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Työn tarkoituksena oli tutkia kasvisten esikäsittelyjen vaikutusta vuokaleivonnassa. Tavoitteena oli selvittää eri esikäsittelyjen vaikutuksia leivottavuuteen, makuun, kokoon ja säilyvyyteen. Kasvisten määrä leivässä haluttiin olevan 30 % taikinasta. Tutkittaviksi kasviksiksi
valikoitui peruna, porkkana ja härkäpapu. Valintaan vaikuttivat kasvisten sisältämät komponentit, markkinahinta ja saatavuus.
Työn alussa tehtiin kirjallisuusselvitys kasviksista ja niiden prosessoinnista, jonka jälkeen
kasvikset tilattiin eri tavarantoimittajilta. Kasviksia tilattiin jauheena, granuloina, rouheina,
soseina ja konsentraatteina. Tämän jälkeen tehtiin esiseulontoja, joissa tutkittiin kasvisten
eri esikäsittelyjen vaikutusta lopputuotteeseen käytännön leivontakokeissa. Esiseulonnassa tutkittiin taikinan tarttuvuus, pehmeys, gluteenin kehitys, elastisuus, venyvyys, leivottavuus, stabiilius, volyymi, vuoan täyttyvyys ja valmiin leivän maku. Näillä tuloksilla haettiin tukea kirjallisuusselvityksessä löydetyille havainnoille. Esiseulontojen parhaat reseptit
leivottiin uudelleen aistinvaraista arviointia ja laboratoriotestejä varten, joissa haettiin tukea
esiseulonnoissa saaduille tuloksille. Aistinvaraisessa arvioinnissa arvioitiin vuokaleipien
väriä, kosteutta, pehmeyttä, jyväisyyttä, happamuutta, makeutta, vihannesmaisuutta ja kellarimaisuutta. Laboratoriotesteissä tutkittiin leipien pehmeyttä, tilavuutta, siivukosteutta, pH
ja happoluku.
Perunan raaka-aineilla valmistetut leivät olivat muilla kasviksilla leivottuja leipiä säilyvämpiä ja pehmeämpiä. Kuivilla ja nestemäisillä porkkanaraaka-aineilla oli huomattavia eroja
siinä, miten ne vaikuttivat vuokaleipien ominaisuuksiin. Nestemäiset raaka-aineet kasvattivat volyymiä ja, leivän väri oli oranssi, kun taas kuivilla raaka-aineilla leivottaessa leipä oli
paljon makeampi. Tämä johtuu nestemäisten porkkanaraaka-aineiden lyhyemmistä sokeriketjuista. Härkäpavuista valmistetuilla raaka-aineilla leivottaessa huomattiin entsyymien
hapettavan taikinaa, mikä ilmeni vaaleampana taikinana ja happamampana makuna. Tätä
hapettavaa vaikutusta saatiin hillittyä paahtamalla tai fermentoimalla härkäpapujauhetta.
Tuloksia voidaan hyödyntää leivonnassa, koska leivottavuus, maku, koko tai säilyttävyys ei
kärsinyt, vaikka leipään lisättiin yli 30 % kasviksia. Jatkossa olisi hyvä tutkia, kuinka paljon
kasviksia voidaan lisätä, ennen kuin leivottavuudessa tai maussa ilmenisi ongelmia.
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This study was conducted in order to research how different ways of vegetable processing
affect the end product of pan baking. The aim was to study how those processes affect on
dough handling, flavour, volume and shelf life. The amount of vegetables used in dough
was aimed to be 30 %. Potato, carrot and fava bean were selected. Price, availability and
components in vegetables affected to the selection of vegetables.
In the beginning of the study a literary review was made on the vegetables. After the review, vegetable ingredients were ordered from suppliers. Powder, granules, crushed
grains, mashes and concentrates were ordered. After the vegetable ingredients arrived,
preliminary testing begun. These pretests were made in order to know the effect of the different ways of vegetable processing on the end product in practice. The goal was also to
determine the stickiness, softness, gluten development, elasticity, stretching, resist to form,
stability, volume and flow rate of the dough. These tests were also made to support the results found in the literary review. The best doughs of pretests were baked again for sensory evaluation and laboratory tests. These tests were made to support results found in
pretests. In sensory evaluation colour, moisture, softness, graininess, acidity, sweetness,
taste of vegetables and taste of fug were analysed. Softness, volume, moisture of slice, pH
and acid number were tested in laboratory tests.
Better shelf life and softness were the result of using ingredients made from potato. Using
potato granules reduces the free water in bread, thus leading to these results. When using
carrot ingredients in baking, two main differences were found. The use of wet ingredients
resulted in greater volume and orange dough colour. The use of dry ingredients resulted
sweeter taste. Enzymatic breaking of sugars was the reason for these results. Fava bean
ingredients made the dough paler. This was the result of enzyme activity in fava bean. Fermenting or toasting the fava bean flour reduced this activity.
These results can be used in commercial baking as the finding was that using more than
30 % of vegetables in baking did not have much effect in dough handling, flavour, volume
or shelf life. It would be wise to research how much vegetables you can use in baking until
it affects in dough handling, flavour, volume or shelf life.
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1

Johdanto

Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia, kuinka esikäsiteltyjen kasvisten lisääminen
vaikuttaa vehnätaikinaan ja siitä leivottujen leipien laatuun. Kasviksia on käytetty leivonnassa jo pitkään, mutta aiemmin ei ole tutkittu tarkemmin, miten kasvisten esikäsittely
vaikuttaa vehnäleipien koostumukseen, makuun ja ulkonäköön. Kotimaisten kasvisten
käyttö leivonnassa on haastavaa, koska niiden satokausi on melko lyhyt. Saatavuutta
parantaa kasvisten esikäsittely.

