kun vesi ja kaikki orgaaninen 

aines on poistettu tuorejuustosta kuumentamalla (Valio Oy 2019f). Kalsiumkarbonaatti, joka 

sisältyy tuorejuustoon tai muodostuu kuumennuksen aikana, sisältyy kokonaisuudessaan tuh-

kaan. Näytteen tuhkitusjäännös laskettiin liitteessä 7 esitetyllä kaavalla 4 (Valio Oy 2019f). 

Natrium ja kalsium 
 
Tuorejuuston natrium- ja kalsiumpitoisuudet määritettiin ICP-MS-laitteistolla (Agilent 7700x, 

Agilent Technologies, Japani) (ISO-IDF 2007, Valio Oy 2019a). Analyysissa käytetyt kemi-

kaalit on esitetty liitteessä 6. Tuorejuustonäytteen natrium- ja kalsiumpitoisuus laskettiin liit-

teessä 7 esitetyllä kaavalla 5. 

Kuiva-aine 
 
Tuorejuustojen kuiva-ainepitoisuus määritettiin lämpökaapissa haihdutusmenetelmällä (Valio 

Oy 2019b). Kvartsihiekkaan sekoitetusta näytteestä haihdutettiin vesi pois vesihauteella ja läm-

pökaapissa sekä jäljelle jäänyt kuiva-aine punnittiin (ISO-IDF 2010). Tuorejuustonäytteen 

kuiva-ainepitoisuus laskettiin liitteessä 7 esitetyllä kaavalla 6 (Valio Oy 2019b). 
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Mikrobiologiset analyysit 
 
Tuorejuustojen säilyvyys testattiin mikrobiologisilla analyyseilla (enterobakteerit, hiivat, ho-

meet ja koagulaasipositiiviset stafylokokit) ja samalla varmistuttiin juustojen turvallisuudesta 

aistinvaraisia arviointeja varten (Schäfer ym. 2019). Tuorejuustojen suhteellisen korkean vesi-

pitoisuuden vuoksi ne ovat hyviä kasvualustoja monille patogeeneille (Farkye & Vedamuthu 

2002, Kowalik 2011). Juustojen mikrobiologiset analyysit tehtiin Valio Oy:n Tutkimusanaly-

tiikan Mikrobiologian laboratoriossa. Määrityksissä käytettiin ISO- ja IDF-standardimenetel-

miin perustuvia Valio Oy:n sisäiseen käyttöön muokattuja analyysimenetelmiä. Analyysit on 

esitetty taulukossa liitteessä 5. Lisäksi liitteen taulukossa on mainittu standardi, johon kyseinen 

menetelmä perustuu sekä määritysmenetelmän mittausepävarmuus tuorejuustoille. Mikrobio-

logiset analyysit juustoille tehtiin 0 ja 12 viikon ikäisenä. Tulokset ilmoitettiin pmy/g ja mene-

telmien määritysraja oli <10 pmy/g. Kaikki tämän tutkimuksen juustot täyttivät mikrobiologi-

sesti turvallisen elintarvikkeen rajan määritettyjen mikrobien osalta. 

 
2.1.6 Tulosten käsittely 
 
Tuorejuustojen aistinvaraisesti arvioitujen ominaisuuksien tuloksista laskettiin keskiarvot ja 

keskihajonnat sekä piirrettiin kuvaajat Microsoft Excel 2016-taulukkolaskentaohjelmalla. Inst-

rumentaalisesti mitattujen ja aistinvaraisesti arvioitujen ominaisuuksien välisiä korrelaatioita 

analysoitiin Pearson-korrelaatiotestillä. Tutkimustulosten tilastollinen merkitsevyys määritet-

tiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla (engl. analysis of variance, ANOVA) Minitab 18-oh-

jelmistolla (Minitab LLC, Yhdysvallat) ja Tukeyn testillä parittaisvertailun avulla selvitettiin, 

mitkä näytteet erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi ominaisuuksien suhteen (p < 0,05). 

Lisäksi näytteitä, instrumentaalisia mittaustuloksia ja aistinvaraisia arviointeja tarkasteltiin vi-

suaalisesti pääkomponenttianalyysilla (engl. principal components analysis, PCA). Pääkompo-

nenttianalyysit tehtiin Minitab 18- ja Unscrambler X 10.1-ohjelmilla (Camo Analytics, Oslo, 

Norja). 

 
2.2 Tulokset 
 
2.2.1 Instrumentaaliset mittaukset 
 
Happamuus 
 
Tuorejuustojen pH-arvot mitattiin 0, 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäisinä samana päivänä kuin niille 

tehtiin aistinvarainen arviointi (taulukko 6). Tuorejuustojen alku-pH-arvoissa havaittiin 0 vii-

kon ikäisenä eroja. Tuorejuustojen saavutettua tietyn happamuuden, niiden pH-arvo ei enää 
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muuttunut säilytysajan edetessä. Matalimmat pH-arvot olivat juustolla C ja korkeimmat havait-

tiin vertailujuustolla R, joka oli valmistettu tuotannosta saadusta tuorejuuston raaka-aineesta. 

Juustojen A, B ja D pH-arvot juustojen olivat samansuuruisia. 

Taulukko 6. Tuorejuustojen pH-arvojen keskiarvot ja keskihajonnat 0, 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäisinä (n = 3). 

 
Kirjainmerkinnät (abc) kuvasivat parittaisvertailun (Tukey) tuloksia. Jos näytteillä on eri kirjain, olivat erot näyt-
teiden välillä tilastollisesti merkitseviä. 
 
Tukeyn testin perusteella juustojen A, B, D sekä vertailujuuston R eri ikäisinä mitattujen pH-

arvojen väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Ainoastaan tuorejuuston C eri ikäisinä 

mitatut pH:t erosivat keskenään merkitsevästi. Tuorejuustojen pH-arvojen F-testisuureet, va-

pausasteet ja niidet virheet sekä p-arvot on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Tuorejuustojen mitattujen pH-arvojen F-testisuureet, vapausasteet ja niiden virheet sekä p-arvot 
(n = 3). 

 
df = degrees of freedom, vapausasteet; dferr = error of degrees of freedom, vapausasteiden virheet. 
F = F-testisuure. 
p = p-arvo. 
 
Rakenneominaisuudet 
 
Eri reseptien mukaan valmistettujen tuorejuustojen kiinteys vaihteli paljon (taulukko 8) 

[F(19,340) = 63,17; p < 0,001] ja juustojen kiinteyksien väliset erot olivat merkitseviä. 0 viikon 

ikäisenä mitattuna jauhemaisia maitopohjaisia raaka-aineita sisältävistä tuorejuustoista kiintein 

oli juusto A ja vähiten kiinteä oli juusto B. 4 viikon ikäisenä kiintein oli juusto C ja vähiten 

kiinteä oli edelleen juusto B. 8 ja 12 viikon ikäisinä kiintein tuorejuusto oli jälleen juusto A ja 

vähiten kiinteä oli juusto B. Vertailujuusto R oli pehmein kaikista tuorejuustoista. Liitteessä 8 

on esitetty kiinteysmittauksen kuvaajat jokaiselle näytteelle 12 viikon ikäisenä. 

 

 

Näytteen ikä 
[vko]

Juusto A Juusto B Juusto C Juusto D Vertailujuusto R

0 4,36 ± 0,01 4,31 ± 0,04 4,07 ± 0,01
a

4,29 ± 0,02 4,64 ± 0,05

8 4,39 ± 0,03 4,33 ± 0,01 4,03 ± 0,00
b

4,32 ± 0,01 4,70 ± 0,01

10 4,39 ± 0,01 4,35 ± 0,01 4,03 ± 0,01
bc

4,32 ± 0,01 4,68 ± 0,01

11 4,36 ± 0,01 4,33 ± 0,01 4,02 ± 0,01
bc

4,30 ± 0,01 4,68 ± 0,01

12 4,35 ± 0,01 4,31 ± 0,02 4,00 ± 0,01
c

4,28 ± 0,01 4,69 ± 0,04

Tuorejuusto df,dferr F p

A 4,10 3,24 0,060

B 4,10 0,81 0,548

C 4,10 20,29 <0,001

D 4,10 2,19 0,143

R 4,10 0,93 0,486
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Taulukko 8. Juustojen kiinteyden (g) keskiarvot ja keskihajonnat 0, 4, 8 ja 12 viikon ikäisinä (n = 18). 

 
Kirjainmerkinnät (abcd) kuvasivat parittaisvertailun (Tukey) tuloksia. Jos näytteillä on eri kirjain, olivat erot näyt-
teiden välillä tilastollisesti merkitseviä. 
 
Juusto A oli vähiten kiinteää 0 viikon ikäisenä, mutta 4, 8 ja 12 viikon ikäisinä kiinteys oli 

saman suuruista (94,7–95,6). Juuston B oli vähiten kiinteää 0 viikon ikäisenä ja kiinteintä 12 

viikon ikäisenä. Juuston C kiinteys oli korkeimmillaan 4 viikon ikäisenä, mutta kiinteys väheni 

8 ja 12 viikon ikäisillä juustoilla. Juuston D kiinteys oli alimmillaan 0 viikon ikäisenä ja se oli 

samansuuruinen 4, 8 ja 12 viikon ikäisinä. Vertailujuuston R kiinteydet eivät juurikaan muut-

tuneet 12 viikon säilytyksen aikana. 

Juustojen kiinteyksien mittaustuloksia verrattiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Kaikkien 

näytteiden (juusto A [F(3,68) = 8,27; p < 0,001], juusto B [F(3,68) = 28,28; p < 0,001], juusto C 

[F(3,68) = 25,53; p < 0,001] ja juusto D [F(3,68) = 6,68; p < 0,001]) eri ikäisinä mitattujen 

kiinteyksien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä lukuun ottamatta vertailujuustoa R 

[F(3,68) = 0,32; p = 0,810]. Näin ollen juustoilla A, B, C ja D kiinteydet erosivat toisistaan eri 

ikäisinä, mutta vertailujuustolla R kiinteys ei muuttunut tilastollisesti merkitsevästi. 

Väri 
 
Tuorejuustojen värit mitattiin 8 ja 12 viikon ikäisinä (taulukko 9). L*-parametri oli 8 viikon 

ikäisillä näytteillä pienin juustolla C ja suurin vertailujuustolla R. Näin ollen 8 viikon ikäisenä 

valkoisin kaikista juustoista oli vertailujuusto R ja vähiten valkoinen oli juusto C. Jauheraaka-

aineista valmistetuista juustoista valkoisimmat olivat juustot B ja D lähes samalla mittaustulok-

sella. L*-parametri vaihteli myös 12 viikon ikäisten juustojen kesken. Tällöin valkoisin kaikista 

juustoista oli edelleen vertailujuusto R ja vähiten valkoinen oli edelleen juusto C. Jauheraaka-

aineista valmistetuista juustoista valkoisimmat olivat juustot A ja B lähes samoilla mittaustu-

loksilla. 

Tuorejuusto 0 vko 4 vko 8 vko 12 vko

A 83,2 ± 8,01
a

94,7 ± 9,46
a

95,6 ± 7,92
a

95,0 ± 9,59
a

B 64,8 ± 4,58
c

75,5 ± 5,02
b

74,2 ± 4,89
c

79,6 ± 5,41
b

C 71,0 ± 6,93
bc

98,7 ± 16,56
a

91,2 ± 5,56
ab

89,3 ± 5,99
a

D 75,1 ± 10,69
b

86,0 ± 8,59
a

88,3 ± 11,34
b

87,8 ± 14,03
a

R 53,4 ± 2,99
d

53,5 ± 3,66
c

54,1 ± 4,87
d

54,5 ± 3,47
c
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Taulukko 9. Tuorejuustojen värianalyysin L*a*b*-parametrien keskiarvot ja keskihajonnat 8 ja 12 viikon ikäi-
sinä (n=3).

 
Kirjainmerkinnät (abc) kuvaavat parittaisvertailun (Tukey) tuloksia, jossa verrattiin saman ikäisiä tuorejuustoja 
keskenään. Jos näytteillä on eri kirjain, olivat erot näytteiden välillä tilastollisesti merkitseviä. 
 
L*-parametrin mittausten perusteella voidaan todeta, että kaikki juustot olivat kirkkaita ja juus-

tojen pinnalta lähtevän valon voimakkuudet olivat korkeita. Kaikkien juustojen L*-parametrin 

tuloksia vertaamalla keskenään Tukeyn testillä 8 viikon ikäisenä juustoista erosivat merkitse-

västi juusto C ja vertailujuusto R. Verrattaessa juustoja 12 viikon ikäisenä kaikkien muiden 

juustojen L*-parametrin mittaustulokset erosivat merkitsevästi, paitsi juustojen A ja B välillä 

ero ei ollut merkitsevä. 

Värinmittauksessa 8 ja 12 viikon ikäisinä mitattujen juustojen a*-parametri, oli pienin vertai-

lujuustolla R ja suurin juustolla C. a*-parametri kuvaa juuston pinnan väriä vihreästä (–) pu-

naiseen (+). Tämän perusteella voidaan todeta, että suurin osa mitattujen juustojen pinnan vä-

reistä taittui vihreään. Ainoastaan juustolla C mittaustulos oli positiivinen sekä 8 ja 12 viikon 

ikäisenä mitatuissa juustoista, jolloin voidaan tulkita juuston pinnan värin taittavan punaiseen. 

a*-parametrin kaikkien juustojen Tukeyn testin perusteella 8 viikon ikäisenä erosivat juusto C 

ja vertailujuusto R. Juustojen A, B ja D välillä erot eivät olleet merkitseviä. 12 viikon ikäisenä 

kaikkien juustojen eroavaisuudet tilastollisesti olivat samanlaisia kuin 8 viikon ikäisten juusto-

jen. 

Värinmittauksessa 8 viikon ikäisinä mitattujen juustojen b*-parametri oli pienin vertailujuus-

tolla R ja suurin juustolla D. b*-parametri 12 viikon ikäisinä mitatuilla juustoilla oli pienin 

vertailujuustolla R ja suurin juustolla A. b*-parametri kuvaa juuston pinnan väriä sinisestä (–) 

keltaiseen (+). Värinmittauksen perusteella voidaan todeta, että suurin osa mitattujen juustojen 

pinnan väreistä taittui keltaiseen. b*-parametrin kaikkien juustojen Tukeyn testin perusteella 8 

ja 12 viikon ikäisinä erosivat juusto C ja vertailujuusto R juustoista A, B ja D tilastollisesti 

merkitsevästi. 

Juustojen pinnan värien muuttumista verrattaessa 8 ja 12 viikon ikäisinä L*-, a*- ja b*-para-

metrit eivät juurikaan muuttuneet eri juustoilla. Tukeyn testin perusteella verrattaessa saman 

juuston 8 ja 12 viikon mittaustuloksia oli merkitsevä ero mittaustuloksissa juustolla B 

8 vko 12 vko

Tuorejuusto L* a* b* L* a* b*

A 91,5 ± 0,11
ab

-1,40 ± 0,08
b

23,4 ± 0,75
a

91,6 ± 0,25
b

-1,43 ± 0,09
b

24,7 ± 0,27
a

B 92,3 ± 0,33
ab

-1,29 ± 0,11
b

23,5 ± 0,23
a

91,5 ± 0,10
b

-1,35 ± 0,13
b

24,0 ± 0,22
a

C 90,3 ± 0,67
b

0,91 ± 0,25
a

21,0 ± 0,47
b

89,5 ± 0,15
d

0,97 ± 0,21
a

22,5 ± 0,47
b

D 92,2 ± 3,16
ab

-0,59 ± 0,39
b

24,2 ± 0,46
a

90,5 ± 0,44
c

-0,63 ± 0,44
b

24,4 ± 0,34
a

R 95,8 ± 0,75
a

-2,75 ± 0,01
c

20,1 ± 0,43
b

95,5 ± 0,41
a

-2,87 ± 0,11
c

19,5 ± 0,39
c
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parametrissa L* ja juustolla C parametrissa b*. Juustojen eri ikäisten L*a*b*-parametrien kes-

kiarvot ja keskihajonnat sekä Tukeyn parittaisvertailun tulokset on esitetty taulukossa 10. Sa-

maan lopputulokseen päästiin tuorejuustojen värinmittauksen parametreille tehdyn varianssi-

analyysin perusteella (taulukko 11), jolloin 8 ja 12 viikon ikäisinä juuston B L*-parametrin ja 

juuston C b*-parametrin mittaustulosten välinen ero oli merkitsevä. Muilla juustoilla eri ikäis-

ten mittaustulosten välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko 10. Tuorejuustojen värianalyysin L*a*b*-parametrien keskiarvot ja keskihajonnat 8 ja 12 viikon ikäi-
sinä (n = 3). 

Kirjainmerkinnät (ab) kuvasivat parittaisvertailun (Tukey) tuloksia, jossa verrattiin saman tuorejuuston eri ikäisiä 
mittaustuloksia keskenään. Jos näytteillä on eri kirjain, olivat erot näytteiden välillä tilastollisesti merkitseviä. 
 

Taulukko 11. Tuorejuustojen värianalyysin L*a*b*-parametrien F-testisuureet, vapausasteet ja niidet virheet sekä 
p-arvot 8 ja 12 viikon ikäisinä (n = 6). 

 
df = degrees of freedom, vapausasteet; dferr = error of degrees of freedom, vapausasteiden virheet. 
F = F-testisuure. 
p = p-arvo. 
 

Kuten taulukossa 9 on esitetty, 8 viikon ikäisenä havaittiin L*-parametrin perusteella jauhemai-

sia maitoraaka-aineita sisältävistä juustoista tummimmaksi juusto C ja vaaleimmaksi juusto B. 

12 viikon ikäisenä L*-parametrin perusteella voitiin havaita tummimmaksi juusto C ja vaaleim-

maksi juusto A. Juustojen A, B ja D mittaustulokset L*-parametrien osalta olivat molemmissa 

mittausajankohdissa lähes samansuuruisia. Edellä mainittujen juustojen valmistamisessa on 

käytetty samoja jauhemaisia maitoraaka-aineita, Mineval™- ja Eila® MPC60-jauhetta. Erona oli 

ainoastaan edellä mainittujen jauheiden lisäysmäärä ja siitä johtuva ero kalsium/proteiini -suh-

teessa (Ca/prot, mg/g). Vertailujuuston R L*-parametrin mittausarvo oli molemmilla mittaus-

kerroilla suurempi kuin juustojen A, B tai D vastaava arvo, mutta vertailujuuston R valmista-

misessa ei käytetty jauhemaisia maitopohjaisia raaka-aineita, vaan se oli valmistettu 

Ikä [vko] Parametri Juusto A Juusto B Juusto C Juusto D Vertailujuusto R

8 L* 91,5 ± 0,11 92,3 ± 0,33
a

90,3 ± 0,67 92,2 ± 3,16 95,8 ± 0,75

12 L* 91,6 ± 0,25 91,5 ± 0,10
b

89,5 ± 0,15 90,5 ± 0,44 95,5 ± 0,41

8 a* -1,40 ± 0,08 -1,29 ± 0,11 0,91 ± 0,25 -0,59 ± 0,39 -2,75 ± 0,01

12 a* -1,43 ± 0,09 -1,35 ± 0,13 0,97 ± 0,21 -0,63 ± 0,44 -2,87 ± 0,11

8 b* 23,4 ± 0,75 23,5 ± 0,23 21,0 ± 0,47
b

24,2 ± 0,46 20,1 ± 0,43

12 b* 24,7 ± 0,27 24,0 ± 0,22 22,5 ± 0,47
a

24,4 ± 0,34 19,5 ± 0,39

Tuorejuusto df,dferr F p F p F p

A 1,4 0,19 0,686 0,19 0,682 4,81 0,093

B 1,4 9,07 0,039 0,25 0,647 4,94 0,090

C 1,4 3,26 0,146 0,08 0,797 9,89 0,035

D 1,4 0,59 0,485 0,01 0,935 0,26 0,636

R 1,4 0,14 0,725 2,34 0,201 2,45 0,192

L* a* b*
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tuotannosta saadusta tuorejuuston raaka-aineesta. Kuvasarjassa 6A–D ja R on kuva jokaisen 

tuorejuuston yhdestä osanäytteestä. Lisäksi kaikkien osanäytteiden kuvat on esitetty liitteessä 

9. 

       

    
 
Kuva 6A–D ja R. Tuorejuustot A–D ja vertailujuusto R. 
 

2.2.2 Aistinvarainen arviointi 
 
Tuorejuustojen aistinvaraisten arviointien tilastollisesti merkitsevien ominaisuuksien (värin 

keltaisuus, kiinteys, jauhoisuus suussa, happamuus) tulokset esitettiin kuvaajina. Värin 

keltaisuuden kuvaaja on esitetty kuvassa 7. Muiden ominaisuuksien kuvaajat on esitetty 

liitteessä 10. Raatilaisten määrä vaihteli arviointikertojen välillä (n = 4–8), minkä vuoksi 

jokaisen tuorejuuston osalta havaintojen määrä on erilainen. Kuvissa on lisäksi esitetty 

aistinvaraisten arviointien keskihajonnat. 

Värin keltaisuutta (kuva 7) arvioitiin asteikolla 1 = valkoinen…7 = kelta-ruskea. Tällöin 

pienimmän arviointituloksen saanut oli valkoisin ja korkeimman tuloksen saanut oli väriltään 

keltaisin. Keltaisimmaksi arvioitiin jauhemaisista raaka-aineista valmistetuista näytteistä 

tuorejuusto C, jonka värin keltaisuus ei juurikaan muuttunut säilytyksen aikana. Vähiten 

keltaiseksi arvioitiin tuorejuusto A, jonka värin keltaisuus lisääntyi hieman säilytyksen aikana. 

Arviointiasteikolla 1 = valkoinen…7 = kelta-ruskea kaikista arvioiduista näytteistä vähiten 

keltaisimmaksi eli valkoisimmaksi arvioitiin vertailutuorejuusto R, jonka värin keltaisuuden 

A B C 

D R 
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arvioitiin vähentyneen 0 viikon arvioinnista (keskiarvo 4,1) 12 viikon arviointiin (keskiarvo 

3,1). 

 
Kuva 7. Tuorejuustojen värin keltaisuuden aistinvaraisten arviointien tulokset ja keskihajonnat jokaisella arvioin-
tikerralla 0, 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäisinä (n = 4–8). 
 
Kiinteyttä arvioitiin aistinvaraisesti asteikolla 1 = ei lainkaan kiinteä…7 = erittäin kiinteä. Kiin-

teimmäksi (liite 10) arvioitiin tuorejuusto C, joka oli kiinteimmillään 10 viikon ikäisenä (kes-

kiarvo 5,3). Kiinteys oli juustolla C alhaisempi 12 viikon ikäisellä juustolla (keskiarvo 4,7) kuin 

10 viikon ikäisellä juustolla. Vähiten kiinteäksi arvioitiin 0, 8 ja 10 viikon ikäisenä tuorejuusto 

B sekä 11 ja 12 viikon ikäisenä tuorejuusto D ja vertailujuusto R hyvin pienillä eroilla. 

Jauhoisuutta suussa arvioitiin asteikolla 1 = ei lainkaan jauhoinen…7 = erittäin jauhoinen. Voi-

makkain jauhoinen suutuntuma havaittiin tuorejuustolla B säilytyksen alussa (0, 8 ja 10 viikon 

ikäisinä) sekä juustoilla A ja D säilytyksen lopussa (liite 10). Vertailujuustolla R ei juurikaan 

havaittu jauhoisuutta suussa, mutta juustolla R jauhoisuuden tuntuma lisääntyi hiukan säily-

vyysseurannan edetessä. 

Happamuutta arvioitiin asteikolla 1 = ei lainkaan hapan…7 = erittäin hapan. Jauhemaisista 

raaka-aineista valmistetuista tuorejuustoista happamimmaksi arvioitiin lähes koko säilytyksen 

ajan tuorejuusto C (liite 10). 0 viikon ikäisenä juusto B oli hieman happamampi ja 12 viikon 

ikäisenä juusto D oli lähes yhtä hapan (pH-mittausten keskiarvo juusto C 5,50 ja juusto D 5,52). 

Vähiten happamaksi arvioitiin suurimmaksi osaksi juusto A, paitsi 0 viikon ikäisenä juusto D 

1
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7
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K
el

ta
is

uu
de

n 
vo

im
ak

ku
us
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Vertailujuusto R
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ja 12 viikon ikäisenä juusto B. Kaikista juustoista vähiten happamaksi arvioitiin vertailutuore-

juusto R. Kaikilla juustoilla kuvaajien mukaan happamuus aistittiin korkeimpana 0 viikon ikäi-

senä, minkä jälkeen happamuus väheni. 10 viikon jälkeen happamuus lisääntyi ja oli 11 viikon 

ikäisillä juustoilla lähes samalla tasolla kuin 0 viikon ikäisinä. 12 viikon ikäisillä juustoilla hap-

pamuus taas väheni. 

Taulukko 12. Varianssianalyysin tulokset tuorejuustojen aistinvaraisesti arvioitujen ominaisuuksien perusteella 
(n = 5*3*4–8). 

 
a U = ulkonäkö, R = rakenne ja M = makuominaisuus. 
b df = degrees of freedom, vapausasteet; dferr = error of degrees of freedom, vapausasteiden virheet. 
c F = F-testisuure. 
d p = p-arvo. 
 
Tuorejuustojen välillä havaittiin aistittavia eroja 0, 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäisenä (taulukko 12). 

Makeuden ja levittyvyyden veitsellä erot olivat merkitseviä ainoastaan 0 viikon ikäisillä 

juustoilla ja suolaisuuden erot olivat merkitseviä 12 viikon ikäisillä juustoilla. Näin ollen 

raatilaiset arvioivat lähes kaikki näytteet kaikissa arviointipisteissä samanlaisiksi makeuden, 

suolaisuuden ja veitsellä levittyvyyden osalta. Voin maun voimakkuudessa ja kermaisuudessa 

oli merkitseviä eroja näytteiden välillä, joskin tuoreimmissa juustoissa havaittiin enemmän 

eroja kermaisuudessa ja hiukan vanhemmissa juustoissa taas voin maun voimakkuudessa. Hap-

pamuudessa, jauhoisuudessa suussa, värin valkoisuudessa ja kiinteydessä kaiken ikäisillä 
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juustoilla näytteiden väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä, jolloin juustot jokaisessa ar-

viointipisteessä poikkesivat toisistaan paljon edellä mainittujen ominaisuuksien osalta. 

Raatilaisilla oli mahdollisuus kuvailla tuorejuustoja aistinvaraisen arvioinnin aikana 

sanallisesti. Avoimien kommenttien perusteella eniten arvioitiin näytteiden olevan 

”maitojauhemaisia”, ”paahteisia”, ”liukkaita” ja ”kirpeitä”. Kaikki arvioitujen juustojen 

avoimet kommentit on esitetty liitteessä 11. 

 
2.2.3 Tuorejuustoista mitattujen ominaisuuksien vertailu 
 
Tuorejuustonäytteiden aistinvaraisten analyysien, kalsium/proteiini -suhteiden (määritetty kal-

sium ja proteiini), mitattujen pH-arvojen, kiinteyden (TA.XT), värien (L*a*b*-parametrit), 

maitopohjaisten jauhemaisten raaka-aineiden (Mineval™, Eila® MPC60 ja Eila® WPC) ja mää-

ritetyn suolapitoisuuden korrelaatioita tutkittiin Pearsonin korrelaatiokerrointen avulla (liite 

12). Taulukossa 13 on esitetty ominaisuudet, mittaustulokset ja raaka-aineet, joiden välillä kor-

relaatiokertoimen mukaan on joko positiivista (0,5 < rxy ≤ 0,8) tai vahvaa positiivista (0,8 < rxy 

≤ 1) lineaarista riippuvuutta tai negatiivista (–0,8 < rxy ≤ –0,5) tai vahvaa negatiivista (–1 < rxy 

≤ –0,8) lineaarista riippuvuutta (Karoui ym. 2006, Isotalo 2018). 

Taulukko 13. Korrelaatiokertoimet: ominaisuuksien, mittaustulosten ja raaka-aineiden välillä olevat merkittävät 
(p < 0,05 ja Pearsonin korrelaatiokerroin |0,5|) positiiviset tai negatiiviset korrelaatiot (n = 5*3*4–8). 

 
a aistinvarainen analyysi. 
b mitattu/määritetty tulos. 
 
Aistinvaraisesti arvioidun värin valkoisuuden kanssa tilastollisesti merkitsevää positiivista kor-

relaatiota oli mitatulla kiinteydellä (TA.XT). Tämä tarkoitti sitä, että aistinvaraisesti arvioidun 

värin valkoisuuden kasvaessa juustojen mitatut kiinteydet kasvoivat. Jauhoisen suutuntuman 

kanssa merkitsevää positiivista korrelaatiota oli värin valkoisuudella ja sivumaun voimakkuu-

della sekä aistittu happamuus korreloi positiivisesti jauhoisen suutuntuman kanssa. Kal-

sium/proteiini -suhteella (määritetty) ja mitatulla pH:lla oli tilastollisesti merkitsevää 

Kiinteys 

N [g] TAXT
b

Värin 

valkoisuus
a

Sivumaun 

voimakkuus
a

Jauhoisuus 

suussa
a

Ca/prot 

[mg/g]
b

pH
b

Väri L*
b

Väri a*
b

Väri b*
b Mineval™

Värin valkoisuus
a 0,555

Jauhoisuus suussa
a 0,548 0,505

Happamuus
a 0,612

Ca/prot [mg/g]
b -0,707 -0,610 -0,661

pH
b -0,583 -0,766 -0,541 0,755

Väri L*
b -0,798 -0,728 -0,538 0,730 0,822

Väri a*
b 0,672 0,779 -0,618 -0,955 -0,809

Väri b*
b 0,626 0,575 -0,743

Suolapitoisuus [%]
b -0,612 0,650 0,686

Mineval™ 0,662 0,529 0,669 -0,931 -0,570 -0,654 0,893

Eila® MPC60 0,547

Eila® WPC -0,751 0,794
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negatiivista korrelaatiota mitatun kiinteyden sekä aistinvaraisesti aistittujen värin valkoisuuden 

ja jauhoisen suutuntuman kanssa. Lisäksi mitatulla pH:lla oli tilastollisesti merkitsevää positii-

vista korrelaatiota kalsium/proteiini -suhteen (määritetty) kanssa. 

Värinmittauksen L*-parametri korreloi positiivisesti kalsium/proteiini -suhteen (määritetty) ja 

mitatun pH:n kanssa sekä negatiivisesti aistitun värin valkoisuuden, jauhoisen suutuntuman ja 

mitatun kiinteyden kanssa. Värinmittauksen a*-parametri korreloi positiivisesti aistitun värin 

valkoisuuden ja mitatun kiinteyden kanssa. Negatiivista korrelaatiota a*-parametrilla oli kal-

sium/proteiini -suhteen (määritetty), mitatun pH:n ja värinmittauksen L*-parametrin kanssa. 

Värinmittauksen b*-parametri korreloi positiivisesti aistitun jauhoisen suutuntuman ja mitatun 

kiinteyden kanssa. Negatiivista korrelaatiota b*-parametrilla oli kalsium/proteiini -suhteen 

(määritetty) kanssa. 

Mineval™-jauhe korreloi tilastollisesti merkitsevästi aistittujen värin valkoisuuden ja jauhoisen 

suutuntuman sekä mitatun kiinteyden ja värinmittauksen b*-parametrin kanssa. Negatiivista 

korrelaatiota Mineval™-jauheella oli kalsium/proteiini -suhteen (määritetty), mitatun pH:n ja 

värinmittauksen L*-parametrin kanssa. Eila® WPC-jauhe taas korreloi positiivisesti värinmit-

tauksen a*-parametrin ja negatiivisesti mitatun pH:n kanssa. Eila® MPC60-jauheella oli posi-

tiivista korrelaatiota ainoastaan värinmittauksen b*-parametrin kanssa. Mitattu suolapitoisuus 

korreloi positiivisesti värinmittauksen b*-parametrin ja Mineval™-jauheen kanssa. Negatiivista 

merkitsevää korrelaatiota suolapitoisuudella oli kalsium/proteiini -suhteen (määritetty) kanssa. 

Lisäksi tutkittiin aistinvaraisesti arvioitujen kiinteyden ja jauhoisuuden sekä mitatun kiinteyden 

väliset korrelaatiot. Mitatun ja aistinvaraisesti arvioidun kiinteyden välinen korrelaatiokerroin 

oli 0,203 sekä mitatun kiinteyden ja jauhoisen suutuntuman välinen kerroin oli 0,438. Näytteen 

iän ja aistinvaraisesti arvioidun kiinteyden välinen korrelaatiokerroin oli 0,097 eli näytteet iällä 

ei todettu olevan juurikaan vaikutusta aistinvaraisesti arvioituun kiinteyteen. 

 
2.2.4 Pääkomponenttianalyysien tulokset 
 
Tuorejuustojen 0 viikon ikäisenä tehdyssä pääkomponenttianalyysissa jauhemaisista 

maitopohjaisista raaka-aineista valmistetut juustot näyttivät muodostavan jokainen oman 

ryhmänsä (kuva 8). Eila® WPC-jauhetta sisältävien juustojen havaittiin olevan muun muassa 

tahmeita/tarttuvia suussa. Mineval™- ja Eila® MPC60-jauhetta sisältävien juustojen yhdistäviä 

ominaisuuksia olivat natriumkloridipitoisuus ja rakenteenmittauslaitteella mitattu kiinteys. 

Edellä mainituilla juustoilla ei ollut mitään yhdistäviä aistinvaraisen arvioinnin ominaisuuksia. 

Vertailujuusto R taas muodosti oman ryhmänsä ja sitä kuvaavia aistinvaraisia ominaisuuksia 
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olivat muun muassa kermaisuus, levittyvyys veitsellä ja suolaisuus. Aistinvaraisten 

ominaisuuksien kesken ei juurikaan havaittu olevan keskinäistä korrelaatiota. 

Pääkomponenttianalyysin perusteella ensimmäinen komponentti selitti 35,4 % varianssista ja 

toinen komponentti selitti 12,5 % varianssista. 

 
Kuva 8. Tuoreiden (0 vko) näytteiden tutkimuksessa aistinvaraisesti arvioitujen ominaisuuksien voimakkuuksien 
(punainen teksti) ja muiden ominaisuuksien (musta teksti) pääkomponenttianalyysi. 
 

Pääkomponenttianalyysiin otettiin mukaan aistinvaraisten ominaisuuksien lisäksi juustoista 

määritetyt kalsium/proteiini -suhteet (määritetty ja laskennallinen), kiinteys TA.XT:lla, 

natriumkloridipitoisuus ja mitattu pH. Mitatulla pH:lla ja aistitulla happamuudella näyttää 

olevan positiivinen korrelaatio, samoin kuin määritetyllä natriumkloridipitoisuudella ja 

aistitulla suolaisuudella. Lisäksi kalsium/proteiini -suhteilla (määritetty ja laskennallinen) on 

positiivinen korrelaatio kiinteyden kanssa. Pääkomponenttianalyysi tehtiin lisäksi 8 ja 12 viikon 

ikäisten tuorejuustojen tulosten perusteella ja saadut tulokset olivat samankaltaisia kuin 

0 viikon ikäisten tuorejuustojen pääkomponenttianalyysin tulokset. 8 viikon ikäisten 

tuorejuustojen pääkomponenttianalyysin tulokset on esitetty liitteessä 13 ja 12 viikon ikäisten 

juustojen on esitetty liitteessä 14. 

Tuorejuustoista tehtiin pääkomponenttianalyysi aistinvaraisten arviointien ja eri ikäisten 

juustojen välillä (kuva 9). Pääkomponenttianalyysin perusteella vertailujuusto R näyttäisi 

muodostavan oman, muista juustoista poikkeavan ryhmänsä. Vertailujuustoa eniten 
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aistinvaraisesti kuvaavat ominaisuudet olivat voin maun voimakkuus, heran määrä pinnalla ja 

kermaisuus. Juustoista A, B ja D näyttäisivät muodostavan oman ryhmänsä. Näitä juustoja 

eniten kuvaavat ominaisuudet olivat jauhoisuus ja happamuus. Lisäksi juustoja kuvailtiin tietyn 

ikäisinä makeiksi, joskaan esimerkiksi juustoa A ei kuvattu niin 10 ja 12 viikon ikäisinä. 

Juusto C näyttäisi muodostavan oman ryhmänsä ja sitä kuvaavia ominaisuuksia olivat muun 

muassa sivumaun voimakkuus, suolaisuus ja tahmeus/tarttuvuus suussa. 

Pääkomponenttianalyysin perusteella ensimmäinen komponentti selitti 43 % varianssista ja 

toinen komponentti selitti 19 % varianssista. 

 
Kuva 9. Tuorejuustojen aistinvaraisesti arvioitujen ominaisuuksien (punainen teksti) ja eri ikäisten juustojen (si-
ninen teksti) pääkomponenttianalyysi. 
 

2.2.5 Kemialliset analyysit 
 
Osanäytteiden K1–K15 kemiallinen koostumus analysoitiin 0 viikon ikäisenä lukuun ottamatta 

laktoosia, joka määritettiin 12 viikon ikäisenä. Liitteessä 2 on esitetty tuorejuustojen kemialli-

sen koostumuksen keskimääräiset arvot (n = 3). Kokonaisproteiinin tavoitearvo oli 6,3 % ja 

rasvapitoisuuden tavoitearvo oli 25 %. Kaikkien kemiallisten analyysien tulosten vaihteluvälit, 

vapausasteet, vapausasteiden virheet, F-arvot ja p-arvot on esitetty taulukossa 14. Kaksisuun-

taisen varianssianalyysin perusteella tuorejuustojen proteiini-, laktoosi-, tuhka-, kalsium- ja 

kuiva-ainepitoisuudet sekä kalsium/proteiini -suhteet erosivat toisistaan merkitsevästi. 
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Taulukko 14. Tutkimuksen tuorejuustojen kemiallisten analyysien tulosten vaihteluväli, vapausasteet, vapausas-
teiden virheet, F-arvot ja p-arvot (n = 4). 

 
df = degrees of freedom, vapausasteet; dferr = error of degrees of freedom, vapausasteiden virheet. 
F = F-testisuure. 
p = p-arvo. 
 
Liitteessä 15 on esitetty analysoitujen kemiallisten tulosten perusteella lasketut tuorejuustojen 

keskimääräiset ravintoarvot (g/100 g tuotetta) ja niiden erotus laskennallisiin ravintoarvoihin. 