Tutkittavat kasvikset valikoituivat insinöörityön tekijän kokemuksen ja yrityksen tarpeiden
mukaan. Tutkittaviksi kasviksiksi valikoituivat peruna, porkkana ja härkäpapu. Kasvisten
esikäsittelyvaihtoehdot valittiin saatavuuden ja kustannuksien mukaan. Esikäsitellyt kasvimateriaalit olivat jauhoina, granuloina, rouheina, soseina ja konsentraatteina. Koska
ulkomaisia raaka-aineita oli nopeammin saatavilla, sekä ne olivat edullisempia, suurin
osa tilatuista raaka-aineista oli ulkomaisia. Ainoastaan härkäpapu oli valmistettu Suomessa.

Työn teoriaosassa tutkittiin kasviksia ja niiden ominaisuuksia, sekä sitä kuinka näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää leivonnassa. Esiseulonnoissa selvitettiin jokaisen esikäsitellyn kasviksen vaikutus vehnäleipään. Esiseulontojen jälkeen koottiin tulokset ja valikoitiin lupaavimmat reseptit tarkempiin testeihin. Tarkemmissa tutkimuksissa tarkasteltiin
leipien makua, volyymia, siivukosteutta, pehmeyttä, pH:ta ja happolukua.
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2

2.1

Kasvisten koostumus ja esikäsittely

Yleistä kasviksista

Suomessa kasviksilla tarkoitetaan kaikkia vihanneksia, sieniä, marjoja ja hedelmiä. Tämän lisäksi kasvikset jaetaan edelleen pienempiin ryhmiin, joita ovat vihanneshedelmät,
juurekset, perunat, lehtivihannekset, muut vihannekset, sipulit, kaalit, sienet, marjat ja
hedelmät. [1.]

Kotimaisten kasvisten käyttö leivonnassa on haastavaa, koska tuoreita kasviksia ei ole
ympäri vuoden saatavilla. Saatavuutta parantaa kasvisten esikäsittely, kuten fermentointi tai pakastus. Näillä esikäsittelyillä voidaan lisätä kasvisten käyttöaikaa. Perunan
satokausi alkaa jo toukokuussa, porkkanan heinäkuussa ja härkäpapuja on odotettava
elokuuhun saakka [2]. Satokauden pituus on suoraan verrannollinen tuotantomääriin.
Vuonna 2017 Suomessa tuotettiin perunaa 612 milj. kiloa, porkkanaa 62 milj. kiloa ja
härkäpapua 34 milj. kiloa. Leivonnassa voidaan käyttää myös ulkomailla tuotettuja kasviksia, mutta tällöin tuotteeseen ei voida lisätä Hyvää Suomesta -merkkiä. Hyvää Suomesta -merkki kertoo, että tuote on valmistettu suomalaisista raaka-aineista Suomessa.
Kuluttajien keskuudessa kotimaisuus on vahvasti kasvava trendi. [3; 4; 5; 6.]

Tulevissa luvuissa käsitellään perunan, porkkanan ja härkäpavun sisältämiä komponentteja ja sitä, kuinka niitä voidaan käyttää leivonnassa.

2.2

Kasvisten sisältämät komponentit

Leipomoteollisuudessa kasviksia on käytetty niiden sisältämien hyödyllisten komponenttien takia (taulukko 1). Peruna antaa leivälle pehmeyttä tärkkelyksen kautta. Porkkanan
sisältämä sokeri antaa leivälle makeutta, ja sillä voidaan pidentää leivän säilyvyyttä.
Viime aikoina härkäpapua on alettu käyttää leivonnassa yhä enemmän. Korkeiden proteiini- ja amylaasipitoisuuksien vuoksi se soveltuu leivontaan hyvin. Härkäpapu sisältää
myös lipoksigenaasi-entsyymejä, joiden hapettavien ominaisuuksien myötä leipä voi
jäädä tunkkaisen hajuiseksi ja makuiseksi. Jotta härkäpavun hapettavia ominaisuuksia
voidaan käyttää hyväksi ilman, että leipä jää tunkkaiseksi, on sitä lisättävä taikinaan maltillisesti. [7; 8; 9; 10.]
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Taulukko 1.

Kasvisten ravintotekijät [7; 8; 9].

Ravintotekijä

Hiilihydraatti
-

tärkkelys

Sokerit

Porkkana
g/100 g

Härkäpapu
g/100 g

13,2

5,6

13,1

12,7

0,2

11,5

0,5

5,4

1,6

-

fruktoosi

0,3

1,4

0,1

-

galaktoosi

0,3

0

0

-

glukoosi

0

1,4

0,1

-

laktoosi

0

0

0

-

maltoosi

0

0

<0,1

-

sakkaroosi

0

2,6

1,3

0,8

2,5

4,2

Kuitu
-

liukoinen

0,3

0,8

-

liukenematon

0,8

1,6

0,2

0,2

0,6

Rasva
-

tyydyttymättömät

<0,1

<0,1

>0,3

-

tyydyttyneet

<0,1

>0,1

0,1

1,6

0,6

8,8

Proteiini

2.2.1

Peruna
g/100 g

Peruna

Perunan kuiva-aine koostuu suurimmaksi osaksi hiilihydraateista (tärkkelys, sokerit, kuidut). Tärkkelyksen määrä perunassa vaihtelee viljelyalueen ja lajikkeen mukaan. Eniten
tärkkelystä on perunan kuoriosassa ja vähiten ytimessä [11]. Luonnonvarakeskus LUKEn (ent. MTT) tekemän tutkimuksen mukaan tärkkelysperunassa (Solanum tuberosum)
tärkkelyspitoisuus vaihtelee lajikkeen mukaan taulukon 2 mukaisesti.
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Taulukko 2.