Vertailujuuston R laktoosin osalta eroa analysoidun ja laskennallisen osalta ei saatu laskettua, 

sillä vertailunäytteen valmistamiseen käytetty tuorejuuston raaka-aine oli hydrolysoitu, eikä 

raaka-aineen laskennallinen laktoosipitoisuus ollut tiedossa. Tuorejuuston tuotannon raaka-ai-

neelle saatiin ainoastaan analysoidut laktoositulokset. 

Juustojen valmistusresepteihin vaikuttivat omalta osaltaan myös juustoille tavoitellut kal-

sium/proteiini -suhteet ja osalta vaikutus tuli raaka-aineiksi valituista jauhemaisista raaka-ai-

neista. Juuston A raaka-aineeksi valittiin ainoastaan Mineval™-jauhe, juustojen B ja D raaka-

aineina olivat Mineval™- ja Eila® MPC60-jauhe ja juuston C raaka-aineina olivat Mineval™- ja 

Eila® WPC-jauhe. Juustojen B ja D erona oli niiden kalsium/proteiini -suhde, mikä oli juus-

tossa B 3,5 mg/g ja juustossa D 5 mg/g. Tuorejuustojen kalsium/proteiini -suhteet laskettiin 

analysoitujen kalsium- ja proteiinitulosten perusteella (liite 2) ja ne poikkesivat hieman lasken-

nallisista arvoista. Juuston A kalsium/proteiini -suhde oli 2,2 mg/g (laskennallinen 2,8 mg/g), 

juuston B ja C oli 4,1 mg/g (laskennallinen 3,5 mg/g) ja juustolla D kalsium/proteiini -suhde 

oli 6,0 mg/g (laskennallinen 5,0 mg/g). Tulosten perusteella juustolla A oli alhaisin ja juustolla 

D oli korkein kalsium/proteiini -suhde. 

 

 

 

 

Analyysi Tulosten vaihteluväli df,dferr F p

Proteiini, % 6,11–7,00 4,10 57,0 < 0,001

Rasva, % 24,7–26,8 4,10 3,33 0,056

Laktoosi, % 0,21–7,97 4,10 1023,96 < 0,001

Tuhka, % 1,43–1,61 4,10 11,84 0,001

Natrium, mg/kg 4333–4567 4,10 2,55 0,105

Natriumkloridi, % 1,1–1,2 4,10 2,00 0,171

Kalsium, mg/kg 153–980 4,10 97,96 < 0,001

Kuiva-aine, % 36,2–47,5 4,10 97,96 < 0,001

Kalsium/proteiini -suhde, mg/g 2,2–16,0 4,10 112,88 < 0,001



36 

 
 

2.3 Pohdinta 
 
2.3.1 Instrumentaaliset mittaukset 
 
Happamuus 
 
Tutkimuksen kaikkien juustojen valmistuksessa käytettiin raaka-aineena Mineval™-jauhetta. 

Lisäksi juustojen B ja D valmistuksessa käytettiin Eila® MPC60-jauhetta sekä juuston C raaka-

aineena käytettiin Eila® WPC-jauhetta. Hapatteena tutkimuksessa käytettiin kemiallista hapa-

tetta GDL. Vertailujuusto R valmistettiin tuorejuuston tuotannosta saadusta raaka-aineesta, joka 

on hapatettu tuotannossa mikrobiologisella hapatteella. 

Tuorejuustoja valmistettaessa juustomassojen pH:t vaihtelivat ennen GDL:n lisäämistä välillä 

6,50–6,77 (liite 3). Ennen hapatteen lisäämistä juustojen pH oli alimmillaan juustolla C (6,50–

6,64) ja korkeimmillaan juustolla A (6,66–6,77). Tuorejuustojen perinteisessä valmistuksessa 

hapattamisen jälkeinen tavoite-pH on 4,5–4,8 (Phadungath 2005), joka oli tavoitteena myös 

tässä tutkimuksessa. GDL:n lisäämisen ja hapattamisen jälkeen tuorejuustojen pH-arvot vaih-

telivat välillä 4,38–4,79. Hapattamisen jälkeen pH oli alimmillaan juustolla C (4,38–4,76) ja 

korkeimmillaan juustolla B (4,68–4,79). Vertailujuuston R tuotannosta saatu tuorejuuston 

raaka-aine oli valmiiksi hapatettua ja sen pH ennen suolan ja rakenteensäätöaineen lisäystä oli 

4,68. 

Eri resepteillä ja eri maitoraaka-aineista valmistettujen juustomassojen pH:t vaihtelivat alussa, 

mutta mittaustulosten keskiarvoissa ei ollut juurikaan eroa (6,58–6,72). Kuitenkin eri juustoilla 

oli eri suuruiset loppu-pH-arvot (4,63–4,76). GDL:lla hapatettaessa kaikki lisätty GDL hydro-

lysoituu glukonihapoksi hapatuksen aikana ja aiheuttaa näin pH:n laskun. Erona mikrobiologi-

sella hapatteella hapatettaessa on, että mikrobiologinen hapate voi jatkaa maitohapon tuotta-

mista ja näin ollen hapattamista alhaiseen pH-arvoon, jopa pH alle 4 asti niin kauan, kun lak-

toosia on jäljellä (Scott ym. 1998a). Mikrobiologisen hapatteen toiminnan heikkeneminen joh-

tuu yleensä tällöin mikrobien toimintavaikeuksista alhaisessa happamuudessa. Happanemisno-

peus on erilainen mikrobiologisella ja kemiallisella hapatteella. Kun GDL hydrolysoituu nope-

asti glukonihapoksi heti lisäämisen jälkeen, ei mikrobiologinen hapate vaikuta pH-arvoon heti 

lisäämisen jälkeen. GDL:lla hapattaminen tapahtuu erilaisilla nopeuksilla, mikä voi johtaa eri-

laisiin loppu-pH-arvoihin (Braga ym. 2006). Tähän vaikuttavat muun muassa lämpötila (Lucey 

ym. 1997) tai muut mukana olevat yhdisteet, kuten proteiinit, sokerit ja suolat sekä lisätyn 

GDL:n määrä (Braga ym. 2006, Takeuchi & Cunha 2008, Rohart ym. 2014). GDL:n annostus-

suositus juustonvalmistuksessa oli 12 % maidon kuiva-ainemäärästä (PMP Fermentation Pro-

ducts Inc. 2019), jolloin suosituksen mukainen annostus tässä tutkimuksessa olisi ollut 
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keskimäärin 1,83 %. Tässä tutkimuksessa päädyttiin esikokeiden perusteella kaikilla juustoilla 

samaan GDL:n annostukseen (2,5 %). Koska juustonvalmistuksessa GDL:n annostus on sidok-

sissa maidon kuiva-ainemäärään, voi tässä tutkimuksessa myös GDL:n suuremmalla annostuk-

sella olla vaikutusta pH-eroihin. 

Tuorejuustojen kemiallisesti analysoidut kokonaisproteiinipitoisuudet vaihtelivat välillä 6,75–

7,00. Juustojen valmistuksessa käytettyjen jauhemaisten maitoraaka-aineiden koostumuksissa 

oli eroja proteiinien osalta. Maitoraaka-aineista Mineval™- ja Eila® MPC60- jauheiden proteii-

nikoostumus on samankaltainen kuin maidon proteiinikoostumus, jolloin siinä on kaseiini- ja 

heraproteiinia samassa suhteessa (4:1) kuin maidossa (Eshpari ym. 2014). Eila® WPC-jau-

heessa on heraproteiinia ja sitä voidaan valmistaa juuston valmistuksen sivuvirtana saatavasta 

herasta kuivaamalla (Thomas ym. 2004). Juustojen pakkaamisen jälkeen mitatut juustojen pH-

arvot vaihtelivat välillä 4,07–4,36. Alhaisin pH oli juustolla C ja korkein oli juustolla A. Tuo-

reena mitattujen juustojen pH-erot johtuvat myös käytetyistä raaka-aineista, sillä raaka-aineena 

käytetyn Eila® WPC-jauheen heraproteiini puskuroi vähemmän pH:ta verrattuna muihin jau-

heisiin, joissa on kaseiinia. Heraproteiinilla on suurin puskurointikyky pH:ssa 3–4 ja tähän vai-

kuttavat läsnä olevat happamat aminohapot (Clark ym. 1983, Srilaorkul ym. 1989, Kailasapathy 

ym. 1996, Metwally & Awad 2001). Kun taas kaseiinilla suurin puskurointikyky on pH:ssa 5–

5,5 johtuen fosfoseriini- ja histidiinijäännöksistä (Whittier 1929, Wiley 1935ab, Clark ym. 

1983, Srilaorkul ym. 1989, Metwally & Awad 2001). Maitotuotteiden puskurointikykyyn vai-

kuttavatkin pääasiassa proteiinit sekä kivennäisaineiden pitoisuudet ja jakautuminen kiinteän ja 

vesifaasin välillä (Salaün ym. 2005). 

Tuorejuustojen pH-arvot mitattiin 0, 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäisinä. Juustojen pH-arvot vaihte-

livat hiukan säilyvyysseurannan aikana, mutta ainoastaan juuston C osalta eri ikäisinä mitattu-

jen pH-arvojen välinen ero oli merkitsevä. Muilla juustoilla pH-arvojen erot eri ikäisinä olivat 

paljon pienempiä. Myöskään mikrobiologisella hapatteella hapatetun vertailujuuston R pH ei 

juurikaan muuttunut säilyvyysseurannan aikana, vaan se vaihteli välillä 4,64–4,70. Jauhemai-

sista maitoraaka-aineista valmistetuille juustoille hapatteena käytetty GDL hydrolysoitui glu-

konihapoksi (USDA 2002) heti juustojen valmistuksen alkuvaiheessa, jolloin jälkihappane-

mista ei esiintynyt, eikä säilyvyysseurannan aikana juustojen pH-arvoissa juurikaan ollut muu-

toksia. Lisäksi juustojen pH-arvojen keskinäisiin eroihin vaikuttavat samat tekijät kuin pH-ar-

voihin ennen juustojen pakkaamista. 
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Rakenneominaisuudet 
 
Jauhemaisista maitoraaka-aineista valmistettujen tuorejuustojen kiinteydet vaihtelivat välillä 

64,8–98,7 g (0,635–0,968 N) riippuen juuston iästä mittaushetkellä. Tuorejuustojen kiinteydet 

olivat osittain samaa suuruusluokkaa aikaisempien tutkimusten kanssa (Jeon ym. 2012). Jeon 

ym. (2012) valmistivat tutkimuksessaan tuorejuustoja täysmaitojauheesta ja kermasta. Tuore-

juustojen kiinteydet vaihtelivat välillä 0,57–1,62 N riippuen tuorejuuston iästä mittaushetkellä. 

Kirjallisuudessa on raportoitu myös suurempia lukuarvoja tuorejuustojen kiinteyksille kuin 

mitä tässä tutkimuksessa on esitetty (Brighenti ym. 2008, Ningtyas ym. 2017). Brighentin ym. 

(2008) ja Ningtyasin ym. (2017) tuloksiin pitää suhtautua varauksella, sillä niiden tutkimusten 

tuorejuustot on valmistettu nestemäisestä maitoraaka-aineesta jauheiden sijaan. Esimerkiksi 

Brighentin ym. (2008) tutkimuksessa tuorejuustojen kiinteydet vaihtelivat välillä 1,37–9,61 N 

ja Ningtyasin ym. (2017) tutkimuksessa ne vaihtelivat välillä 1,3–3,1 N. 

Tuorejuustojen kiinteyden mittaamisessa myös määritysmenetelmällä (pinta-alamittaus, mak-

simivoimamittaus), laitteistolla, mittapäällä (halkaisija, voiman jakautuminen mittausalueelle) 

ja mittausolosuhteilla (penetrointisyvyys ja -voima, näytteen koostumus, lämpötila, ikä ja pinta-

ala) on vaikutusta tuloksiin. Tässä tutkimuksessa tuorejuustojen kiinteyden mittausta varten 

juustoja temperoitiin vuorokausi 10 °C:ssa, mittauksessa käytettiin 25 kg voimakennoa, mit-

taukseen käytettiin P/5-mittapäätä (halkaisija 5 mm), joka liikkui vakionopeudella 1 mm/s pe-

netroituen 10 mm juustoon, kun taas monissa muissa tutkimuksissa käytettiin 5 kg voimaken-

noa, näytteiden temperointiaika vaihteli 20 minuutista vuorokauteen ja mittauslämpötila vaih-

teli 4–10 °C välillä. Lisäksi osassa tutkimuksia mittaus tehtiin puristamalla tietyn kokoista näy-

tepalaa ja osassa tutkimuksia penetrointisyvyys oli 15 mm. Kaikissa tutkimuksissa mittaukset 

tehtiin samalla vakionopeudella, 1 mm/s. 

Tutkittujen tuorejuustojen kiinteydet olivat erilaiset. Tutkimuksen perusteella näytti siltä, että 

juustojen kiinteydet muuttuvat juustojen iän muuttuessa. Tuoreiden juustonäytteiden kiinteydet 

olivat alhaisimmillaan ja juustojen vanhetessa niiden kiinteydet lisääntyivät. Kiinteyden mit-

taamisessa tuorejuustojen välisiin eroihin vaikuttavat eri proteiinipitoisuudet, todellisen kuiva-

aineen määrä ja erot rasvapitoisuuksissa (Martens 1972, Becker & Puhan 1989, Lucey ym. 

1998a, Tamine & Robinson 1999, Schulz-Collins & Senge 2004). Lisäksi myös vaihtelut pH-

arvoissa on todettu vaikuttavan tuorejuustojen rakenteeseen ja hapolla tehtyihin geeleihin. 

Brighentin ym. (2008) ja Ongin ym. (2020) mukaan myös maitoraaka-aineen koostumus, pro-

sessiolosuhteet ja hapattamisen jälkeinen juustomassan jäähdytysnopeus vaikuttavat tuorejuus-

ton rakenteeseen. 
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Tässä tutkimuksessa tuorejuustojen proteiini- ja rasvapitoisuudet vakioitiin ja juustot valmis-

tettiin samalla prosessilla. Tutkimuksen tuorejuustojen valmistuksessa juustomassojen fermen-

tointilämpötila oli 42 °C, kun muissa tutkimuksissa on käytetty alhaisempia fermentointiläm-

pötiloja (20–30 °C) (Lucey 2002). Guineen ym. (1993b) ja Brighentin ym. (2018) mukaan kor-

keampi fermentointilämpötila aiheuttaa karkeamman rakenteen. Joskin korkea fermentointi-

lämpötila ja korkea homogenointipaine voivat yhdessä aiheuttaa hapatetun emulsiogeelin al-

haisemman kiinteyden ristisilloittavan kaseiinin vähäisyyden vuoksi. Alhaisempia fermentoin-

tilämpötiloja käytetään mesofiilisille maitohappobakteerihapatteille (Lucey 2002), kun tässä 

tutkimuksessa juustomassojen hapattamiseen käytettiin kemiallista hapatetta GDL. GDL:lla ha-

patettaessa happaneminen nopeutuu lämpötilan noustessa (Bringe & Kinsella 1993) ja nopean 

happanemisen lopputuloksena on usein karkeampi verkosto (Lucey ym. 1997). Luceyn ym. 

(1997) mukaan taas suuremman GDL:n konsentraation tuloksena on nopeampi geelin muodos-

tuminen, mutta se aiheuttaa alhaisemman kiinteyden. 

Jauhemaisista maitoraaka-aineista valmistettujen juustojen kuiva-ainepitoisuudet (44,7–

47,5 %) erosivat vertailujuuston kuiva-aineesta (36,2 %), mutta olivat samansuuruisia muiden 

tutkimusten tuorejuustojen kuiva-aineiden kanssa (Jeon ym. 2012, Brighenti ym. 2018). Ver-

tailujuuston kuiva-ainepitoisuus oli samansuuruinen Ningtyasin ym. (2017) tutkimuksen tuore-

juustojen kuiva-ainepitoisuuksien kanssa. Tuorejuustojen proteiinipitoisuudet olivat samalla ta-

solla kuin proteiinipitoisuudet olivat Jeonin ym. (2012) ja Brighentin ym. (2018) tutkimuksissa, 

kun taas Ningtyasin ym. (2017) tutkimuksessa proteiinipitoisuus oli korkeampi. Rasvapitoisuu-

det olivat alhaisempia kuin Jeonin ym. (2012) ja Brighentin ym. (2018) tutkimuksissa sekä 

korkeampia kuin Ningtyasin ym. (2017) tutkimuksessa. Brighenti ym. (2008) ja Lucey ym. 

(1998a) raportoivat rasvapitoisuuden vaikutuksesta tuorejuuston kiinteyteen. Heidän mukaansa 

rasvapitoisuuden kasvaessa juuston kiinteys kasvaa, koska rasvapalloset peittyvät osittain ka-

seiinilla ja ovat osallisina kaseiinipartikkelien aggregoitumisessa vahvistamalla näiden raken-

netta. Macdougall ym. (2019) ovat myös tulleet tutkimuksessaan siihen tulokseen, että rasvapi-

toisuuden kasvaessa tuorejuuston kiinteys lisääntyy. Ningtyas ym. (2017) mainitsevat, että ras-

vapitoisemmilla tuorejuustoilla rakenne on pehmeämpi. Tähän on syynä proteiiniverkoston si-

säpuolella oleva rasva, joka rikkoo proteiinimatriisia ja toimii voiteluaineena pehmeämmän ra-

kenteen aikaansaamiseksi (Romeih ym. 2002). Paljon rasvaa sisältävien tuotteiden kiinteyteen 

vaikuttaa paljon rasvan kiteytyminen, kun taas maitorasvan kiteytymiseen vaikuttavat vaihtelu 

rasvan koostumuksessa ja säilytysolosuhteet (Walstra ym. 2006). Maitorasvapallosen jäyk-

kyyttä pidetään Xiongin ja Kinsellan (1991) mukaan yhtenä tärkeimpänä emulgoitua maitoras-

vaa sisältävistä hapatettujen maitogeelien mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä. 
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Eri rasvapitoisilla juustoilla erot kiinteydessä voidaan selittää maitorasvan määrällä, joskin 

tässä tutkimuksessa rasvapitoisuudet juustojen välillä vakioitiin. Kemiallisen rasvamäärityksen 

perusteella maitopohjaisia jauhemaisia raaka-aineita sisältävien juustojen rasvapitoisuudet 

vaihtelivat välillä 25,6–26,8 %, joista alhaisin rasvapitoisuus oli juustolla C ja korkein oli juus-

tolla A. 

Tärkeimpänä erona Jeonin ym. (2012), Ningtyasin ym. (2017) ja Brighentin ym. (2018) sekä 

tämän tutkimuksen välillä voidaan kuiva-ainepitoisuuksien ja käytettyjen maitoraaka-aineiden 

lisäksi pitää juustojen proteiinipitoisuuksia. Tässä tutkimuksessa valmistettujen eri juustojen 

analysoidut kokonaisproteiinipitoisuudet vaihtelivat keskenään vähän (6,78–6,82 %), joten voi-

daan sanoa, että pelkästään kokonaisproteiinipitoisuus ei todennäköisesti vaikuta juustojen 

kiinteyteen. Jeon ym. (2012) mainitsevat syyksi kiinteyden lisääntymiselle neljän viikon seu-

ranta-aikana muun muassa lisääntyvällä kuiva-ainetasolla ja pienenevällä vesipitoisuudella. 

Erona muun muassa Jeon ym. (2012) tutkimukseen on se, että tutkimuksessa mitattiin tuore-

juustojen kiinteyttä ainoastaan neljän viikon ajan, kun tässä tutkimuksessa seuranta-aika oli 12 

viikkoa. Jeon ym. (2012) mukaan täysmaitojauheita voi erittäin hyvin käyttää tuorejuustojen 

valmistuksessa, jolloin saadaan samanlainen rakenne ja aistittavat ominaisuudet kuin maidosta 

valmistetuilla juustoilla. 

Väri 
 
Näytteiden väri ja kirkkaus ilmoitetaan L*a*b*-yksiköllä, joista tuorejuustojen värinmittauk-

sessa tärkein mitattava parametri lienee L*-parametri. Parametri kuvaa luminanssia eli juuston 

pinnalta heijastuvan valon voimakkuutta ja pinnan kirkkautta (Chatziantoniou ym. 2015). Tuo-

rejuustojen värin vaaleutta kuvaavat L*-parametrit vaihtelivat välillä 89,5–95,8. Tässä tutki-

muksessa tuorejuustot olivat väriltään erilaisia. Heraproteiinikonsentraattia Eila® WPC sisältä-

nyt juusto C oli L*-parametrin mukaan tummin, mihin vaikuttanee juuston sisältämä herajauhe. 

Raaka-aineena käytetty heraproteiinikonsentraattijauhe on väriltään kellertävää, mikä voi vai-

kuttaa juuston väriin. Juuston C värinmittauksen L*-parametri vaihteli välillä 89,5–90,3. Chat-

ziantoniou ym. (2015) saivat tutkimuksessaan prosessoidulle levitettävälle herajuustolle, jolla 

oli lähes samansuuruinen rasvapitoisuus, L*-parametrille arvon 90,7. 

Juustoissa B, C ja D kaikissa käytettiin raaka-aineena Eila®-jauheita, joiden laktoosi on hydro-

lysoitu glukoosiksi ja galaktoosiksi. Juustossa C Eila®-jauhetta oli määrällisesti enemmän, mikä 

voi vaikuttaa osaltaan juuston C tummempaan väriin. Erot juustojen tummuudessa voivat joh-

tua Maillard-reaktiosta, jota voi tapahtua juustomassojen pastöroinnissa (Morales & van Boekel 
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1998). Laktoosin hydrolysoinnissa vapautuvan galaktoosin on todettu nopeuttavan Maillard-

reaktiota ja muodostavan ruskeita väriyhdisteitä glukoosia enemmän (Kato ym. 1986). 

Tutkimuksessaan Hernández & Harte (2008) testasivat muun muassa erilaisia lämpökäsittelyjä 

valmistaessaan happamia geelejä raakamaidosta. Raakamaidon, joka lämpökäsiteltiin 90 °C:ssa 

5 minuutin ajan, L*-parametri oli noin 88,5. Vertailunäytteenä kyseisessä tutkimuksessa oli 

raakamaitoa, jota ei käsitelty ollenkaan ja sen L*-parametri oli hieman alle 86. Tutkimukses-

saan Hernández & Harte (2008) käyttivät raakamaitoa, jonka rasva- ja proteiinipitoisuudet oli-

vat pienempiä kuin tämän tutkimuksen tuorejuustonäytteiden rasva- ja proteiinipitoisuudet. 

Tuoreesta maidosta valmistettujen tuorejuustojen L*-parametri oli Yasinin ja Shalabyn (2013) 

valmistamissa tuorejuustoissa (rasva 26,6 % ja proteiini 8,7 %) noin 88, kun tässä tutkimuk-

sessa L*-parametrit vaihtelivat välillä 89,5–95,8. 

Chudyn ym. (2020) mukaan värinmittauksessa näytteen esikäsittelyllä on suhteellisen suuri 

merkitys mittaustulokseen. Näytteiden pitää olla pinnaltaan tasaisia, jolloin niistä heijastuvan 

valon määrä on vertailukelpoinen muiden näytteiden valon määrään. Tuorejuustonäytteiden 

pinnat olivat osittain epätasaisia, osassa niistä oli silmin havaittavia ilmakuplia, ja osassa juus-

toja oli näytteen pinnalle muodostunut jäähtymisen aikana kondenssivettä. Virhelähteinä värin-

mittauksessa ovat edellä mainittujen lisäksi toistomittausten määrä, näytteen ja mittalaitteen 

lämpötila (Cheng ym. 2018) sekä näytteiden kemiallisen koostumuksen vaihtelevuus. Maidon 

luontaisesti valkoiseen väriin vaikuttavat sen kemiallinen ja fysikaalinen rakenne, kuten rasva-

kerrokset, kalsiumkaseinaatti ja -fosfaatti (Nozière ym. 2006). Maidon väreihin vaikuttavat 

kaksi pigmenttiluokkaa, vesi- ja rasvaliukoinen pigmentti. Vesiliukoinen pigmentti aiheuttaa 

keltavihreän pigmentin maidon heraan ja rasvaliukoinen pigmentti aiheuttaa keltaisen sävyn. 

Värin syvyyteen vaikuttavat läsnä olevat pigmentit ja niiden määrät. Maitotuotteiden keltainen 

värisävy johtuu osittain karotenoideista, jotka sisältävät muun muassa β-karoteenia ja retinolia 

(Antone ym. 2015). Eläimet eivät voi valmistaa karotenoideja, vaan kasvit syntetisoivat ne, 

minkä vuoksi karoteenin määrä voiöljyssä riippuu lehmien ruokinnan mukana saamastaan ka-

roteenimäärästä. Rasvaisissa maitotuotteissa, kuten voissa ja täysrasvaisissa juustoissa, esiintyy 

keltaista väriä (Wendorff & Paulus 2011). Rasvaisten tuotteiden keltainen väri johtuu rasvan 

väristä ja pitoisuudesta, kun taas rasvan väriin vaikuttaa rasvaliukoisen karotenoidin pitoisuus 

rasvassa. 
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2.3.2 Aistinvarainen arviointi 
 
Aistinvaraisen arvioinnin perusteella tutkimuksen tuorejuustot erosivat toisistaan. Tuorejuustot 

erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan värin keltaisuuden, kiinteyden, jauhoisen suutun-

tuman ja happamuuden osalta. Keltaisimmaksi arvioitiin juusto C, jonka toisena jauhemaisena 

maitoraaka-aineena käytettiin Eila® WPC-jauhetta. Tomaschunas ym. (2012) mainitsevatkin 

tutkimuksessaan, että kaseiini/heraproteiini -suhteen pienentyessä eli heraproteiinin osuuden 

suurentuessa värin keltaisuus lisääntyy. Tulos on myös yhteneväinen värianalyysin kanssa, 

vaikka tulokset eivät olekaan täysin vertailukelpoisia. Eila® WPC-jauhe on väriltään keltaisem-

paa kuin muut tutkimuksessa mukana olleet maitojauheet (Mineval™ ja Eila® MPC60), mikä 

voi aiheuttaa osan juuston C värin keltaisuudesta. Tuorejuustojen värin keltaisuus voi johtua 

myös suolaamattomasta voista, jota juustoissa käytettiin rasvanlähteenä (Trezza & Krochta 

2000). Koska tuorejuustojen rasvapitoisuus vakioitiin, voin aiheuttama juuston keltaisuus oli 

kaikilla tutkimuksen juustoilla sama. Rasvapitoisuuden vaikutus tulee esille muun muassa 

Chatziantonioun ym. (2015) tutkimuksessa, jossa he valmistivat Myzithra-tyyppistä herajuus-

toa alhaisella kuiva-ainepitoisuudella (~30–40 %) ja alhaisella rasvapitoisuudella (~8–23 %). 

Tutkimuksessa tehdyn aistinvaraisen arvioinnin mukaan, mitä enemmän herajuustossa oli ras-

vaa, sitä keltaisemmaksi näytteet arvioitiin. 

Yleensä perinteiset herajauheet sisältävät paljon laktoosia ja niissä on runsaasti lysiiniä sisältä-

vää proteiinia (Sithole ym. 2005). Kosteuden läsnä ollessa edellä mainitut yhdisteet pääsevät 

osallistumaan helposti Maillard-reaktioon. Lisäksi Maillard-reaktioon vaikuttavat sisäisten rea-

goivien aineiden konsentraatio, pH, vesipitoisuus ja joidenkin aineiden, kuten bisulfiitin, läsnä-

olo (Franzen ym. 1990). Myös käsittely- ja varastointilämpötila, happipitoisuus ja pakkaaminen 

varastoinnin aikana voi vaikuttaa Maillard-reaktioon elintarvikkeissa. Reaktion aiheuttaman 

värimuutoksen voimakkuuteen vaikuttavat kuivattavan aineen pelkistävien sokerien, kuten lak-

toosin ja glukoosin (Coultate 1988), pitoisuus, mineraalipitoisuus sekä tiettyjen suolojen ja pus-

kurien läsnäolo (Saunders & Jervis 1966, Bell 1997, Burin ym. 2000). 

Tuorejuustojen kiinteyden arvioimisessa aistinvaraisesti olivat juustojen väliset erot merkitse-

viä. Tutkimuksen juustoista kiinteimmäksi arvioitiin juusto C, mutta instrumentaalisen mittauk-

sen ja aistinvaraisen arvioinnin tulokset eivät olleet samansuuntaisia. Foegeding ym. (2003) 

mainitsevat, että rakennetutkimusten tarkoituksena onkin mitata tuotteen fysikaalisia ominai-

suuksia, eikä tarkoituksena ole matkia ihmisen aistinvaraista arviointia. Aistinvaraisesti arvioitu 

kiinteys ja mitattu kiinteys korreloivatkin keskenään heikosti positiivisesti. Instrumentaalisten 

mittaustulosten ja aistinvaraisten arviointien vertaaminen keskenään on usein ongelmallista, 
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sillä laitteiden ja ihmisten välillä on merkittäviä eroja (Hakala ym. 2017). Chatziantonioun ym. 

(2015) tutkimuksessa näyte, jonka proteiinipitoisuus oli korkein, arvioitiin kiinteimmäksi. Juus-

tojen kiinteyteen vaikuttavat heraproteiinin denaturoituminen (Lucey & Singh 2003). Denatu-

roituessaan heraproteiinit liittyvät yhteen kaseiiniproteiinin kanssa muodostamalla verkoston, 

mikä taas lisää proteiinien välisten sidosten määrää ja aiheuttaa kiinteämmän geelin rakenteen. 

Eila® WPC-jauheessa denaturoitumattoman heraproteiinin osuus on todennäköisesti pieni, sillä 

jauheiden valmistuksessa esilämmitys vaikuttaa tehokkaasti heraproteiinien denaturoitumiseen, 

mutta itse jauheeksi kuivaamisella on siihen vain pieni vaikutus (Oldfield ym. 2005). Muissa 

jauheissa (Mineval™ ja Eila® MPC60) on heraproteiinin osalta samanlainen tilanne kuin Eila® 

WPC-jauheella, mutta Mineval™ ja Eila® MPC60 sisältävät myös kaseiiniproteiinia, minkä vai-

kutus Luceyn (2004) mukaan geelin kiinteyteen on suoraan verrannollinen. Lisäksi kokonais-

kuiva-ainepitoisuudella on myös vaikutusta kiinteyden lisääntymiseen (Jeon ym. 2012). 

Aistinvaraisessa jauhoisen suutuntuman arvioinnissa olivat erot juustojen välillä merkitseviä. 

Tässä tutkimuksessa juustojen valmistuksessa jauheita sekoitettiin yhden minuutin ja 30 sekun-

nin ajan noin 10 °C:seen vesijohtoveteen, kun taas esimerkiksi Coutouly ym. (2014) tutkimuk-

sessaan sekoittivat maitojauheita 60 minuutin ajan jatkuvalla sekoituksella 50 °C:seen veteen. 

Avoimien kommenttien maitojauheeseen viittaavat sanat, kuten maitojauhe, jauhe, jauhoinen, 

voivat johtua muun muassa jauhemaisten raaka-aineiden huonosta liukenevuudesta veteen. Li-

säksi erona tämän tutkimuksen ja Coutouly ym. (2014) tutkimuksen välillä oli juustoihin käy-

tettyjen jauheiden määrä. Tässä tutkimuksessa jauheita käytettiin 14–17 % riippuen juustosta, 

kun taas Coutouly ym. (2014) käyttivät tutkimuksessaan maitojauheita noin 7 %. Fang ym. 

(2012) mainitsevat, että heraproteiinit ja kaseiinimisellit ovat keskenään suorassa vuorovaiku-

tuksessa. Tällöin maitojauheiden valmistuksen jälkeen maitohiukkasten pinnalla on proteiineja 

ja nämä proteiinit vaikuttavat jauheiden toiminnalliseen käyttäytymiseen, kuten liukenemiseen 

(Millqvist-Fureby ym. 2001, Gaiani ym. 2006, Shrestha ym. 2007). Maitoproteiinikonsentraat-

tijauheilla (MPC) veden imeytyminen jauheeseen on sitä hitaampaa, mitä korkeampi on jau-

heen proteiinipitoisuus (Crowley ym. 2015). Tämä johtuu siitä, että kaseiiniproteiinit ovat en-

sisijaisia yhdisteitä MPC-jauheen huonosti liukenevien partikkelien keskuudessa (Anema ym. 

2006). Sekoituslämpötilan lisäksi jauheiden liukenemiseen vaikuttavat muun muassa käytetty 

prosessi, kuten sekoittaja ja sekoitusnopeus (Richard ym. 2013). 

 
2.3.3 Kemialliset analyysit 
 
Tämän tutkimuksen juustoista tehtiin kemialliset analyysit (liite 2) ja niitä verrattiin juustojen 

reseptien mukaisiin laskennallisiin ravintoarvoihin (liite 15). Kaikki kemialliset 
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analyysitulokset, lukuun ottamatta laktoosimäärityksen tuloksia, olivat suurempia kuin vastaa-

vat laskennalliset arvot. Tähän vaikuttavat muun muassa juustojen väliset erot valmistuksessa, 

käytettyjen raaka-aineiden tasalaatuisuus, juustojen tasalaatuisuus sekä juustojen ja raaka-ai-

neiden kemiallisten määritysmenetelmien mittausepävarmuus (Ramos 2012). 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, vaikuttavatko juustojen erilaiset kalsium/proteiini 

-suhteet juustojen rakenteisiin. Juustojen valmistusresepteihin vaikuttivat omalta osaltaan myös 

juustoille tavoitellut kalsium/proteiini -suhteet ja osalta vaikutus tuli raaka-aineiksi valituista 

jauhemaisista raaka-aineista. Juuston A raaka-aineeksi valittiin ainoastaan Mineval™-jauhe, 

juustojen B ja D raaka-aineina olivat Mineval™- ja Eila® MPC60-jauhe ja juuston C raaka-

aineina olivat Mineval™- ja Eila® WPC-jauhe. Juustojen B ja D erona oli niiden kalsium/prote-

iini -suhde, mikä laskennallisesti oli juustossa B 3,5 mg/g ja juustossa D 5 mg/g. 

Juustojen A, B ja D valmistamisessa käytettyjen jauhemaisten maitoraaka-aineiden kaseiini- ja 

heraproteiinit olivat samassa suhteessa kuin ne ovat tuoreessa maidossa, kun taas juuston C 

valmistuksessa käytetyistä jauheista toinen sisälsi ainoastaan heraproteiinia. Juustojen mitatut 

kiinteydet säilytyksen lopussa olivat suurimmasta pienimpään järjestyksessä: A – C – D – B. 

Juustossa A oli eniten jauheraaka-ainetta (17 %) ja sen kalsium- ja proteiinipitoisuudet olivat 

alhaisimmat, jolloin juuston A analysoitu kalsium/proteiini -suhde oli pienin. Juustossa D oli 

jauheiden määrä 16,2 % ja juustossa B 16,7 % niiden Mineval™- ja Eila® MPC60-jauheiden 

määrien ollessa erilaiset. Juuston D kalsium- ja proteiinipitoisuudet olivat korkeimmat, jolloin 

sen kalsium/proteiini -suhde oli suurin. Juustossa C oli jauheita vähiten (13,8 %), mutta juuston 

C ja B kalsium- ja proteiinipitoisuuksien välillä ei juurikaan ollut eroa ja niiden kalsium/prote-

iini -suhteet olivat analysoitujen tulosten perusteella samat. 

Brittenin & Girouxin (2001) mukaan heraproteiinien avulla saadaan tuote, kuten jogurtti, vis-

koosisemmaksi, jos sitä verrataan rasvattomista maitojauheista valmistettujen jogurttien visko-

siteettiin. Heraproteiinikonsentraatteja käytetäänkin usein parantamaan muun muassa jogurtin 

kiinteyttä ja vähentämään heran erottumista eli synereesiä (Dave & Shah 1998). Heraproteiinit 

kuumennettuna yksinään maidon kanssa eivät nosta hapatetun maitogeelin viskositeettia, vaan 

heraproteiinien pitää liittyä kaseiinimisellien kanssa lämpökäsittelyn aikana, jotta viskositeetti 

saadaan nousemaan (Lucey ym. 1998b). Girouxin ym. (2015) mukaan heraproteiinin lisäämi-

nen maitoon alentaa geelin vahvuutta ja kasvattaa geelin vesipitoisuutta. Vaikka juustolla C oli 

korkeampi kalsium/proteiini -suhde verrattuna juustoon A, oli juuston C mitattu kiinteys suu-

rimmaksi osaksi säilyvyysseurannan aikana alhaisempi kuin juuston A. Lisäksi juuston A ja C 

välillä on eroa vesipitoisuuksissa, juuston C vesipitoisuuden ollessa korkeampi kuin juuston A. 
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Tasapainolla liukoisen ja liukenemattoman kalsiumin välillä on suuri merkitys kaseiinimisel-

lien juoksettuvuusominaisuuksiin (Sandra & Corredig 2013). Geelin ominaisuuksiin vaikutta-

vat myös geeliytymislämpötila ja kalsiumpitoisuus (Barbut 1995, Hongsprabhas & Barbut 

1997). Kalsiumsuolan lisääminen maitoon nostaa kalsiumionien (Ca2+) konsentraatiota ja las-

kee maidon pH-arvoa (Ramasubramanian ym. 2008, Omoarukhe ym. 2010), mikä taas voi vai-

kuttaa maidon hyytymiseen lämpökäsittelyn aikana (Ramasubramanian ym. 2014). Erityisesti 

paljon proteiinia sisältävissä maidoissa kalsiumin lisääminen vaikuttaa maidon hyytymiseen 

kuumennuksen aikana. Kalsium voi aiheuttaa maidolla paksuuntumista ja geeliytymistä, kun 

maitoa kuumennetaan 70 °C:seen. Tämän tutkimuksen juustoista korkeimmat kalsium- ja pro-

teiinipitoisuudet olivat juustolla D, mutta kiinteysmittausten perusteella juusto D ei kuitenkaan 

ollut kiinteintä. 