LUKEn arvioimat lajikekeskiarvot [12, s. 134].

Lajike

Tärkkelys (%)

CANASTA

20,9

POSMO

20,8

KARDAL

20,0

BOR 06013

19,1

SATURNA

18,7

Perunassa esiintyvät sokerit ovat joko glukoosia (0,3 g/100 g) tai fruktoosia (0,3 g/100
g) [7; 13, s. 447]. Perunasta voidaan saada lisää sokereita pilkkomalla perunan tärkkelystä α-amylaasientsyymillä. Perunan tärkkelys sijaitsee amyloosissa ja amylopektiinissa, joiden α-1-4-glykosidisidoksia α-amylaasi pilkkoo. [13, s. 445; 14; 15.]

Perunakuitua esiintyy solun sisäisissä rakenteissa ja soluseinissä. Perunakuitu käsittää
perunan sisältämän hiilihydraatin, joka ei ole tärkkelystä tai sokeria. Perunan kokonaispainosta kuitua on 2,3 %, joka koostuu selluloosasta, hemiselluloosasta, pentosaaneista
ja pektiineistä. Kuidussa on myös resistenttiä tärkkelystä, joka ei hajoa ohutsuolessa.
Resistentti tärkkelys voi fermentoitua paksusuolessa sijaitsevien mikrobien avulla. Perunassa, tärkkelyksen tavoin, kuitua esiintyy enemmän kuoressa, kuin sisuksessa [16]. [4,
s. 448.]

Proteiinia on perunassa 1,6 - 2,1 % kokonaispainosta ja aminohappokoostumus on seuraava: asparagiinihappo 11,9 - 13,9 %, glutamiinihappo 10,2 - 11,8 %, leusiini 9,7 - 10,3
%, lysiini 6,7 - 10,1 %. Muita aminohappoja on alle 5 % tai vähemmän. [13, s. 448 - 449.]

2.2.2

Porkkana

Porkkanan kuiva-aineesta suurin osa on hiilihydraatteja (5,6 % sokereita ja tärkkelystä)
ja kuitua (2,5 %) (taulukko 1). Toisin kuin perunassa, porkkanan hiilihydraateista suurin
osa on sokereita. Suurin osan on sakkaroosia (2,6 %) ja loput fruktoosia sekä glukoosia
(molempia 1,4 %). Porkkanatärkkelys valmistetaan kuoriosasta, ja sitä on porkkanassa
vain vähän (0,2 %). [8; 17, s. 95.]
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Mehuteollisuudessa syntyvästä porkkanajätteestä saadaan jopa 65,7 % porkkanakuitua
talteen. Tästä ravintokuidusta suurin osa on liukenematonta ravintokuitua (50,1 - 67,4
g/100 g), joka koostuu suurimmaksi osaksi pektisistä polysakkarideista, hemiselluloosasta ja selluloosasta. Koostumustietopankin tilastot tukevat tätä ilmoittamalla liukenemattoman kuidun määrän kaksinkertaiseksi liukenevaan kuituun verrattuna [8]. Vuonna
2003 Kiinassa National Chung Hsing -yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin mehuteollisuuden porkkanajätteen ravintoarvojen olevan taulukon 3 mukaisia [18].

Taulukko 3.

Mehuteollisuuden porkkanajätteen ravintoarvot [18].

Aine
Ravintokuitu (kok.)
Hiilihydraatti

g/100 g jätettä, kuivapaino
65,7 ± 1,5
19,3

Proteiini

8,44 ± 0,18

Tuhka

7,67 ± 0,01

Lipidit

1,13 ± 0,07

Taulukosta 3 voidaan päätellä, että mehuteollisuudessa käytettävässä tuoreporkkanassa oleva ravintokuitu jää porkkanajätteeseen, eli kuiva-aineeseen. Näin ollen mehuteollisuuden tuottama porkkanamehu sisältää paljon sokereita ja tärkkelystä.
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Taulukko 4.

Pyhäjärvi-instituutin taulukko esikäsittelyn vaikutuksesta porkkanan karoteenipitoisuuteen [19].

Käsittely

Karoteenipitoisuus kuiva-aineessa, ppm

Tuore

988,8

Tyhjiökuivattu

459,4

Mikrouunikuivattu

386,2

Pakkaskuivattu

411,2

Karotenoideja löytyy monesta kasviksesta, ja porkkanassa se esiintyy β-karoteenina.
Väriaineena toimivat karotenoidit voivat antaa keltaista, oranssia tai punaista väriä kasviksille. Ne ovat rasvaliukoisia, joten keitettäessä ei ole pelkoa värin liukenemisesta veteen. Erilaisilla esikäsittelyillä voidaan vaikuttaa karoteenipitoisuuksiin (taulukko 4). Karoteenipitoisuuksiin vaikuttaa selvästi kuivauksen lämpötila. Pakkas- ja tyhjiökuivauksessa ei pääse syntymään yhtä korkeita lämpötiloja, kuin mikrouunikuivauksessa. Karotenoidien tuottama väri määräytyy sen mukaan, mitkä aallonpituudet valosta absorboituvat sen konjugoituihin kaksoissidosketjuihin. [20, s. 137; 21, s. 78.]

2.2.3

Härkäpapu

Härkäpavun kuiva-aineesta suurin osa on hiilihydraatteja (tärkkelys ja sokerit) ja proteiineja (taulukko 1). Härkäpavun kuiva-aineesta tärkkelystä on jopa 40 %. Kasviksen erikoispiirteenä on suuri amyloosipitoisuus, joka on yli 30 % tärkkelyksestä. Härkäpavut
sisältävät perunan tavoin resistenttiä tärkkelystä, joka ei imeydy ohutsuolessa. [9; 22.]

Aminohappokoostumus härkäpavussa on miltei eläinvalkuaisen veroista (taulukko 5).
Suomessa kasvatetussa härkäpavussa voi olla jopa 35 % proteiinia. Härkäpavussa on
runsaasti aminohappoja, mutta siitä puuttuu ihmiselle välttämättömiä, rikkiä sisältäviä
aminohappoja. [22.]
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Taulukko 5.

Aminohappokoostumus prosentteina proteiinista [23, s. 481; 24].

Aminohappo

Härkäpapu

Nauta

Välttämättömät
-

Fenyylialaniini

5,7

4,6

-

Histidiini

3,4

3,6

-

Isoleusiini

4,4

5

-

Leusiini

6

8,5

-

Lysiini

4,5

9,4

-

Metioniini

1

2,8

-

Treoniini

3,6

8,4

-

Valiini

4,5

5,2

Ei-välttämättömät
-

Alaniini

4,7

6,1

-

Arginiini

9,5

6,6

-

Asparagiinihappo

11,3

9,4

-

Glutamiinihappo

22

15,9

-

Glysiini

5,6

5,1

-

Kystiini

0,9

1,3

-

Proliini

4,8

3,9

-

Seriini

4,8

4,2

-

Tyrosiini

3,3

3,8

100

100

Yhteensä

2.3

Komponenttien ominaisuudet

Kasvikset sisältävät paljon terveellisiä komponentteja, joita voidaan käyttää hyväksi leivonnassa eri tavoin. Esimerkiksi leivän volyymiin voidaan vaikuttaa sokereilla ja pehmeyteen tärkkelyksellä. Tärkkelyksen ostaminen puhdistettuna raaka-aineena on kalliimpaa, kuin esimerkiksi kuivatun tärkkelysperunan ostaminen. Esikäsittelemällä kasvik-
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sia voidaan kasvattaa halutun komponentin konsentraatiota eikä puhdistetun raaka-aineen ostaminen ole pakollista. Tällä tavoin leivonta voidaan pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja kustannustehokkaana.

2.3.1

Hiilihydraatit

Tärkkelysjyväset sisältävät lineaarisia ja haaroittuneeseen muotoon linkittyneitä glukoosipolymeeriketjuja. Amyloosiketju on lineaarinen ja sisältää α-1-4-glykosidisidoksia, kun
taas amylopektiiniketju on renkaan muotoinen, sen sisältämien α-1-4- ja α-1-6-glykosidisidosten myötä. Sidostyypit sitovat vettä eri tavoilla. Siksi toisia kasviksia voidaan käyttää leivonnassa enemmän kuin toisia. Perunan tärkkelyksessä amyloosia on noin 20 %,
kun taas härkäpavuissa amyloosia on yli 30 % [17, s. 34; 22]. [17, s. 35.]

Tärkkelyksen kyky liisteröityä on olennainen osa leivontaa. Liisteröitymisen aikaan saamiseksi tärkkelys-vesiseosta kuumennetaan, jolloin kuuman veden molekyylit hajottavat
tärkkelysmolekyylien välisiä vetysidoksia. Vetysidosten hajottua vesi pääsee tunkeutumaan tärkkelysjyväsiin, mikä aiheuttaa tärkkelyksen turpoamista. Turpoaminen aiheuttaa tärkkelyksen liisteröitymisen. Eri tärkkelyksillä on erilaiset alkuliisteröitymislämpötilat,
kuten perunalla 53 - 54 °C. 90 °C:ssa kaikkien tärkkelyslaatujen liisteröityminen on täydellistä, jos vettä on tarpeeksi käytettävissä. Retrogradaatio on myös tärkkelyksen ominaisuus. Sillä tarkoitetaan liisteröityneen tärkkelyksen muuttumista takaisin kiteiseen
muotoon. Leivässä tämä näkyy nahistumisena ja kyseinen ominaisuus on leivässä eitoivottu. [25; 26.]

Resistentti tärkkelys on tärkkelystä, joka ei ole nopeasti tai hitaasti sulavaa. Se voidaan
jakaa neljään eri ryhmään. Ryhmän 1 ja 2 tärkkelystä voidaan vielä pilkkoa, mutta se vie
paljon aikaa. Ryhmän 3 tärkkelystä voidaan pilkkoa vain kemiallisesti kaliumhydroksidilla
tai dimetyylisulfidioksidilla. Ryhmän 4 tärkkelystä ei ole mahdollista pilkkoa lainkaan. Resistentillä tärkkelyksellä on leivonnassa hyviä ja huonoja puolia. Vaikka se parantaa taikinan käsiteltävyyttä, aiheuttaa leivän nousussa laajenemista, parantaa leivän laatua ja
tuo lisää rapeutta leipään, se toisaalta peittää leivän makua, tuo ei-haluttua tummumista
ja vähentää tilavuutta. [27, s. 3 - 5.]

Kuidulla käsitetään imeytymättömiä hiilihydraatteja [28]. Taulukossa 6 on esitetty eri kasveista peräisin olevien kuitujen veden- ja öljynsidontaa.
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Taulukko 6.

Eri kuitujen veden- ja öljynsidonta [17, s. 93].

Kuitu

Vedensidontakyky

Öljynsidontakyky

Perunakuitu

15:1

2,5:1

Porkkanakuitu

15:1

3:1

Vehnäkuitu

8,3:1

6:1

Hiilihydraatteina pidetään yleisesti mono-, di- ja polysakkarideja. Monosakkarideja ovat
glukoosi (rypälesokeri), fruktoosi (hedelmäsokeri) ja galaktoosi. Disakkarideja ovat monosakkaridien yhdistelmät eli sakkaroosi (glukoosi + fruktoosi), laktoosi (glukoosi + galaktoosi) ja maltoosi (glukoosi + glukoosi). Polysakkaridit muodostuvat pitkistä haaroittuneista monosakkaridiketjuista. Sokeria käytetään leivonnassa makeuden lisäämiseen,
kuoren värin muodostumiseen, tilavuuden lisäämiseen, rakenteen ja säilyvyyden parantamiseen. [29; 30, s. 96; 31.]