 
2.3.4 Tulosten luotettavuus 

 
Tuorejuustojen valmistaminen 

Tuorejuustojen valmistuksessa tavoitteena oli valmistaa kaikki juustot samalla tavalla kontrol-

loimalla valmistusprosessia. Jokaista tuorejuustoa valmistettiin neljä erää. Valmistuserien 

koostumukset saattoivat vaihdella keskenään jonkin verran. Vaikka kaikkia raaka-aineita pun-

nittiin reseptien mukaiset määrät, mahdolliset pienet erot raaka-aineiden punnituksessa, sekoi-

tusajassa ja liukenemisessa saattoivat aiheuttaa eroja valmistuserien välille. Valmistuksen lo-

pussa juustomassa homogenoitiin ja kaikki neljä valmistuserää yhdistettiin yhdeksi juustomas-

saksi erojen minimoimiseksi. Pastöroinnin jälkeisen jäähdytyksen tavoitelämpötila oli 

42 °C:tta, mikä oli myös juustomassojen fermentointilämpötila. Jäähdytyksen jälkeen jauhe-

vesi-rasvaseokseen lisättiin kemiallinen hapate, GDL. Hapatteen lisäämiseen meni aikaa jokai-

sen kypsytysastian kohdalla noin 3–5 minuuttia. Näin ollen ensimmäisessä kypsytysastiassa 

massan lämpötila oli lähinnä 42 °C:tta ja neljännessä kypsytysastiassa massa oli jäähtynyt jopa 

noin 38 °C:seen. Lämpötilat GDL:n lisäämisen aikana eri juustoilla vaihtelivat välillä 38,4–

43,7 °C. Hapattamisen nopeuteen vaikuttaa muun muassa lämpötila fermentoinnin aikana (Lu-

cey ym. 1997). GDL:lla hapattaminen tapahtuu erilaisilla nopeuksilla, mikä voi johtaa erilaisiin 

loppu-pH-arvoihin (Braga ym. 2006). Tuorejuustot pakattiin valmistuksen jälkeen kuumana 

(~60–70 °C) pikareihin. Pakkaamisen aikana juustot alkoivat jäähtyä ja niiden pinnalle muo-

dostui heti massan annostelun jälkeen havaittava kalvo. Muodostunut kalvo saattoi vaikuttaa 

myöhemmin muun muassa aistinvaraisen arvioinnin ja rakennemittauksen tuloksiin. 
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Instrumentaaliset mittaukset 

Tutkimuksessa mitattiin tuorejuustojen kiinteys TA.XT rakenteenmittauslaitteistolla. Mittauk-

sessa käytettiin 25 kg voimakennoa, kun kirjallisuuden mukaan monissa tutkimuksissa käytet-

tiin 5 kg voimakennoa. Mittaus tehtiin P/5-mittapäällä ja penetrointisyvyys oli 10 mm, kun 

osassa kirjallisuuden tutkimuksista mittaus tehtiin puristamalla tietyn kokoista näytepalaa ja 

osassa tutkimuksista penetrointisyvyys oli 15 mm. Tässä tutkimuksessa juustoja temperoitiin 

vuorokausi 10 °C:ssa, mutta kirjallisuudessa näytteiden temperointiaika vaihteli 20 minuutista 

vuorokauteen ja mittauslämpötilakin vaihteli 4–10 °C välillä. Näin suuret vaihtelut kirjallisuu-

dessa esiin tulleissa muissa tutkimuksissa ja tässä tutkimuksessa johtivat siihen, että kirjallisuu-

desta saatavia ja tämän tutkimuksen mittaustuloksia ei juurikaan voi luotettavasti verrata kes-

kenään. TA.XT rakenteenmittauslaitteistolla saadun mittaustuloksen yksikkö oli gramma (g) ja 

muissa tutkimuksissa käytetään yleisesti yksikköä Newton (N), mikä omalta osaltaan hidasti 

tulosten vertaamista keskenään. Juustojen valmistuksen ja pakkaamisen yhteydessä juustojen 

pintaan muodostunut kalvo vaikutti todennäköisesti mittaustulokseen. Kiinteys (N) määritettiin 

maksimivoimasta, joka kohdistui tuorejuustoon. Tällöin mittapää rikkoi ensin juuston pinnalla 

olevan kalvon päästäkseen penetroitumaan haluttuun 10 mm syvyyteen. 

Tuorejuustojen väri mitattiin säilyvyysajan loppupuolella, 8 ja 12 viikon ikäisenä. Jotta värin-

mittauksen tulokset olisivat vertailukelpoisempia ja antaisivat todellisen kuvan juustojen värin 

muuttumisesta säilytyksen aikana, pitäisi värinmittaus tehdä myös tuoreesta juustosta. Tutki-

muksessa värinmittauksen olisi voinut tehdä esimerkiksi 0, 8 ja 12 viikon ikäisinä. Juustojen 

valmistuksessa pakkaamisen aikana juustojen pinnalle muodostunut kalvo vaikutti todennäköi-

sesti jonkin verran mittaustuloksiin. Muita värinmittauksen tulosten luotettavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä ovat muun muassa juustojen pintojen epätasaisuus, juustoissa esiintyvät ilmakuplat ja 

toistomittausten määrä (Cheng ym. 2018). Lisäksi ennen värinmittausta lähes jokaisen juuston 

pinnalle oli muodostunut kondenssivettä, mikä voi antaa virheellisen L*-parametrin mittaustu-

loksen. 

Aistinvarainen arviointi 

Aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijaraati (n = 8) valittiin siten, että raadissa oli tuorejuuston 

ja muiden levitteiden kanssa paljon tuotekehityksessä ja tutkimuksessa työskenteleviä tai työs-

kennelleitä henkilöitä. Koulutuksia raadille pidettiin yksi, joka oli kestoltaan yhden tunnin mit-

tainen. Vaikka raati koostui asiantuntijoista, olisi koulutuksia pitänyt olla enemmän kuin yksi. 

Arvioitavien näytteiden koodaaminen tai satunnaistaminen muuten kuin osanäytteen omalla 

kirjain-numeroyhdistelmällä olisi pienentänyt mahdollisia arvioinnissa tapahtuvia virheitä. 
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Tällaisia ovat muun muassa näytteiden toistuvasti sama maistelujärjestys, mikä aiheuttaa sys-

temaattista virhettä (Mustonen ym. 2017). Kälviäisen ym. (2017) mukaan tavoitteena on, että 

raati toimisi täsmällisesti ja luotettavasti koko arvioinnin ajan. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, 

sillä arviointikertojen välillä oli viikkojen tauko. Lisäksi raatilaisten motivaatio arvioida tutki-

musnäytteitä vaihteli arviointikertojen välillä. 

 

3 PÄÄTELMÄT 
 
Tutkielmassa pyrittiin selvittämään kolmen funktionaalisilta ominaisuuksiltaan ja kemialliselta 

koostumukseltaan erilaisen maitojauheen käyttöä tuorejuuston valmistuksessa. Lisäksi tavoit-

teena oli selvittää, vaikuttavatko raaka-aineina käytettyjen maitojauheiden kalsium/proteiini -

suhteet ja proteiinikoostumukset tuorejuustojen rakenteeseen. Tulosten perusteella tuorejuusto-

jen aistinvaraiset ominaisuudet kärsivät paljon verrattuna tuorejuuston pääraaka-aineesta val-

mistettuun vertailujuustoon. Tämän tutkimuksen perusteella kaikista maitojauheista voidaan 

teknisesti valmistaa tuorejuustoja, mutta mikään tutkimuksessa käytetyistä jauheista tai jau-

heyhdistelmistä ei sellaisenaan sovi nestemäisen maito-kermaseoksen korvaajaksi tuorejuuston 

valmistuksessa. 

Vaikka maitojauheista saadaan teknisesti valmistettua tuorejuustoa, käytettiin tuorejuustojen 

valmistamisessa jauheiden lisäksi rasvan lähteenä suolaamatonta voita. Suolaamattomalla 

voilla ei oletettu olevan merkitystä juustoista havaittuihin eroihin, sillä kaikissa tuorejuustoissa 

oli saman verran voita. Käytetyillä maitojauheilla oli vaikutusta joihinkin mitattuihin ominai-

suuksiin. Kationivaihdetusta Mineval™-jauheesta valmistettujen tuorejuustojen kiinteydet oli-

vat lähes kaksinkertaisia verrattuna tuotannosta saadusta raaka-aineesta valmistettujen vertai-

lujuustojen kiinteyksiin samoissa mittauspisteissä. Maitojauheet vaikuttivat jonkin verran vä-

rinmittauksen tuloksiin. Eila® WPC heraproteiinikonsentraattijauheesta valmistettu tuorejuusto 

erosi väriltään eniten vertailujuustosta, joka oli kaikkia jauheista valmistettuja juustoja jonkin 

verran kirkkaampi. Maitojauheista Eila® WPC-jauheella oli havaittava vaikutus juuston pH-

arvoihin. Muita maitojauheita enemmän pH-arvoihin vaikutti käytetty kemiallinen hapate GDL 

ja sen lisäysmäärä. Eila® MPC60 maitoproteiinikonsentraattijauheella voitiin helposti vaikuttaa 

juustojen kokonaisproteiinipitoisuuteen, mutta juustojen mitattuun kiinteyteen sillä ei juurikaan 

ollut vaikutusta.  

Maitojauheiden käyttäminen tuorejuustojen raaka-aineina vaikutti paljon juustojen aistinvarai-

sen arvioinnin tuloksiin. Maitojauheiden, varsinkin Eila® WPC-jauheen, takia tuorejuustoista 

tulee keltaisempia, mihin omalta osaltaan voivat vaikuttaa suolaamaton voi ja Maillard-reaktion 
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aiheuttama tummuminen. Happamuus oli selkeästi korkeampi kuin vertailujuustolla, joskin tut-

kimuksen tuorejuustojen hapatteena oli GDL ja vertailunäytteen valmistamiseen käytetty tuo-

rejuuston pääraaka-aine oli hapatettu tuotannossa mikrobiologisella hapatteella. Kiinteyden ais-

timiseen maitojauheiden käyttäminen ei juurikaan vaikuttanut, joskin Eila® WPC-jauheesta val-

mistetut juustot olivat kiinteimpiä ja Eila® MPC60-jauheesta valmistetut vähiten kiinteitä. 

Tuorejuustojen valmistaminen maitojauheesta teki juustosta huomattavasti kiinteämpää ja tiet-

tyjen aistinvaraisten ominaisuuksien osalta huonompaa kuin maito-kermaseoksesta valmistet-

tuna. Tuorejuuston valmistaminen maitojauheesta ja voin käyttäminen lisää valmistuskustan-

nuksia. Mutta toisaalta nestemäisen maidon kulutuksen vähenemisen vuoksi maitoa on parempi 

kuivata jauheeksi, jolloin maidolle saadaan lisäarvoa. Jauheeksi kuivattuna maitoa voidaan 

viedä minne päin maailmaa tahansa. Maitojauheiden avulla tuorejuustoista saadaan proteiinipi-

toisuudeltaan nykyisen juuston kaltainen, mutta kiinteyteen ja aistittaviin ominaisuuksiin mai-

tojauheet vaikuttavat paljon. Varsinkin rakenne-erot ja jotkin eroavaisuudet aistinvaraisissa 

ominaisuuksissa tutkimuksen tuorejuustojen ja vertailujuuston välillä voivat vaikuttaa kulutta-

jien tuotteen hyväksyttävyyteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 
 

LÄHDELUETTELO 

Anema SG, Pinder DN, Hunter RJ, Hemar Y. Effects of storage temperature on the solubility of milk protein 
concentrate (MPC85). Food Hydrocolloids 2006, 20: 386-393. doi: 10.1016/j.foodhyd.2005.03.015 

Antone U, Zagorska J, Sterna V, Jemeljanovs A, Berzins A, Ikauniece D. Effects of dairy cow diet supplementation 
with carrots on milk composition, concentration of cow blood serum carotenes, and butter oil fat-soluble antioxi-
dative substances. Agronomy Res 2015, 13(4): 879-891. 

Barbut S. Effects of Calcium Level on the Structure of Pre-heated Whey Protein Isolate Gels. Lebensm-Wiss 
Technol 1995, 28: 598-603. doi: 10.1016/0023-6438(95)90007-1 

Becker T, Puhan Z. Effect of different processes to increase the milk solids non-fat content on the rheological 
properties of yoghurt. Milchwissenschaft 1989, 44: 626-629. Viite julkaisusta: Brighenti M, Govindasamy-Lucey 
S, Lim K, Nelson K, Lucey JA. Characterization of the Rheological, Textural, and Sensory Properties of Samples 
of Commercial US Cream Cheese with Different Fat Contents. J Dairy Sci 2008, 91: 4501-4517. doi: 
10.3168/jds.2008-1322 

Bell LN. Maillard reaction as influenced by buffer type and concentration. Food Chem 1997, 59(1): 143-147. doi: 
10.1016/S0308-8146(96)00257-9 

Bhandari B. Introduction to food powders. Teoksessa: Bhandari B, Bansal N, Zhang M, Schuck P (toim.) Hand-
book of Food Powders: Processes and Properties. Woodhead Publishing: Cambridge 2013: 1-25. 

Braga ALM, Menossi M, Cunha RL. The effect of the glucono-δ-lactone/caseinate ratio on sodium caseinate ge-
lation. Int Dairy J 2006, 16: 389-398. doi: 10.1016/j.idairyj.2005.06.001 

Brighenti M, Govindasamy-Lucey S, Jaeggi JJ, Johnson ME, Lucey JA. Effects of processing conditions on the 
texture and rheological properties of model acid gels and cream cheese. J Dairy Sci 2018, 101: 6762-6775. doi: 
10.3168/jds.2018-14391 

Brighenti M, Govindasamy-Lucey S, Lim K, Nelson K, Lucey JA. Characterization of the Rheological, Textural, 
and Sensory Properties of Samples of Commercial US Cream Cheese with Different Fat Contents. J Dairy Sci 
2008, 91: 4501-4517. doi: 10.3168/jds.2008-1322 

Bringe NA, Kinsella JE. Calcium chloride, temperature, preheat treatments and pH affect the rate of acid-induced 
aggregation of casein. Food Hydrocolloids 1993, 7(2): 113-121. doi: 10.1016/S0268-005X(09)80163-X 

Britten M, Giroux HJ. Acid-induced gelation of whey protein polymers: effects of pH and calcium concentration 
during polymerization. Food Hydrocolloids 2001, 15: 609-617. doi: 10.1016/S0268-005X(01)00049-2 

Burin L, Jouppila K, Roos Y, Kansikas J, del Pilar Buera M. Color Formation in Dehydrated Modified Whey 
Powder Systems As Affected by Compression and Tg. J Agric Food Chem 2000, 48: 5263-5268. doi: 
10.1021/jf000240y 

Celestino EL, Iyer M, Roginski H. The Effects of Refrigerated Storage of Raw Milk on the Quality of Whole Milk 
Powder Stored for Different Periods. Int Dairy J 1997, 7: 119-127. doi: 10.1016/S0958-6946(96)00041-6 

Chatziantoniou SE, Thomareis AS, Kontominas MG. Effect of chemical composition on physico-chemical, rheo-
logical and sensory properties of spreadable processed whey cheese. Eur Food Res Technol 2015, 241: 737-748. 
doi: 10.1007/s00217-015-2499-6 

Cheng N, Barbano DM, Drake MA. Hunter versus CIE color measurement systems for analysis of milk-based 
beverages. J Dairy Sci 2018, 101: 4891-4905. doi: 10.3168/jds.2017-14197 

Chudy S, Bilska A, Kowalski R, Teichert J. Colour of milk and milk products in CIE L*a*b* space. Med Weter 
2020, 76(2): 77-81. doi: 10.21521/mw.6327 

Clark DA, Thompson JE, Rokahr JE. The buffering capacity of bovine milk proteins. Pediatr Res 1983, 17: 185A. 
Viite julkaisusta: Salaün F, Mietton B, Gaucheron F. Buffering capacity of dairy products. Int Dairy J 2005, 15: 
95-109. doi: 10.1016/j.idairyj.2004.06.007 



50 

 
 

Coultate TP. Food: the chemistry of its components. 2. p. Royal Society of Chemistry, Lontoo 1988. Viite julka-
isusta: Trezza TA, Krochta JM. Color Stability of Edible Coatings During Prolonged Storage. J Food Sci 2000, 
65(7): 1166-1169. doi: 10.1111/j.1365-2621.2000.tb10259.x 

Coutouly A, Riaublanc A, Axelos M, Gaucher I. Effect of heat treatment, final pH of acidification, and homoge-
nization pressure on the texture properties of cream cheese. Dairy Sci Technol 2014, 94: 125-144. doi: 
10.1007/s13594-013-0148-z 

Crowley SV, Desautel B, Gazi I, Kelly AL, Huppertz T, O’Mahony JA. Rehydration characteristics of milk protein 
concentrate powders. J Food Eng 2015, 149: 105-113. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2014.09.033 

Dave RI, Shah NP. The influence of ingredient supplementation on the textural characteristics of yoghurt. Aust J 
Dairy Technol 1998, 53: 180-184. 

Drake MA. Invited Review: Sensory Analysis of Dairy Foods. J Dairy Sci 2007, 90: 4925-4937. doi: 
10.3168/jds.2007-0332 

Eshpari H, Tong PS, Corredig M. Changes in the physical properties, solubility, and heat stability of milk protein 
concentrates prepared from partially acidified milk. J Dairy Sci 2014, 97: 7394-7401. doi: 10.3168/jds.2014-8609 

[EU] Euroopan Unioni. Milk Market Observatory. [sähköinen julkaisu]. 2020. Saatavilla: https://ec.eu-
ropa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-production-main-dairy-pro-
ducts_en.pdf. Viitattu 25.8.2020. 

Fang Y, Rogers S, Selomulya C, Dong Chen X. Functionality of milk protein concentrate: Effect of spray drying 
temperature. Biochem Eng J 2012, 62: 101-105. doi: 10.1016/j.bej.2011.05.007 

[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. General Standard for Cheese. CXS 283-1978. 
[sähköinen julkaisu]. 1978. Saatavilla: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fstan-
dards%252FCXS%2B283-1978%252FCXS_283e.pdf. Viitattu 22.8.2020. 

[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Dairy and dairy products. OECD-FAO Agricul-
tural Outlook 2019-2028. [sähköinen julkaisu]. 2019. Saatavilla: 
http://www.fao.org/3/CA4076EN/CA4076EN_Chapter7_Dairy.pdf. Viitattu 22.8.2020. 

Farkye NY, Vedamuthu ER. Microbiology of soft cheeses. Teoksessa: Robinson RK (toim.) Dairy Microbiology 
Handbook - The Microbiology of Milk and Milk Products. 3. p. A John Wiley & Sons Inc., NY, USA 2002: 479-
513. 

Foegeding EA, Brown J, Drake MA, Daubert CR. Sensory and mechanical aspects of cheese texture. Int Dairy J 
2003, 13: 585-591. doi: 10.1016/S0958-6946(03)00094-3 

Fox PF, Cogan TM. Factors that Affect the Quality of Cheese. Teoksessa: Fox PF, McSweeney PLH, Cogan TM, 
Guinee TP (toim.) Cheese - Chemistry, Physics and Microbiology. Volume I: General Aspects. 3. p. Elsevier 
Academic Press, Lontoo 2004: 583-608. 

Fox PF, Guinee TP, Cogan TM, McSweeney PLH. Fresh Acid-Curd Cheese Varietes. Teoksessa: Fox PF, Guinee 
TP, Cogan TM, McSweeney PLH (toim.) Fundamentals of Cheese Science. Aspen Publishers Inc., Maryland, 
USA 2000: 363-387. 

Fox PF, Lucey JA, Cogan TM. Glycolysis And Related Reactions During Cheese Manufacture And Ripening. Crit 
Rev Food Sci Nutr 1990, 29:4, 237-253. doi: 10.1080/10408399009527526 

Fox PF, McSweeney PLH. Cheese: An Overview. Teoksessa: Fox PF, McSweeney PLH, Cogan TM, Guinee TP 
(toim.) Cheese - Chemistry, Physics and Microbiology. Volume I: General Aspects. 3. p. Elsevier Academic Press, 
Lontoo 2004: 1-18. 