2.3.2

Proteiinit

Proteiinista muodostuvalla verkolla voidaan vangita sisään niin ilmaa kuin nestettäkin.
Siksi proteiineja käytetäänkin elintarviketeollisuudessa vaahdonmuodostus- ja stabilointiaineena. Vaahtoa voidaan valmistaa esimerkiksi kananmunan tai maidon proteiineista.
Vaahto muodostuu sekoittamalla vettä, proteiineja ja sokeria, joka rikkoo proteiineja. Rikkoutuneet proteiinit kasaantuvat ilman ja nesteen rajapinnoille muodostaen verkon,
jonka sisään ilmakuplat jäävät. Tämän mahdollistaa se, että proteiineissa on hydrofiilisiä
ja hydrofobisia osia. Vaahdon muodostuu siihen asti, kunnes kaikki vapaana ollut vesi
on sitoutuneena proteiineihin. Jos seoksessa on mukana rasvaa, proteiineja pitää lämmittää, jotta vaahdonmuodostuminen onnistuu. [20, s. 22 - 26.]

Proteiinit toimivat myös voimakkaana vedensitojana, jos olosuhteet ovat oikeat. Ennen
lämpökäsittelyä osa proteiineista on pallomaisina molekyyleinä, ja ne ovat helposti veteen liukenevia. Proteiinin rakenteen voi rikkoa kuumentamalla, jolloin pallomaiset molekyylit avautuvat muodostaen avoimia proteiiniketjuja. Kun pallomaisen proteiinin sidoskohdat katkeavat, ne etsivät uusia sidoskohtia ja muodostavat kolmiulotteisen proteiiniverkon. Tätä tapahtumaa kutsutaan proteiinin denaturoimiseksi. Denaturoinnin alkuvaiheessa proteiinit sitovat itseensä runsaasti vettä. Jos kuumennusta jatketaan pidempään
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tai lämpötilaa nostetaan, sitoutuvat proteiiniketjut toisiinsa vahvemmin. Proteiinit sitoutuvat toisiinsa ionisilla ja kovalenttisilla sidoksilla, kun taas vesi sitoutuu proteiiniin vain
heikommilla vetysidoksilla. [20, s. 15 - 16.]

2.4

Kasvisten esikäsittelymenetelmät

Kasviksia voidaan esikäsitellä usealla eri tavalla, kuten paahtamalla, kuivaamalla ja pakastamalla. Paahtamisessa voidaan menettää paljon tärkeitä ja ravinteikkaita komponentteja, mutta alhaisen vesipitoisuuden takia paahdettuja kasviksia on helpompi varastoida. Lisäksi paahdettuja kasviksia voidaan annostella moderneissa annostelujärjestelmissä. Useimmiten käytetyt kasvikset esikäsitellään kuivaamalla. Kuivatut kasvikset
ovat usein edullisempia ja niiden säilytykseen riittää kuiva ja normaali sisälämpötila. Pakastetut raaka-aineet täytyy säilyttää pakastimessa, mikä lisää varastointikustannuksia
ja lopputuotteen hintaa. Pakastetut raaka-aineet eivät kulje hyvin automaattisissa annostelujärjestelmissä, joten ne täytyy lisätä manuaalisesti, mikä vähentää prosessin tehokkuutta.

2.4.1

Paahto

Kasviksia voidaan paahtaa perinteisesti suoralla liekillä tai paistinpannulla [32, s. 329 330]. Usein kasvikset on ennen paahtoa esikäsitelty niin, että ylimääräinen neste on
poistettu kuivaamalla. Paahdossa runsaasti sokeria sisältävät kasvikset karamellisoituvat ja muodostavat erilaisia makuyhdisteitä. Kasvisten väriä ja makua voi säädellä muuttamalla paahtolämpötilaa sekä lisäämällä etikkaa tai ruokasoodaa prosessin aikana.
Muihin sokereihin verrattuna hedelmäsokerilla on matalampi karamellisoitumislämpötila
(110 °C), joten paahdossa täytyy olla valppaana, ettei karamellisoituminen pääse etenemään liian pitkälle. Korkean proteiinipitoisuuden sisältävät kasvikset tummuvat myös
Maillardin-reaktion kautta. [20, s. 39 - 40.]

Paahdossa voi muodostua erilaisia maku- ja väriyhdisteitä. Lisäämällä kasviksiin etikkaa
saadaan esiin eri aromeja, kun taas emäksisellä ruokasoodalla saadaan vahvempia väriyhdisteitä. Jos tavoitteena on saada aikaan Maillardin-reaktioita, voidaan kasviksiin lisätä proteiinipitoista ainetta. Paahdolla voidaan myös menettää kasvisten hyödyllisiä
komponentteja. Korkeissa lämpötiloissa menetetään vitamiineja, lipoksigenaaseja ja sokereita. [33; 10; 20, s. 39 - 40.]
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2.4.2

Ryöppäys

Ryöppääminen tapahtuu vedessä tai höyryssä. Lämpötila on ryöppäyksessä erittäin korkea (95 - 100 °C) ja kasviksesta riippuen aika vaihtelee yhdestä viiteen minuuttiin. Vaikka
ryöppäys lisää tuotantokustannuksia, on se joidenkin kasvisten kohdalla välttämätöntä.
Ryöppäyksen ansiosta kasvikset säilyttävät värinsä paremmin, entsyymit inaktivoituvat,
mikrobien määrä vähenee ja tuote saa esikypsennyksen. Ilman ryöppäystä tuotteeseen
voi varastoinnin aikana tulla maku- tai värivirheitä. Ryöppäys saattaa hävittää ravintoaineita, vähentää tuotteen rapeutta, tuotteeseen tulee epänormaalia väriä ja tuote maistuu
vetiseltä [34, s. 9]. Koska ryöppäyksessä käytetään korkeita lämpötiloja, voivat härkäpavun hapettavat komponentit menettää aktiivisuuttaan [10]. [34, s. 8 - 9.]

2.4.3

Kuivaus

Kuivatuksessa käytetään yleisimmin kierrätettyä lämmintä ilmaa, jolla saadaan haihdutettua nestettä kasviksen solukosta. Kasvisten partikkelikoolla on suuri merkitys kuivumisnopeuteen. Kun kasviksen sisäosien vesi siirtyy kohti pintaa, on ilmakuivaus hitaimmillaan. Pienentämällä kasviksen partikkelikokoa ja maksimoimalla niiden pinta-ala saadaan kuivauksesta nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. Kaikista tehokkainta kuivaaminen on silloin, kun kuivattavan ilman lämpötila on huomattavasti suurempi kuin
kasviksen. Tämä ei kuitenkaan ole jokaisen kasviksen kohdalla mahdollista, koska niiden pinta rikkoontuu korkeassa lämpötilassa ja lopputulos muistuttaa enemmän paahtoa
kuin kuivausta. Kun ilmaa kierrätetään, siitä johdatetaan pois kosteaa ilmaa ja kokonaiskuivausaikaa voidaan lyhentää jopa puolella. [34, s. 3 - 5; 35.]

Pakkaskuivaus on myös suosittu menetelmä, mutta se on huomattavasti kalliimpaa kuin
ilmakuivaus. Pakkaskuivauksessa kasviksessa oleva vesi jäädytetään pakkasessa ja
laskemalla painetta kiinteäksi muuttunut neste sublimoidaan eli muutetaan suoraan kiinteästä höyryksi. Tämän jälkeen kasvis täytyy vielä lämmittää kuivassa ilmassa, ettei nesteen imeytymistä takaisin raaka-aineeseen pääse tapahtumaan. [34, s. 18.]

Kuivauksella saadaan raaka-aineesta tasalaatuinen ja puhdas. Ennen kuivausta kasvis
käy läpi esikäsittelyjä, joissa poistetaan lika ja ylimääräiset aineet. Jos kuivaus on tehty
nopeasti korjuun jälkeen, jää kasvikseen enemmän hiilihydraatteja, makeutta ja vitamiineja, kuin myöhemmin kuivattuihin kasviksiin. [34, s. 8.]

12

Kuivaus saattaa vähentää kasvisten aromi- ja vitamiinipitoisuutta sekä vaalentaa kasvista. Kasviksen kalorimäärä ei muutu kuivauksessa, vaan se tiivistyy pienemmälle alueelle [35]. Huonot varastointiolosuhteet (lämpötila yli 20 °C) voivat johtaa kuivattujen
tuotteiden tummumiseen. Korkea kuivauslämpötila aiheuttaa ravintoarvon menetystä
kasviksessa. [34, s. 29 - 30.]

2.4.4

Pakastus

Pakastettavat kasvikset tulee yleensä ensin esikäsitellä. Ryöppääminen on yleinen esikäsittelytapa, jolla saadaan kasviksissa oleva entsyymiaktiivisuus pysäytettyä, eikä kasvikseen pääse syntymään värivirheitä. Pakastaminen tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Kuten kuivauksessa, prosessiaika on riippuvainen partikkelikoosta ja pintaalasta. Mitä suurempi pinta-ala ja ohuempi siivu pakastettavassa kasviksessa on, sitä
nopeampi on pakastusprosessi. Kun pakastus tehdään nopeasti, syntyy pieniä jääkiteitä.
Pienet jääkiteet vaurioittavat kasviksen soluja vähemmän kuin suuret jääkiteet. [32, s.
143 - 145, 280 - 281.]

Pakastusmenetelmiä ja -laitteita on useita. Jokaiselle kasvikselle on hyvä valita sille sopiva pakastusmenetelmä ja -laite. Usein pakastuslaitteissa kompressori pumppaa jäähdytysnestettä höyrynä kondensaattoriin, joka tiivistää höyryn nesteeksi haihduttimessa.
Nesteen tiivistyminen haihduttaa lämpöä ympäröivää ilmaa. Haihduttimesta nesteen
matka jatkuu jäähdytysputkistoon, jossa se muuttuu jälleen höyryksi. Päästäkseen takaisin höyrymäiseen muotoon neste tarvitsee lämpöä, joka saadaan pakastimesta ja pakastettavasta tuotteesta. Tätä periaatetta käytetään kaappipakastimissa, joka sopii yksittäisten erien pakastamiseen. Ilmavirtapakastimissa tuotteeseen johdetaan kylmää, 40 °C:n ilmaa. Spiraalipakastimissa voidaan säästää tehtaan lattiapinta-alaa ajattamalla
kuljetinhihna spiraalimuodossa ylöspäin. Käytössä on myös kontaktipakastus, jossa tuotteet ovat kosketuksissa kaasulla jäädytettäviin metallilevyihin. [32, s. 282 - 283.]

Pakastettujen kasvisten säilyvyysajat ovat pitkiä, sillä pakastuksen aikana raaka-aineen
kemialliset, mikrobiologiset ja fysikaaliset reaktiot hidastuvat. Kasviksen ominaisuudet,
kuten maku, väri, aromi ja ravintoarvot, säilyvät pakastuksen aikana hyvin. [32, s. 143.]