Franzen K, Singh RK, Okos MR. Kinetics of Nonenzymatic Browning in Dried Skim Milk. J Food Eng 1990, 11: 
225-239. doi: 10.1016/0260-8774(90)90029-8 

Gaiani C, Ehrhardt JJ, Scher J, Hardy J, Desobry S, Banon S. Surface composition of dairy powders observed by 
X-ray photoelectron spectroscopy and effects on their rehydration properties. Colloids Surf, B 2006, 49: 71-78. 
doi: 10.1016/j.colsurfb.2006.02.015 



51 

 
 

Giroux HJ, Lanouette G, Britten M. Effect of whey protein aggregates of various sizes on the formation and prop-
erties of rennet-induced milk gels. Food Hydrocolloids 2015, 45: 272-278. doi: 10.1016/j.foodhyd.2014.12.004 

Guinee TP, Pudja PD, Farkye NY. Fresh acid-curd cheese varieties. Teoksessa: Fox PF (toim.) Cheese: Chemistry, 
Physics and Microbiology. Chapman & Hall, Lontoo 1993a: 363-419. Viite julkaisusta: Phadungath C. Cream 
cheese products: A review. Songklanakarin J Sci Technol 2005, 27(1): 191-199. 

Guinee TP, Pudja PD, Farkye NY. Fresh acid-curd cheese varieties. Teoksessa: Fox PF (toim.) Cheese: Chemistry, 
Physics and Microbiology. Vol 2: Major Cheese Groups. 2 p. Chapman & Hall, Lontoo 1993b: 363-419. Viite 
julkaisusta: Brighenti M, Govindasamy-Lucey S, Jaeggi JJ, Johnson ME, Lucey JA. Effects of processing condi-
tions on the texture and rheological properties of model acid gels and cream cheese. J Dairy Sci 2018, 101: 6762-
6775. doi: 10.3168/jds.2018-14391 

Hakala M, Miettinen S-M, Vehkalahti K. Aistinvaraisten ja kemiallis-fysikaalisten menetelmien vastaavuus. Te-
oksessa: Tuorila H, Appelbye U (toim.) Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Gaudeamus Helsinki 
University Press, Turenki 2017: 139-152. 

Hernández A, Harte FM. Manufacture of Acid Gels from Skim Milk Using High-Pressure Homogenization. J 
Dairy Sci 2008, 91: 3761-3767. doi: 10.3168/jds.2008-1321 

Hongsprabhas P, Barbut S. Effect of Gelation Temperature on Ca2+ -Induced Gelation of Whey Protein Isolate. 
Lebensm-Wiss Technol 1997, 30: 45-49. doi: 10.1006/fstl.1996.0132 

[ISO-IDF]. International Standard, International Dairy Federation. ISO Standard No 1735:2004(E), IDF Standard 
No 5:2004(E): Cheese and processed cheese products - Determination of fat content - Gravimetric method (Ref-
erence method). Third edition. 2004a. 

[ISO-IDF]. International Standard, International Dairy Federation. ISO Standard No 5765-2:2002(E), IDF Stand-
ard No 79-2:2002(E): Dried milk, dried ice-mixes and processed cheese - Determination of lactose content. Part 
II: Enzymatic method utilizing the galactose moiety of the lactose. First edition. 2002. 

[ISO-IDF]. International Standard, International Dairy Federation. ISO Standard No 6734:2010(E), IDF Standard 
No 15:2010(E): Sweetened condensed milk - Determination of total solids content (Reference method). Second 
edition. 2010. 

[ISO-IDF]. International Standard, International Dairy Federation. ISO Standard No 8070:2007(E), IDF Standard 
No 119:2007(E): Milk and milk products - Determination of calcium, sodium, potassium and magnesium contents 
- Atomic absorption spectrometric method. Second edition. 2007. 

[ISO-IDF]. International Standard, International Dairy Federation. ISO Standard No 8968-1:2014(E), IDF Stand-
ard No 20-1:2014(E): Milk and milk products - Determination of nitrogen content. Part I: Kjeldahl principle and 
crude protein calculation. Second edition. 2014. 

Isotalo J. Kahden muuttujan kuvailevaa tilastotiedettä - Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet. [luen-
tomoniste]. Helsinki 24.9.2018. 

Jeon S-S, Ganesan P, Lee Y-S, Yoo S-H, Kwak H-S. Texture and Sensory Properties of Cream Cheese and Cho-
lesterol-removed Cream Cheese made from Whole Milk Powder. Korean J Food Sci Ani Resour 2012, 32(1): 49-
53. doi: 10.5851/kosfa.2012.32.49 

Johansen SMB, Laugesen JL, Janhøj T, Ipsen RH, Frøst MB. Prediction of sensory properties of low-fat yoghurt 
and cream cheese from surface images. Food Qual Preference 2008, 19: 232-246. doi: 10.1016/j.food-
qual.2007.03.006 

Kailasapathy K, Supriadi D, Hourigan JA. Effect of partially replacing skim milk powder with whey protein con-
centrate on buffering capacity of yoghurt. Aust J Dairy Technol 1996, 51: 89-93. 

Karoui R, Mouazen AM, Dufour É, Pillonel L, Picque D, Bosset J-O, de Baerdemaeker J. Mid-infrared spectrom-
etry: A tool for the determination of chemical parameters in Emmental cheeses produced during winter. Le Lait 
2006, 86: 83-97. doi: 10.1051/lait:2005040 

Kato Y, Matsuda T, Kato N, Watanabe K, Nakamura R. Browning and Insolubilization of Ovalbumin by the 
Maillard Reaction with Some Aldohexoses. J Agric Food Chem 1986, 34: 351-355. doi: 10.1021/jf00068a050 



52 

 
 

Kowalik J. Threats: Threats microbiology in the dairy industry. Forum Mleczarskie Biznes 2/2011. [sähköinen 
julkaisu]. Saatavilla: www.forummleczarskie.pl. Luettu: 05.03.2012. Viite julkaisusta: Miarka D, Żukowska J, 
Siwek A, Nowacka J, Nowak D. Microbial hazards reduction during creamy cream cheese production. Archiwum 
Inżynierii Produkcji – Prod Eng Archives 2015, 6(1): 39-44. 

Kälviäinen N, Roininen K, Appelbye U. Raadin valinta, harjaannuttaminen ja seuranta. Teoksessa: Tuorila H, 
Appelbye U (toim.) Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Gaudeamus Helsinki University Press, 
Turenki 2017: 157-174. 

León K, Mery D, Pedreschi F, León J. Color measurement in L*a*b* units from RGB digital images. Food Res 
Int 2006, 39: 1084-1091. doi:10.1016/j.foodres.2006.03.006 

Link OJ, keksijä; Kraft Cheese Company, hakija. 23.10.1945. Cream cheese manufacture. U.S Patent 2,387,276. 

Lucey JA. Acid and acid/heat coagulated cheese. Teoksessa: Roginski H, Fuquay JW, Fox PF (toim.) Encyclopedia 
of Dairy Sciences. Vol. 1. Academic Press, London 2002: 350-356. Viite julkaisusta: Brighenti M, Govindasamy-
Lucey S, Jaeggi JJ, Johnson ME, Lucey JA. Effects of processing conditions on the texture and rheological prop-
erties of model acid gels and cream cheese. J Dairy Sci 2018, 101: 6762-6775. doi: 10.3168/jds.2018-14391 

Lucey JA. Formation, Structural Properties and Rheology of Acid-coagulated Milk Gels. Teoksessa: Fox PF, 
McSweeney PLH, Cogan TM & Guinee TP (toim.) Cheese - Chemistry, Physics and Microbiology. Volume I 
General Aspects. 3. p. Elsevier Academic Press, Lontoo 2004: 105-122. 

Lucey JA. Formation, Structural Properties, and Rheology of Acid-Coagulated Milk Gels. Teoksessa: McSweeney 
PLH, Fox PF, Cotter PD, Everett DW (toim.) Cheese - Chemistry, Physics & Microbiology. 4. p. Academic Press 
Elsevier, Lontoo 2017: 179-197. 

Lucey JA, Munro PA, Singh H. Rheolocigal Properties and Microstructure of Acid Milk Gels as Affected by Fat 
Content and Heat Treatment. J Food Sci 1998a, 63(4): 660-664. doi: 10.1111/j.1365-2621.1998.tb15807.x 

Lucey JA, Singh H. Acid coagulation of milk. Teoksessa: Fox PF, McSweeney PLH (toim.) Advanced dairy 
chemistry, Vol 2: proteins. 2 p. Aspen Publishers, Gaithersburg 2003: 997-1021. Viite julkaisusta: Phadungath C. 
A review article - The mechanism and properties of acid-coagulated milk gels. Songklanakarin J Sci Technol 2005, 
27(2): 433-448. 

Lucey JA, Tamehana M, Singh H, Munro PA. Effect of interactions between denatured whey proteins and casein 
micelles on the formation and rheological properties of acid skim milk gels. J Dairy Res 1998b, 65: 555-567. doi: 
10.1017/S0022029998003057 

Lucey JA, van Vliet T, Grolle K, Geurts T, Walstra P. Properties of Acid Casein Gels Made by Acidification with 
Glucono-δ-lactone. 1. Rheological Properties. Int Dairy J 1997, 7: 381-388. doi: 10.1016/S0958-6946(97)00027-
7 

[LUKE] Luonnonvarakeskus. Mitä Suomessa syötiin vuonna 2019? 2020a. 25.6.2020. Saatavilla: 
https://www.luke.fi/uutinen/mita-suomessa-syotiin-vuonna-2019/. Viitattu 23.8.2020. 

[LUKE] Luonnonvarakeskus. Ravintotase 2015 ennakko ja 2014 lopulliset tiedot. Päivitetty 30.6.2016. Viite jul-
kaisussa: Piipponen J, Rinta-Kiikka S, Arovuori K. Elintarvikkeiden kulutus Suomessa. [sähköinen julkaisu]. PTT 
työpapereita 195. 2018. Pellervon taloustutkimus PTT. Saatavilla: https://www.ptt.fi/media/julkaisut/tp195.pdf. 
Viitattu 25.8.2020. 

[LUKE] Luonnonvarakeskus. Ravintotase 2018 lopullinen ja ennakko 2019. 2020b. 25.6.2020. Saatavilla: 
https://stat.luke.fi/ravintotase-2018-lopullinen-ja-ennakko-2019_fi. Viitattu 23.8.2020. 

Macdougall PE, Ong L, Palmer MV, Gras SL. The microstructure and textural properties of Australian cream 
cheese with differing composition. Int Dairy J 2019, 99: 1-12. doi: 10.1016/j.idairyj.2019.104548 

Martens R. Influence de quelques facteurs sur la consistance et le goût du yoghourt brassé. Rev Agric 1972, 3: 
461-480. Viite julkaisusta: Brighenti M, Govindasamy-Lucey S, Lim K, Nelson K, Lucey JA. Characterization of 
the Rheological, Textural, and Sensory Properties of Samples of Commercial US Cream Cheese with Different 
Fat Contents. J Dairy Sci 2008, 91: 4501-4517. doi: 10.3168/jds.2008-1322 

Mehaia MA. Fresh Soft White Cheese (Domiati-Type) from Camel Milk: Composition, Yield, and Sensory Eval-
uation. J Dairy Sci 1993, 76(10): 2845-2855. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(93)77623-7 



53 

 
 

Metwally AI, Awad RA. Buffer intensity and functional properties of low and high heat milk powders. Egyptian 
J Dairy Sci 2001, 29: 19-28. Viite julkaisusta: Salaün F, Mietton B, Gaucheron F. Buffering capacity of dairy 
products. Int Dairy J 2005, 15: 95-109. doi: 10.1016/j.idairyj.2004.06.007 

Millqvist-Fureby A, Elofsson U, Bergenståhl B. Surface composition of spray-dried milk protein-stabilised emul-
sions in relation to pre-heat treatment of proteins. Colloids Surf, B 2001, 21: 47-58. doi: 10.1016/S0927-
7765(01)00183-7 

Morales FJ, van Boekel MAJS. A Study on Advanced Maillard Reaction in Heated Casein/Sugar Solutions: Colour 
Formation. Int Dairy J 1998, 8: 907-915. doi: 10.1016/s0958-6946(99)00014-x 

Mustonen S, Appelbye U, Tuorila H. Aistinvaraisen kokeen suunnittelu ja toteutus. Teoksessa: Tuorila H, Appel-
bye U (toim.) Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Gaudeamus Helsinki University Press, Turenki 
2017: 175-191. 

Ningtyas DW, Bhandari B, Bansal N, Prakash S. A tribological analysis of cream cheeses manufactured with 
different fat content. Int Dairy J 2017, 73: 155-165. doi: 10.1016/j.idairyj.2017.06.005 

Nozière P, Graulet B, Lucas A, Martin B, Grolier P, Doreau M. Carotenoids for ruminants: From forages to dairy 
products. Anim Feed Sci Technol 2006, 131: 418-450. doi: 10.1016/j.anifeedsci.2006.06.018 

Oldfield DJ, Taylor MW, Singh H. Effect of preheating and other process parameters on whey protein reactions 
during skim milk powder manufacture. Int Dairy J 2005, 15: 501-511. doi: 10.1016/j.idairyj.2004.09.004 

Omoarukhe ED, On-Nom N, Grandison AS, Lewis MJ. Effects of different calcium salts on properties of milk 
related to heat stability. Int J Dairy Technol 2010, 63(4): 504-511. doi: 10.1111/j.1471-0307.2010.00613.x 

Ong L, Pax AP, Ong A, Vongsvivut J, Tobin MJ, Kentish SE, Gras SL. The effect of pH on the fat and protein 
within cream cheese and their influence on textural and rheological properties. Food Chem 2020, 332: 1-11. doi: 
10.1016/j.foodchem.2020.127327 

Phadungath C. Cream cheese products: A review. Songklanakarin J Sci Technol 2005, 27(1): 191-199. 

PMP Fermentation Products Inc. Glucono Delta Lactone. [sähköinen esite]. Saatavilla: www.pmpinc.com/Docu-
ments/gdl-brochure.pdf. Viitattu 31.7.2019. 

Ramasubramanian L, D’Arcy BR, Deeth HC, Oh HE. The rheological properties of calcium-induced milk gels. J 
Food Eng 2014, 130: 45-51. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2014.01.020 

Ramasubramanian L, Restuccia C, Deeth HC. Effect of Calcium on the Physical Properties of Stirred Probiotic 
Yogurt. J Dairy Sci 2008, 91: 4164-4175. doi:10.3168/jds.2008-1354 

Ramos L. Basics and Advances in Sampling and Sample Preparation. Teoksessa: Picó Y (toim.) Chemical Anal-
ysis of Food - Techniques and Applications. Part I - Analytical Techniques. Elsevier 2012. s. 3-23. doi: 
10.1016/B978-0-12-384862-8.00001-7 

Richard B, Le Page JF, Schuck P, Andre C, Jeantet R, Delaplace G. Towards a better control of dairy powder 
rehydration processes. Int Dairy J 2013, 31: 18-28. doi: 10.1016/j.idairyj.2012.07.007 

Rohart A, Moulin G, Michon C. Interplay Between Phase Separation and Gel Formation in Stirred Acid Milk/Guar 
Gum Gels: Effect of Acidification Rate. Biopolymers 2014, 101(9): 966-974. doi: 10.1002/bip.22484 

Roininen K, Heiniö R-L, Vehkalahti K. Kuvailevat menetelmät. Teoksessa: Tuorila H, Appelbye U (toim.) Elin-
tarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Gaudeamus Helsinki University Press, Turenki 2017: 93-105. 

Romeih EA, Michaelidou A, Biliaderis CG, Zerfiridis GK. Low-fat white-brined cheese made from bovine milk 
and two commercial fat mimetics: chemical, physical and sensory attributes. Int Dairy J 2002, 12: 525-540. doi: 
10.1016/S0958-6946(02)00043-2 

Salaün F, Mietton B, Gaucheron F. Review - Buffering capacity of dairy products. Int Dairy J 2005, 15: 95-109. 
doi: 10.1016/j.idairyj.2004.06.007 

Sandra S, Corredig M. Rennet induced gelation of reconstituted milk protein concentrates: The role of calcium 
and soluble proteins during reconstitution. Int Dairy J 2013, 29: 68-74. doi: 10.1016/j.idairyj.2012.10.011 



54 

 
 

Saunders J, Jervis F. The role of buffer salts in non-enzymatic browning. J Sci Food Agric 1966, 17: 245-251. 
Viite julkaisusta: Burin L, Jouppila K, Roos Y, Kansikas J, del Pilar Buera M. Color Formation in Dehydrated 
Modified Whey Powder Systems As Affected by Compression and Tg. J Agric Food Chem 2000, 48: 5263-5268. 
doi: 10.1021/jf000240y 

Schulz-Collins D, Senge B. Acid- and Acid/Rennet-curd Cheeses, Part A: Quark, Cream Cheese and Related Vari-
etes. Teoksessa: Fox PF, McSweeney PLH, Cogan TM, Guinee TP (toim.) Cheese – Chemistry, Physics and Mi-
crobiology. Volume 1 General Aspects. 3. p. Elsevier Academic Press, Lontoo 2004: 301-328. 

Schäfer J, Sebald K, Dunkel A, Hofmann T, Rosenthal I, Schuster R, Atamer Z, Hinrichs J. A feasibility study on 
the pilot scale manufacture of fresh cheese from skim milk retentates without acid whey production: Effect of 
calcium content on bitterness and texture. Int Dairy J 2019, 93: 72-80. doi: 10.1016/j.idairyj.2019.01.012 

Scott R, Robinson RK, Wilbey RA. Cheese manufacture. Teoksessa: Scott R, Robinson RK, Wilbey RA (toim.) 
Cheesemaking Practice. 3. p. An Aspen Publication, Gaithersburg 1998a: 193-231. 

Scott R, Robinson RK, Wilbey RA. Cheese varietes. Teoksessa: Scott R, Robinson RK, Wilbey RA (toim.) 
Cheesemaking Practice. 3. p. An Aspen Publication, Gaithersburg 1998b: 19-29. 

Shrestha AK, Howes T, Adhikari BP, Wood BJ, Bhandari BR. Effect of protein concentration on the surface 
composition, water sorption and glass transition temperature of spray-dried skim milk powders. Food Chem 2007, 
104: 1436–1444. doi: 10.1016/j.foodchem.2007.02.015 

Sithole R, McDaniel MR, Meunier Goddik L. Rate of Maillard Browning in Sweet Whey Powder. J Dairy Sci 
2005, 88: 1636-1645. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72835-6 

Srilaorkul S, Ozimek L, Wolfe F, Dziuba J. The effect of ultrafiltration on physicochemical properties of retentate. 
Can Inst Food Sci Technol J 1989, 22: 56-62. Viite julkaisusta: Salaün F, Mietton B, Gaucheron F. Buffering 
capacity of dairy products. Int Dairy J 2005, 15: 95-109. doi: 10.1016/j.idairyj.2004.06.007 

Takeuchi KP, Cunha RL. Influence of ageing time on sodium caseinate gelation induced by glucono-δ-lactone at 
different temperatures. Dairy Sci Technol 2008, 88: 667-681. doi: 10.1051/dst:2008031 

Thomas TD, Pearce KN. Influence of salt on lactose fermentation and proteolysis in Cheddar cheese. N.Z. J Dairy 
Sci Technol 1981, 16: 253-259. Viite julkaisusta: Upreti P, Metzger LE. Influence of Calcium and Phosphorus, 
Lactose, and Salt-to-Moisture Ratio on Cheddar Cheese Quality: Manufacture and Composition. J Dairy Sci 2006, 
89: 420-428. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(06)72106-3 

Thomas MEC, Scher J, Desobry-Banon S, Desobry S. Milk Powders Ageing: Effect on Physical and Functional 
Properties. Crit Rev Food Sci Nutr 2004, 44: 297-322. doi: 10.1080/10408690490464041 

Tomaschunas M, Hinrichs J, Köhn E, Busch-Stockfisch M. Effects of casein-to-whey protein ratio, fat and protein 
content on sensory properties of stirred yoghurt. Int Dairy J 2012, 26: 31-35. doi: 10.1016/j.idairyj.2012.04.005 

Trezza TA, Krochta JM. Color Stability of Edible Coatings During Prolonged Storage. J Food Sci 2000, 65(7): 
1166-1169. doi: 10.1111/j.1365-2621.2000.tb10259.x 

[USDA] Glucono Delta-Lactone Processing. 2002. NOSB TAP Review Compiled by OMRI.  [sähköinen asia-
kirja]. Saatavilla: https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Glucono%20Delta%20Lactone%20TR.pdf. 
Viitattu 15.12.2019. 