Pakastus voi aiheuttaa kasviksissa pakkaspoltetta. Pakkaspoltteella tarkoitetaan pinnan
kuivumista, joka esiintyy ulkonäkövirheenä. Ulkonäkövirheitä voi aiheutua myös kasvis-
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ten huolimattomasta käsittelystä, joka aiheuttaa vaurioita, lohkeamisia ja murtumisia. Pakastus voi myös aiheuttaa valkuaisaineiden denaturoitumista ja rasvojen hapettumista.
[32, s. 143.]

2.4.5

Fermentointi

Fermentoinnissa on kyse mikrobien kontrolloidusta kasvusta. Fermentointiin sopivat
kaikki kasvikset, jotka sisältävät luonnollisesti paljon sokeria. Prosessissa mikrobi käyttää kasviksen sokeria ravintona ja muodostaa käymistuotetta, esimerkiksi maitohappoa.
Fermentoimalla voidaan valmistaa happamampia kasviksia, jotka säilyvät pidempään
kuin fermentoimattomat. Fermentoimalla voidaan lisätä kivennäisaineiden imeytymistä.
Hapankasvisten on myös havaittu syntetisoivan joitakin B-ryhmän vitamiineja ja maitohappobakteereilla on itsessään probioottinen vaikutus, joka voi edesauttaa terveyttä.
[32, s. 285 - 287.]

Fermentoidut kasvikset pysyvät yleensä rapsakkoina ja mehevinä. Vehnän aminohapoista noin puolet on glutamiinihappoa, joka vapautuu fermentoinnissa vesiliuokseen.
Glutamiinihappo voi suolan kanssa muodostaa umamin makuista yhdistettä, natriumglutamaattia. [21, s. 46, 90.]

Fermentoinnin aikana käyminen voi mennä pieleen, jos olosuhteet ovat väärät. Liian
lämpimässä tai kylmässä eri mikrobikanta voi ottaa vallan maitohappobakteerilta ja alkaa
tuottaa ei-haluttuja makuja ja aromeja. [32, s. 285.]
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3

Leivonta

3.1

Vehnäleivonnan perusteet

Leivonnan historia voidaan jäljittää Egyptiin ja vuoteen 2000 eaa. Jo tuolloin leivonnassa
osattiin käyttää esitaikinoita leivonnassa, vaikka maitohappokäymistä ei vielä tunnettu.
Kuten nykyleivonnassa, egyptiläiset käyttivät esitaikinaa ja antoivat leivän nousta lämpimässä ja kosteassa ennen paistoa. Tätä leivontatekniikkaa on käytetty eri aikoina ympäri
maailmaa vain muutamin muunnoksin. 1900-luvun alkupuoliskolla huomattiin, että lisäämällä hapettavia aineita jauhoon tai taikinaan voidaan lyhentää fermentaatioaikoja jopa
nelin-kertaisesti. [36; 37, s. 10 - 11; 38, s. 325 - 326.]

Leivonta on aina liitetty vahvasti uskontoon. Suomalaiset leivontatuotteet ovat ottaneet
piirteitä sekä idästä että lännestä. Idässä vaikutteet ovat levinneet ortodoksisen kirkon
mukana Konstantinopoliksesta Venäjälle, Itä-Karjalaan ja Suomeen. Edelleen markkinoilla olevaa viipurinrinkeliä on syöty jo 1300-luvulla munkkiyhteisöissä [39]. Protestanttinen kirkko ja Ruotsi ovat vaikuttaneet vahvasti erityisesti länsirannikolla, jossa suositaan makeampia leipiä, kuten setsuuria. [37, s. 15 - 16.]

Leipä on ollut ihmisten ruokavaliossa jo tuhansia vuosia. Syy tähän voi löytyä siitä, että
leipä poistaa nälkää nopeasti ja sitä pidetään hyvänmakuisena [40; 41]. Hyvää makua
selittää suuri hiilihydraattipitoisuus, jota jo syljen amylaasit pilkkovat ja saavat leivän
maistumaan makealta [42].

3.1.1

Taikinanteko

Taikinanteko alkaa aina raaka-aineiden mittaamisesta. Tämä vaihe on tärkein koko taikinantekoprosessissa — jos raaka-aineet mittaa väärin, lopputuloksesta on vaikea
saada halutun kaltaista. Kun raaka-aineet on saatu mitattua ja ne ovat oikeanlämpöisiä,
voidaan aloittaa taikinan sekoittaminen. Joissain taikinoissa raaka-aineet lisätään tietyssä järjestyksessä, jotta lopputulos olisi haluttu. Tavallisessa vehnäleivonnassa ei järjestyksellä ole suurta merkitystä. Ainoastaan hiiva kannattaa pitää erillään sokerista ja
suolasta. Jos hiiva on kontaktissa sokerin kanssa, se saattaa alkaa käyttää sitä ravintona
liian aikaisin. Suola taas alkaa kuivattaa hiivasoluja, jolloin ne eivät tuota hiilidioksidia
optimaalisesti. [37, s. 81; 38, s. 309 - 310; 30, s. 23.]
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Raaka-aineet sekoitetaan keskenään yleensä taikinakoneella. Taikinakoneita löytyy monenlaisia, mutta yhteistä melkein kaikille on sekoittajan kaksi eri nopeutta. Näistä kahdesta eri nopeudesta toinen on hidas, jota käytetään raaka-aineiden sekoittamiseen keskenään, ja toinen nopea, eli vaivaus, jolla saadaan siirrettyä sekoitusenergiaa taikinaan.
Energia auttaa sitkon muodostumisessa taikinaan. Sekoitusajat riippuvat aina taikinatyypistä, esimerkiksi ruisleivonnassa käytetään lyhyempiä sekoitusaikoja, koska vehnäleivonnan kaltaista sitkoverkkoa ei taikinaan muodostu. Sekoitusaikaan vaikuttavat
myös seuraavat tekijät: sekoittajan malli ja tehokkuus, taikinan määrä verrattuna sekoittajan kokoon, taikinan lämpötila ja jauhon laatu. Liian pitkä sekoitus tekee taikinasta ”purukumimaista”, liian lämmintä ja vetistä, kun taas liian lyhyt sekoitus jättää gluteenin kehityksen puolitiehen, jolloin leivän volyymi jää vajaaksi. [30, s. 101 - 102, 316; 37, s. 82;
38, s. 310; 43.]