Valio Oy. Kivennäisaineet ICP-MS T&K. ICP-MS, kivennäisainemääritykset. [menetelmäohje]. Versio 3. Hel-
sinki. 2019a. 

Valio Oy. Kuiva-aine hiekka T&K. [menetelmäohje]. Versio 2. Helsinki. 2019b. 

Valio Oy. Laktoosi ja galaktoosi Arena T&K. Laktoosi entsymaattisesti (laktoosi-galaktoosi-kitillä). [menetelmä-
ohje]. Versio 3. Helsinki. 2019c. 

Valio Oy. Proteiini Kjeldahl Makro T&K. [menetelmäohje]. Versio 3. Helsinki. 2019d. 

Valio Oy. Rasva SBR T&K. [menetelmäohje]. Versio 3. Helsinki. 2019e. 

Valio Oy. Tuhka T&K. [menetelmäohje]. Versio 2. Helsinki. 2019f. 



55 

 
 

Walstra P, Wouters JTM, Geurts TJ. Dairy Science and Technology. 2. p. CRC Press, Boca Raton, FL 2006: 782 s. 

Wendin K, Langton M, Caous L, Hall G. Dynamic analyses of sensory and microstructural properties of cream 
cheese. Food Chem 2000, 71: 363-378. doi: 10.1016/S0308-8146(00)00200-4 

Wendorff B, Paulus K. Impact of breed on cheesemaking potential of milk; Volume vs Content. Dairy Pipeline - 
Wisconsin Center for Dairy Research 2011, 23: 4-7. Viite julkaisusta: Chudy S, Bilska A, Kowalski R, Teichert J. 
Colour of milk and milk products in CIE L*a*b* space. Med Weter 2020, 76(2): 77-81. doi: 10.21521/mw.6327 

Whittier EO. Buffer intensities of milk and milk constituents. I. The buffer action of casein in milk. J Biol Chem 
1929, 83: 79-88. Viite julkaisusta: Salaün F, Mietton B, Gaucheron F. Buffering capacity of dairy products. Int 
Dairy J 2005, 15: 95-109. doi: 10.1016/j.idairyj.2004.06.007 

Wiley WJ. A study of the titratable acidity of milk. I. The influence of the various milk buffers on the titration 
curves of fresh and sour milk. J Dairy Res 1935a, 6: 71-85. Viite julkaisusta: Salaün F, Mietton B, Gaucheron F. 
Buffering capacity of dairy products. Int Dairy J 2005, 15: 95-109. doi: 10.1016/j.idairyj.2004.06.007 

Wiley WJ. A study of the titratable acidity of milk. II. The “buffer curves” of milk. J Dairy Res 1935b, 6: 86-90. 
Viite julkaisusta: Salaün F, Mietton B, Gaucheron F. Buffering capacity of dairy products. Int Dairy J 2005, 15: 
95-109. doi: 10.1016/j.idairyj.2004.06.007 

Xiong YL, Kinsella JE. Influence of fat globule membrane and composition and fat type on the rheological prop-
erties of milk fat based composite gels II. Results. Milchwissenschaft 1991, 46: 207-212. Viite julkaisusta: Saisani 
MR, Vyas HK, Tong PS. Characterization of Particles in Cream Cheese. J Dairy Sci 2004, 87: 2854-2863. doi: 
10.3168/jds.S0022-0302(04)73414-1 

Yasin NMN, Shalaby SM. Physiochemical and sensory properties of functional low fat cheesecake manufactured 
using cottage cheese. Annals Agric Sci 2013, 58(1): 61-67. doi: 10.1016/j.aoas.2013.01.009 

Zalazar CA, Zalazar CS, Bernal S, Bertola N, Bevilacqua A, Zaritzky N. Effect of moisture level and fat replacer 
on physicochemical, rheological and sensory properties of low fat soft cheeses. Int Dairy J 2002, 12: 45-50. doi: 
10.1016/S0958-6946(01)00130-3 



 

 
 

 56 

LIITTEET 

Liite 1. Tuorejuustojen laskennalliset ravintoarvot. 

 
 

 
Juusto  

A 

 
Juusto  

B 

 
Juusto  

C 

 
Juusto  

D 

 
Vertailujuusto 

R 

Energia, kJ 1222 1218 1179 1211 1042 

Energia, kcal 292 291 282 289 252 

Rasva 25,0 25,0 25,2 25,0 23,8 

- josta tyydyttynyttä 14,7 14,7 14,7 14,7 13,8 

- kertatyydyttymättömät rasvat 5,5 5,5 5,5 5,5 5,2 

- monityydyttymättömät rasvat 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Hiilihydraatit 9,1 9,2 6,6 8,4 3,7 

- josta sokereita 9,1 9,2 6,6 8,4 3,7 

Proteiini 6,3 6,3 6,3 6,4 5,9 

Suola 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Laktoosi 9,1 8,7 5,9 7,9 – 
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Liite 2. Kemialliset analyysitulokset. 
Keskimääräiset arvot (n = 3) ja analysoitujen tulosten mukainen kalsium/proteiini -suhde (mg/g). 

Analyysi Yksikkö 
 

Juusto A 
 

Juusto B 
 

Juusto C 
 

Juusto D 
 

Vertailujuusto R 

Proteiini (6.38, makro) Kjeldahl % 6,82 6,78 6,75 7,00 6,11 

Rasva SBR % 26,8 26,4 25,6 26,7 24,7 

Laktoosi % 7,97 7,75 5,24 6,89 0,21 

Tuhka 550 °C % 1,43 1,48 1,45 1,49 1,61 

Natrium ICP-MS mg/kg 4567 4567 4433 4567 4333 

Kalsium ICP-MS mg/kg 153 277 277 420 980 

Natriumkloridi (* % 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 

Kuiva-aine (hiekka) % 47,5 46,7 44,7 46,8 36,2 

Kalsium/proteiini mg/g 2,2 4,1 4,1 6,0 16,0 

*) Natriumkloridipitoisuus on laskettu näytteille muuntamalla niiden natriumpitoisuus suolapitoisuudeksi kertomalla se suolan ekvivalenttikertoimella 2,5. 
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Liite 3. pH-arvot ja lämpötilat tuorejuustojen valmistuksen aikana. 
pH-arvot ja lämpötilat ennen GDL:n lisäystä, pH-arvot hapattamisen lopussa ja pakkaamisen jälkeen. 

 
*) vertailunäytteen tuotannon raaka-aineen pH ennen tuorejuuston valmistamista 
**) ei mitattu 
***) keskimääräinen aika, h 
 

 

 

pH ennen GDL-lisäystä Lämpötila ennen GDL-lisäystä pH hapattamisen lopussa

Näyte Resepti pH 1 pH 2 pH 3 pH 4
Lämpötila 1

[°C]
Lämpötila 2

[°C]
Lämpötila 3

[°C]
Lämpötila 4

[°C] pH 1 pH 2 pH 3 pH 4

Hapattamiseen

kulunut aika [h]
(***

pH pakkaamisen jälkeen

K1 C 6,54 6,58 6,62 6,64 41,0 40,0 39,3 39,0 4,76 4,44 4,41 4,38 1,55 4,08

K2 B 6,68 6,73 6,74 6,75 41,8 39,0 39,1 39,0 4,78 4,79 4,77 4,77 1,40 4,37

K3 Vertailu 4,68
(*

- - - - - - - - - - - ei hapatettu 4,57

K4 B 6,71 6,70 6,70 6,70 39,4 39,0 38,9 38,4 4,78 4,74 4,70 4,68 1,46 4,28

K5 B 6,64 6,69 6,70 6,70 39,2 39,1 39,3 39,0 4,78 4,76 4,78 4,75 1,17 4,29

K6 D 6,60 6,60 6,63 6,66 41,0 41,7 41,0 40,5 4,74 4,71 4,77 4,72 1,35 4,26

K7 C 6,50 6,57 6,61 6,62 42,4 43,0 42,4 41,0 4,69 4,69 4,64 4,70 0,93 4,07

K8 A 6,66 6,69 6,72 6,76 43,0 43,7 41,2 40,6 4,78 4,77 4,73 4,78 1,27 4,36

K9 D 6,61 6,61 6,65 6,66 40,7 40,0 39,0 39,4 4,78 4,71 4,71 4,72 1,56 4,31

K10 A 6,70 6,70 6,75 6,76 39,9 40,5 39,4 38,6 4,75 4,77 4,67 4,75 1,54 4,35

K11 Vertailu -
(**

- - - - - - - - - - - ei hapatettu 4,70

K12 D 6,54 6,58 6,60 6,61 42,0 41,8 40,1 39,4 4,78 4,76 4,74 4,73 1,33 4,31

K13 Vertailu -
(**

- - - - - - - - - - - ei hapatettu 4,65

K14 C 6,53 6,58 6,59 6,61 40,6 40,1 39,2 39,7 4,70 4,71 4,67 4,73 0,94 4,05

K15 A 6,72 6,72 6,74 6,77 39,2 39,8 39,0 39,1 4,71 4,75 4,65 4,71 1,84 4,36
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Liite 4. Aistinvaraisen arvioinnin lomake, sivu 1(3). 
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Liite 4. Aistinvaraisen arvioinnin lomake, sivu 2(3). 
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Liite 4. Aistinvaraisen arvioinnin lomake, sivu 3(3). 
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Liite 5. Analyysitaulukko, laboratorioissa käytetyt analyysimenetelmät. 
Taulukossa eritelty analyysi, analyysikoodi, menetelmän nimi, standardimenetelmä, menetelmän mittausepävarmuus ja muuta huomioitavaa. 

 

 

 

Analyysi Koodi Menetelmä Standardi Huomioitavaa Mittausepävarmuus

Kemiallinen
Proteiini 1011TTK Proteiini (6.38, makro) Kjeldahl ISO8968-1:2014, IDF20-1:2014(E) mod. ±0,2 %-yksikköä

Rasva 2020TTK Rasva SBR ISO1735, IDF5:2004 mod. ±0,4 %-yksikköä

Hiilihydraatit 3011 Hiilihydraatit (prot.kerroin 6.38 laskennallinen) Laskennallinen (%) =
kuiva-aine - (rasva + proteiini + tuhka)

Mittausepävarmuus lasketaan mitattujen analyysien 
mittausepävarmuuksien summana

Laktoosi 3311 Laktoosi entsymaattisesti (laktoosi-galaktoosi -
kitillä)

ISO5765-2, IDF79-2:2002, mod. Laktoosipitoisuus <2 %: ±10 % keskiarvosta
Laktoosipitoisuus >2 %: ±5 % keskiarvosta

Tuhka 4011TTK Tuhka 550 C ISO8070, IDF119:2007, mod.
Pohjoismaiden elintarvikkeiden 
metodiikkakomitean menetelmä no: 173, 
2005 mod.

±0,05 %-yksikköä

Natrium 4113 Natrium ICP-MS Valio method ICP-MS ±10 % tuloksesta

Kalsium 4174 Kalsium ICP-MS Valio method ICP-MS ±10 % tuloksesta

Kloridi 4640 Kloridi kloridititraattorilla IDF 88/ISO 5943:2006 mod. Valio Lapinlahti aluelaboratorio Rinnakkaismääritysten tulosten ero <60 mg Cl
-
/100 g tuotetta

Kuiva-aine 5012TTK Kuiva-aine (hiekka) ISO6743, IDF15:2010, mod. ±0,5 %-yksikköä

Mikrobiologinen Jos tulos on pienempi kuin menetelmän määritysraja,
mittausepävarmuutta ei voida määrittää.

Enterobakteerit 7210 Enterobakteerit NMKL 144:2005

Hiivat 7310 Hiivat IDF 94/ISO 6611:2004

Homeet 7320 Homeet IDF 94/ISO 6611:2004

Stafylokokit 7512 Koagulaasipositiiviset stafylokokit ISO 6888-1:1999

Rakennemittaus

Kiinteys 9755 TAXT ABE25 Valio method
Mittauksissa mittapää P/5
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Liite 6. Kemiallisissa analyyseissa käytetyt kemikaalit. 

Kemikaali Valmistaja Valmistusmaa Muuta tietoa 
Proteiini    
Kaliumsulfaatti-kuparisulfaatti-tabletti FOSS Kjeltec – 1000 Kjeltabs Cu/3,5 (3,5 g K2SO4 ja 0,4 g CuSO4*5H2O) 
Rikkihappo Merck KGaA Saksa H2SO4 95–97 % 1.00731.2511 
Natriumhydroksidi VWR BDH Chemicals Ranska Sodiumhydroxide 40 % w/w 
Bromikresolivihreä Merck KGaA Saksa 1.08121.0025 
Metyylipuna Merck KGaA Saksa 1.06076.0025/C.I. 13020 
Boorihappo Merck KGaA Saksa 1.00165.1000 
Suolahappo Reagecon Diagnostics Ltd. Irlanti 0,05 M, H20055 
    
Rasva    
Suolahappo J.T.Baker Puola 25 % 
Etanoli Altia Oyj Suomi 98 % 
Dietyylieetteri J.T.Baker Saksa  
Petroolieetteri J.T.Baker Saksa  
    
Laktoosi    
Lactose/D-galactose (rapid) Megazyme Ltd., K-LACGAR Irlanti laktoosi-galaktoosikitti 

Carrez II -liuos Taiga Chemicals Oy Oulu 
A9022.01000 Sinkkisulfaatti*7H2O + puhdistettu vesi 
(RO) 

Natriumhydroksidi VWR BDH Chemicals Ranska 0,1 M; AVS Titrinorm 
    
Natrium- ja kalsium    
Typpihappo ROMIL-SpA Iso-Britannia H566 
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Liite 7. Kemiallisten analyysien laskukaavat, sivu 1(2). 
 
Proteiini 

Näytteen proteiinipitoisuus % = 
( )∗ ( )∗ , ∗ ∗  %

, jossa  (1) 

 a = näytteen kuluttama suolahapon määrä, ml 
 b = reagenssinollan kuluttama suolahapon määrä, ml 
 M(HCl) = suolahapon molaarisuus, mmol/ml 
 PK = proteiinikerroin 
 14,007 = typen moolimassa (mg/mmol) 
 m = näytteen massa, mg 

 

Rasva 

Näytteen rasvapitoisuus % = 
( )∗  %

, jossa   (2) 

 m0 = näytteen paino, g 
 m1 = rasvankeruuastian ja uutetun rasvan paino, g 
 m2 = rasvankeruuastian paino, g 

 

Laktoosi 

Näytteen laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina (g laktoosia/litrassa näyteliuosta)  

c = 
∗

∗ ∗ ∗
∗  𝛥𝐴(𝑙𝑎𝑘𝑡), jossa   (3a) 

V = 3,30; kyvetissä olevan liuoksen tilavuus, ml 
 M = 342,3; vedettömän laktoosin moolimassa, g/mol 
 ε = 6,3; 1*mmol-1*cm-1 (NADH:n absorptiovakio 340 nm:ssa) 
 d = 1; kyvetin läpimitta, cm 
 v = 0,10; näytteen määrä kyvetissä, ml, jolloin 

c = 1,794 * ΔAlakt (g/l) 

Näytteen laktoosipitoisuus (%), kun v = 0,10 ml 

 Näytteen laktoosipitoisuus (%) = 0,1794 * ΔAlakt * 
∗

, jossa (3b) 

 100 = mittapullon tilavuus, ml 
 B = laimennoskerroin (esimerkiksi 1+3  B = 4, ei laimennosta  B = 1) 
 m = näytteen määrä, g 
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Liite 7. Kemiallisten analyysien laskukaavat, sivu 2(2). 
 
Tuhka 

Näytteen tuhkapitoisuus % = 
( )∗  %

( )
, jossa   (4) 

 a = tuhkaupokkaan ja näytteen paino ennen tuhkitusta, g 
 b = tuhkaupokkaan ja näytteen paino tuhkituksen jälkeen, g 
 d = tuhkaupokkaan paino, g 

 

Natrium ja kalsium 

Näytteen kivennäisainepitoisuus mg/kg = 
∗

, jossa   (5) 

 C = laimennetun näyteliuoksen konsentraatio eli ICP-MS-lukema,  
mg/kg 

 L = laimennuskerroin 
 m = näytteen massa, g 

 

Kuiva-aine 

Näytteen kuiva-ainepitoisuus % = ∗ 100 % = , jossa  (6) 

 M0 = kuiva-aineastian + hiekan + lasisauvan paino, g 
 M1 = kuiva-aineastian + hiekan + lasisauvan + näytteen paino ennen  

 kuivausta, g 
M2 = kuiva-aineastian + hiekan + lasisauvan + näytteen paino kuivauksen  

 jälkeen, g 
Mn = M1–M0 = näytteen paino ennen kuivausta, g 
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Liite 8. Kiinteysmittauksen kuvaajat (12 vkoa), sivu 1(2). 
Tutkimusnäytteet K1–K10. 
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Liite 8. Kiinteysmittauksen kuvaajat (12 vkoa), sivu 2(2). 
Tutkimusnäytteet K11–K15. 
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Liite 9. Tuorejuustojen kuvat, sivu 1(2). 
Kuvat jokaisesta osanäytteestä K1–K9. 
 

       

       

       

 

 

 

K1 K2 K3 

K8 K9 K7 

K6 K5 K4 
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Liite 9. Tuorejuustojen kuvat, sivu 2(2). 
Kuvat jokaisesta osanäytteestä K10–K15. 
 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K10 

K15 K14 K13 

K12 K11 
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Liite 10. Aistinvaraisen arvioinnin kuvaaja: kiinteys ja jauhoisuus suussa, sivu 1(2). 
Tuorejuustojen kiinteyden ja jauhoisuuden suussa aistinvaraisten arviointien tulokset ja keski-
hajonnat jokaisella arviointikerralla 0, 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäisinä (n = 4–8). 
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Liite 10. Aistinvaraisen arvioinnin kuvaaja: happamuus, sivu 2(2). 
Tuorejuustojen happamuuden aistinvaraisten arviointien tulokset ja keskihajonnat jokaisella ar-
viointikerralla 0, 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäisinä (n = 4–8). 
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Liite 11. Aistinvaraisen arvioinnin yhteydessä annettuja avoimia kommentteja. 
Kommentit jokaiselta arviointikerralta (0, 8, 10, 11 ja 12 viikon ikäisinä). Avoimen kommentin 
perässä suluissa oleva numero kuvaa samankaltaisten kommenttien määrää samasta näytteestä.

 

 

Juusto A Juusto B Juusto C Juusto D Vertailujuusto R

0 vko hieman kellertävä paahteinen (2) paahtunut (2) jotenkin vetinen, ikään kuin irtovettä (5) irtonestettä (5)

irtovettä levitettäessä (2) sitruunamainen todella kellertävä hajoaa helposti suussa (4) karkaa veitsen edessä (4)

löysähkö rakenne lohkeava todella rusehtava pehmeää (2) klimppiintyy (2)

voin maku (2) pakeneva veitsen edessä maitojauhe (2) voidemainen lohkeava

liukas (2) etikka tarttuu suuhun maitojauhe (4) eltaantunut

paahtunut maku todella hapan karamellimainen (3) liukas (2)

maitojauhe (4) melko liukas voin maku jää suuhun (2) erikoinen (2)

karamellimainen (2) vetinen liukas (2) kiinteä rakenne

hapan (2) pistävä paahteinen maku ei meinaa hajota suussa

kalvo pinnalla makea makea kalvomainen pinta (2)

kirpeä kirpeä pehmeä sisus

pinta kuin olisi kuivunut

makea

maitomainen

voimainen maku ja suutuntuma

kermainen (2)

suolaa aika paljon

8 vko maitojauhe (2) liukas (3) palanut löysähköä löysä rakenne

paahteinen (4) vetinen, vesi erottuu (3) kirpeä (3) pehmeä suussa (2) viljainen

vetinen rakenne löysä rakenne pistävä (3) hiekkainen paahteinen

sisältä pehmeä sitruunainen hapokas sivumaku (2) kirpeä (2) epäpuhdas, outo sivumaku

liukas hapettunut sitruunamainen hapan (3) sienimäinen maku

voimakas happoisuus (3) hapan (3) maitojauhe (4) mieto maku

sitruunaisuus todella paksua paahteinen (2) hiukan vetinen

kirpeä (3) tarttuu suussa veitsi pakenee liukas (3)

hieman voidemainen kalvo pinnalla eltaantunut (2)

jauhon maku rasvainen (3)

eltaantunut hapettunut (2)

jälkimakea voi maistuu (2)

10 vko liukas (4) veitsi pakenee tunkkainen liukas (4) kostunut mattapinta

vanha (2) vetinen rakenne (3) paahteinen (3) vetinen (2) vetinen (3)

mauton pehmeä (2) maitojauhe (2) limainen rakenne pakenee veitsen edessä

eltaantunut löysä keskeltä vanhan maku (2) tunkkainen lohkeava

hapokas (3) pinnalla kalvo (2) hapettunut vanha (2) kuvottava

kirpeä (2) maitojauhe (2) pistävä kirpeä (3) härskiintynyt

jauhe paahteisuus kirpeä (2) hapokas (2) tunkkainen

liukas kitkerä paahteinen (2) voin voimakas maku (2)

kirpeä (4) hapan (3) jauhe vanha sivumaku

karamellimainen viljan maku

tahmainen (2) liukas (3)

geelimäinen

leipämäinen (2)

hapettunut rasva (2)

rakenne hajoaa

11 vko liukas (3) liukas (4) maitojauhe (3) liukas (5) vetinen

kalvo pinnalla hajoaa suuhun paahteinen (2) vesi hieman irti kumimainen

pehmeä sisus vetinen (2) hapokas (4) kalvo pinnalla (3) pakenee veitsen edellä

hapokas (4) maitojauhe (4) kirpeä (4) pehmeä sisus (3) liukas

kirpeä (2) hapokas (3) pistävä kirpeä (3) eltaantunut

jauhe (2) pakenee veitsen edessä liukas hapokas (3) voimainen (2)

taikinamainen kirpeä (2) taikinamainen maitojauhe (3) rasvainen (3)

makea vanha karamellimainen hapettunut

vanha tunkkainen makea leipä

vanha (4)

tunkkainen (2)

kitkerä

makea

12 vko liukas (2) liukas (6) pistävä (2) liukas (3) irtovettä

pinnalla kalvo (3) veitsi pakenee (2) kitkerä kirpeä (3) rakenne hajoaa levitettäessä (2)

pehmeä sisus limainen hapokas (2) hapokas liukas (3)

kirpeä (3) vetinen kirpeä (2) maitojauhe (3) pintakalvo

maitojauhe (3) vanha vanha hapan pehmeä sisus

voimainen paahtunut sitruunainen (2) hapettunut leipä (3)

taikinainen maku (raaka) hapokas (2) tahmainen kalvo pinnalla (2) eltaantunut (4)

hapokas kirpeä (2) purukumimainen pehmeä sisus hapettunut rasva (3)

sitruuna pistävä taikinamainen tahmainen vanha (2)

tunkkainen maitojauhe paahteinen voi

paahteinen makea

karamellimainen



 
 

 
 

73 

Liite 12. Korrelaatiotaulukko, tuorejuustot A–D ja vertailutuorejuusto R. 
Ensimmäisellä rivillä on Pearsonin korrelaatiokerroin ja sulkeiden sisällä on korrelaatioon liittyvä p-arvo. 

 
 
 

Havainto Näytteen ikä
[vko]

Kiinteys N 
[g]

TAXT

Värin 
valkoisuus

[aisti]

Kirkkaus
[aisti]

Heran määrä 
pinnalla
[aisti]

Levittyvyys 
(veitsellä)

[aisti]

Kiinteys
[aisti]

Sivumaun 
voimakkuus

[aisti]

Jauhoisuus 
suussa
[aisti]

Tahmeus/
tarttuvuus

suussa
[aisti]

Voin maun 
voimakkuus

[aisti]

Kermaisuus
[aisti]

Happamuus
[aisti]

Makeus
[aisti]

Suolaisuus
[aisti]

Ca/prot 
[mg/g]

määritetty

pH
[mitattu]

Väri L*
[mitattu]

Väri a*
[mitattu]

Väri b*
[mitattu]

Mineval™ Eila® 

MPC60
Eila® WPC

Näytteen ikä [vko] 0,179
(<0,001)

Kiinteys N [g] TAXT -0,480
(<0,001)

0,214
(<0,001)

Värin valkoisuus [aisti] -0,329
(<0,001)

-0,093
(0,045)

0,555
(<0,001)

Kirkkaus [aisti] 0,172
(<0,001)

0,117
(0,011)

-0,105
(0,077)

-0,164
(<0,001)

Heran määrä pinnalla [aisti] 0,182
(<0,001)

0,033
(0,475)

-0,148
(0,012)

-0,207
(<0,001)

-0,041
(0,376)

Levittyvyys (veitsellä) [aisti] 0,098
(0,034)

0,129
(0,005)

-0,040
(0,501)

-0,053
(0,250)

0,170
(<0,001)

0,148
(0,001)

Kiinteys [aisti] -0,017
(0,714)

0,097
(0,036)

0,203
(0,001)

0,239
(<0,001)

0,140
(0,002)

0,011
(0,811)

0,244
(<0,001)

Sivumaun voimakkuus [aisti] -0,079
(0,088)

0,108
(0,019)

0,305
(<0,001)

0,256
(<0,001)

0,094
(0,042)

-0,107
(0,021)

-0,053
(0,254)

0,160
(<0,001)

Jauhoisuus suussa [aisti] -0,488
(<0,001)

-0,076
(0,099)

0,438
(<0,001)

0,548
(<0,001)

-0,064
(0,166)

-0,233
(<0,001)

-0,177
(<0,001)

0,066
(0,150)

0,505
(<0,001)

Tahmeus/tarttuvuus suussa [aisti] 0,045
(0,335)

0,082
(0,074)

0,023
(0,697)

0,146
(0,002)

0,123
(0,008)

0,002
(0,969)

0,101
(0,029)

0,389
(<0,001)

0,118
(0,010)

0,109
(0,018)

Voin maun voimakkuus [aisti] 0,123
(0,008)

-0,130
(0,005)

-0,174
(0,003)

-0,163
(<0,001)

-0,108
(0,019)

0,204
(<0,001)

-0,132
(0,004)

-0,035
(0,453)

-0,093
(0,043)

-0,258
(<0,001)

-0,120
(0,009)

Kermaisuus [aisti] 0,170
(<0,001)

-0,138
(0,003)

-0,246
(<0,001)

-0,154
(0,001)

0,188
(<0,001)

-0,027
(0,563)

-0,145
(0,002)

-0,056
(0,228)

0,060
(0,193)

-0,040
(0,388)

0,197
(<0,001)

0,094
(0,042)

Happamuus [aisti] -0,270
(<0,001)

-0,097
(0,036)

0,309
(<0,001)

0,481
(<0,001)

-0,048
(0,296)

-0,159
(0,001)

-0,127
(0,006)

0,161
(<0,001)

0,495
(<0,001)

0,612
(<0,001)

0,164
(<0,001)

-0,036
(0,436)

0,125
(0,007)

Makeus [aisti] -0,054
(0,241)

-0,157
(0,001)

-0,016
(0,785)

0,044
(0,341)

-0,242
(<0,001)

0,020
(0,662)

-0,065
(0,158)

-0,038
(0,414)

0,201
(<0,001)

0,057
(0,216)

-0,191
(<0,001)

0,225
(<0,001)

0,006
(0,899)

0,075
(0,107)

Suolaisuus [aisti] 0,011
(0,806)

-0,007
(0,880)

0,018
(0,757)

0,042
(0,361)

0,197
(<0,001)

0,003
(0,954)

-0,038
(0,407)

0,232
(<0,001)

0,141
(0,002)

0,172
(<0,001)

0,355
(<0,001)

0,040
(0,392)

0,332
(<0,001)

0,409
(<0,001)

-0,230
(<0,001)

Ca/prot [mg/g] määritetty 0,819
(<0,001)

-0,010
(0,817)

-0,707
(<0,001)

-0,610
(<0,001)

0,194
(<0,001)

0,263
(<0,001)

0,103
(0,025)

-0,086
(0,062)

-0,224
(<0,001)

-0,661
(<0,001)

-0,039
(0,405)

0,240
(<0,001)

0,264
(<0,001)

-0,409
(<0,001)

-0,027
(0,566)

0,005
(0,922)

pH [mitattu] 0,381
(<0,001)

-0,001
(0,975)

-0,583
(<0,001)

-0,766
(<0,001)

0,101
(0,029)

0,278
(<0,001)

0,020
(0,658)

-0,218
(<0,001)

-0,284
(<0,001)

-0,541
(<0,001)

-0,143
(0,002)

0,223
(<0,001)

0,224
(<0,001)

-0,442
(<0,001)

0,011
(0,817)

-0,040
(0,382)

0,755
(<0,001)

Väri L* [mitattu] 0,443
(<0,001)

-0,154
(0,031)

-0,798
(<0,001)

-0,728
(<0,001)

0,165
(0,021)

0,279
(<0,001)

0,014
(0,850)

-0,196
(0,006)

-0,329
(<0,001)

-0,538
(<0,001)

-0,079
(0,269)

0,216
(0,002)

0,185
(0,010)

-0,494
(<0,001)

0,077
(0,287)

-0,162
(0,024)

0,730
(<0,001)

0,822
(<0,001)

Väri a* [mitattu] -0,222
(0,002)

-0,016
(0,827)

0,672
(<0,001)

0,779
(<0,001)

-0,104
(0,148)

-0,185
(0,010)

0,056
(0,434)

0,290
(<0,001)

0,332
(<0,001)

0,439
(<0,001)

0,122
(0,089)

-0,162
(0,023)

-0,160
(0,026)

0,464
(<0,001)

-0,049
(0,500)

0,145
(0,043)

-0,618
(<0,001)

-0,955
(<0,001)

-0,809
(<0,001)

Väri b* [mitattu] -0,567
(<0,001)

0,151
(0,035)

0,626
(<0,001)

0,443
(<0,001)

-0,196
(0,006)

-0,150
(0,036)

-0,098
(0,171)

-0,024
(0,741)

0,202
(0,005)

0,575
(<0,001)

-0,087
(0,224)

-0,221
(0,002)

-0,127
(0,078)

0,358
(<0,001)

-0,021
(0,769)

0,092
(0,201)

-0,743
(<0,001)

-0,391
(<0,001)

-0,493
(<0,001)

0,265
(<0,001)

Mineval™ -0,784
(<0,001)

0,008
(0,847)

0,662
(<0,001)

0,529
(<0,001)

-0,242
(<0,001)

-0,227
(<0,001)

-0,168
(<0,001)

-0,024
(0,604)

0,170
(<0,001)

0,669
(<0,001)

-0,032
(0,482)

-0,228
(<0,001)

-0,257
(<0,001)

0,379
(<0,001)

0,029
(0,532)

-0,014
(0,755)

-0,931
(<0,001)

-0,570
(<0,001)

-0,654
(<0,001)

0,444
(<0,001)

0,893
(<0,001)

Eila® MPC60 0,234
(<0,001)

-0,001
(0,983)

0,157
(0,002)

0,206
(<0,001)

-0,155
(0,001)

-0,026
(0,577)

-0,161
(<0,001)

-0,165
(<0,001)

0,060
(0,197)

0,277
(<0,001)

-0,076
(0,100)

-0,104
(0,025)

-0,089
(0,055)

0,134
(0,004)

0,014
(0,770)

-0,032
(0,483)

-0,134
(0,001)

-0,100
(0,030)

-0,171
(0,017)

0,140
(0,051)

0,547
(<0,001)

0,369
(<0,001)

Eila® WPC 0,015
(0,715)

0
(1,000)

0,267
(<0,001)

0,497
(<0,001)

0,084
(0,069)

-0,165
(<0,001)

0,100
(0,031)

0,322
(<0,001)

0,208
(<0,001)

0,120
(0,009)

0,207
(<0,001)

-0,078
(0,092)

-0,083
(0,071)

0,225
(<0,001)

-0,026
(0,576)

0,051
(0,265)

-0,238
(<0,001)

-0,751
(<0,001)

-0,475
(<0,001)

0,794
(<0,001)

-0,277
(<0,001)

-0,072
(0,091)

-0,346
(<0,001)

Suolapitoisuus NaCl [%] -0,481
(<0,001)

0,021
(0,615)

0,343
(<0,001)

0,142
(0,002)

-0,134
(0,004)

-0,159
(0,001)

-0,114
(0,013)

-0,130
(0,005)

-0,003
(0,946)

0,378
(<0,001)

-0,108
(0,019)

-0,111
(0,016)

-0,123
(0,008)

0,092
(0,046)

0,049
(0,294)

-0,071
(0,126)

-0,612
(<0,001)

-0,262
(<0,001)

-0,262
(<0,001)

0,077
(0,283)

0,650
(<0,001)

0,686
(<0,001)

0,378
(<0,001)

-0,224
(<0,001)
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Liite 13. Pääkomponenttianalyysi (8 vko). 
Tuorejuustojen aistinvaraisesti arvioitujen ominaisuuksien voimakkuuksien (punainen teksti) 
ja muiden ominaisuuksien (musta teksti) pääkomponenttianalyysi. Ensimmäinen komponentti 
selitti 34,4 % varianssista ja toinen komponentti selitti 13,8 % varianssista. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,40,30,20,10,0-0,1-0,2-0,3-0,4

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

Ensimmäinen komponentti (34,4 %)

T
oi

ne
n 

ko
m

po
ne

nt
ti 

(1
3,

8 
%

)

Vertailunäyte

NaCl pitoisuus

Eila WPC

Eila MPC60
Mineval

Väri b

Väri a

Väri L

Kiinteys TAXT

pH

Ca/prot (määritetty)

Ca/prot (laskennallinen)

Suolaisuus

Makeus

Happamuus

Kermaisuus

Voin maun voimakkuus

Tahmeus/tarttuvuus suussa

Jauhoisuus suussa

Sivumaun voimakkuus

Kiinteys

Levittyvyys (veitsellä)

Heran määrä pinnalla

Kirkkaus Värin valkoisuus

PCA 8 vko
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Liite 14. Pääkomponenttianalyysi (12 vko). 
Tuorejuustojen 12 viikon iässä aistinvaraisesti arvioitujen ominaisuuksien voimakkuuksien 
(punainen teksti) ja muiden ominaisuuksien (musta teksti) pääkomponenttianalyysi. Ensimmäi-
nen komponentti selitti 40,4 % varianssista ja toinen komponentti selitti 11,8 % varianssista. 
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Voin maun voimakkuus

Tahmeus/tarttuvuus suussa

Jauhoisuus suussa

Sivumaun voimakkuus

Kiinteys
Levittyvyys (veitsellä)

Heran määrä pinnalla Kirkkaus Värin valkoisuus

PCA 12 vko
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Liite 15. Tuorejuustojen keskimääräiset ravintoarvot. 
Ilmoitettuna g/100 g tuotetta, laskettu analysoitujen kemiallisten tulosten perusteella (n = 3) ja erot laskennallisiin ravintoarvoihin verrattuna il-
moitettuna g/100 g tuotetta. 

 
 

 
Juusto  

A Ero (* 
 

 
Juusto  

B Ero (* 
 

 
Juusto  

C Ero (* 
 

 
Juusto  

D Ero (* 
 

 
Vertailu-

juusto 
R 

Ero (* 
 

Energia, kJ 1320 ± 14 98 1297 ± 6,8 79 1246 ± 27 67 1304 ± 19 93 1081 ± 2,9 39 

Energia, kcal 318 ± 3,4 26 313 ± 1,7 22 301 ± 6,7 19 315 ± 4,5 26 262 ± 0,7 10 

Rasva 26,8 ± 0,5 1,8 26,4 ± 0,2 1,4 25,6 ± 1,4 0,4 26,7 ± 0,5 1,7 24,7 ± 0,05 0,9 

- josta tyydyttynyttä 15,3 ± 0,5 0,6 16,0 ± 0,0 1,3 15,3 ± 0,9 0,6 15,7 ± 0,5 1,0 15,0 ± 0,0 1,2 

- kertatyydyttymättömät rasvat 5,8 ± 0,05 0,3 5,8 ± 0,05 0,3 5,6 ± 0,3 0,1 5,9 ± 0,1 0,4 5,4 ± 0,0 0,2 

- monityydyttymättömät rasvat 0,5 ± 0,0 0,1 0,5 ± 0,0 0,1 0,5 ± 0,05 0,1 0,5 ± 0,0 0,1 0,4 ± 0,0 0 

Hiilihydraatit 12,4 ± 0,3 3,3 12,0 ± 0,0 2,8 10,9 ± 1,6 4,3 11,6 ± 0,1 3,2 3,8 ± 0,2 0,1 

- josta sokereita 12,4 ± 0,3 3,3 12,0 ± 0,0 2,8 10,9 ± 1,6 4,3 11,6 ± 0,1 3,2 3,8 ± 0,2 0,1 

Proteiini 6,8 ± 0,05 0,5 6,8 ± 0,02 0,5 6,8 ± 0,1 0,5 7,0 ± 0,08 0,6 6,1 ± 0,04 0,2 

Suola 1,2 ± 0,04 0,1 1,2 ± 0,05 0,1 1,1 ± 0,0 0 1,2 ± 0,1 0,1 1,1 ± 0,0 0 

Laktoosi 8,0 ± 0,1 –1,1 7,7 ± 0,1 –1,0 5,2 ± 0,2 –0,7 6,9 ± 0,2 –1,0 0,21 ± 0,01 – 
*) Analysoidun ero laskennalliseen arvoon verrattuna. 

 

 

 

 

 