Sitko eli gluteeniverkon muodostuminen alkaa, kun jauhot ovat kontaktissa veden
kanssa. Jauhoissa sijaitsevat valkuaismolekyylit, gluteniini ja gliadiini, alkavat turvota ja
muodostamaan sitkosäikeitä. Kun sekoitusta jatketaan, alkavat sitkosäikeet tarttua toisiinsa rikkisidosten avulla ja lopulta taikinaan muodostuu kattava sitkoverkko. Jotta taikina selviäisi tulevasta paloittelusta ja ylöslyönnistä, on sille annettava tarpeellinen patalepo. Patalevossa sitko saa aikaa rauhoittua ja lopputulos on parempi niin maun kuin
ulkonäön osalta. Myös tulevaa nostatusaikaa voidaan lyhentää kunnollisella patalevolla,
vaikka kokonaisuudessaan leivonta-aika ei lyhene. [37, s. 83 - 85; 30, s. 312 - 314; 44.]

3.1.2

Ylöslyönti

Ylöslyönnissä määritellään tuotteen ulkomuoto. Pyöreitä leipiä ja limppuja saadaan leikkaamalla taikina samankokoisiksi paloiksi palakoneella, riivaamalla niistä pyöreitä kartioriivarilla ja tekemällä lopullinen muoto pitkärullarilla. Paloittelussa on tärkeää, että taikina on homogeeninen, koska leikkuri tai palakone ei yleensä mittaa taikinan painoa
vaan tilavuutta [30, s. 120]. Jos taikinassa on löysempiä tai kovempia kohtia, ei paloista
voi tulla samanpainoisia. [43.]

Paloittelun jälkeisessä riivauksessa on tarkoituksena saada ylimääräinen käymiskaasu
pois, sekä tehdä taikinapalasta pallon muotoinen. Tämän jälkeen taikinapala saa välilevon, jossa sillä on aikaa levätä ennen seuraavaa ylöslyöntivaihetta. Välilevon pituudella
voidaan säätää taikinan makua ja säilyvyyttä, sekä lisätä taikinan kimmoisuutta [43]. En-
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nen pitkärullausta taikina yleensä litistetään hieman, että se lähtisi rullautumaan pitkärullariin paremmin. Pitkärullauksessa taikinasta puristetaan välilevossa syntynyt ylimääräinen käymiskaasu pois ja kaasurakkulat saadaan tasoitettua taikinapalaan mahdollisimman hyvin. Näiden vaiheiden jälkeen tuote on valmis siirrettäväksi nostatukseen. [37, s.
84 - 85; 30, s. 126 - 130, 132 - 138.]

3.1.3

Nostatus

Nostatuksen tarkoituksena on antaa leivälle haluttu koko. Tämän saavuttamiseksi olosuhteiden tulee olla valitulle tuotteelle mahdollisimman hyvät. Lämpötilan tulisi olla nostatuskaapissa 32 - 36 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 75 - 90 %. Taikinan lämpötila
ennen kaappiin menoa on suositeltavaa olla lähellä hiivan lisääntymislämpötilaa eli 26 28 °C, jotta nostatus olisi mahdollisimman nopea. [37, s. 85; 43.]

Nostatuksessa entsyymit pilkkovat tärkkelystä sokereiksi ja hiiva käyttää tätä sokeria ravintona. Näin muodostuu hiilidioksidia ja alkoholia, jotka jäävät sitkoverkoston sisään
muodostaen kuplaverkoston. Sitkon vahvuus määrittää kuinka suureksi leipä kasvaa,
mutta yleisesti ottaen taikina kasvaa nostatuksen aikana noin neljä kertaa suuremmaksi.
Jos sitkoverkosto ei ole riittävän vahva tai nostatus on liian pitkä, taikinassa olevat kaasukuplat pääsevät puhkeamaan ja leipä menettää volyymiä. Nostatuksessa saatu koko
ei ole kuitenkaan leivän lopullinen koko; paistossa leipä jatkaa vielä kasvamista. [30, s.
152 - 154.]

3.1.4

Paisto

Ennen paistoa on vielä mahdollista koristella tuote ripotteilla (hiutaleet tai siemenet) tai
leikkaamalla siihen viiltoja. Itse paiston tarkoitus on tehdä taikinasta syötävä leipä. Paiston alkuvaiheessa voidaan lisätä höyryä, joka auttaa leivän kuoren laajenemisessa ja
estää repeämisen. Höyryn määrällä voidaan säätää leivän kuoren rapeutta ja väriä. Lämmön siirrosta johtuen kypsentyminen alkaa ulkokuoresta ja siirtyy hitaasti kohti keskustaa. Leivän volyymin kasvu uunissa johtuu sekä leivän sisimpien osien kaasunkehityksen
jatkumisesta että kaasukuplien laajenemisesta. Kuplat voivat laajentua jopa 50 kertaisiksi [30, s. 161]. Uunin pohjalämpö vaikuttaa kaasukuplien siirtymiseen ylöspäin, joka
taasen vaikuttaa leivän volyymin laajenemiseen. Kun leipään johdetaan lämpöä joka
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puolelta tasaisesti, paistuu leipä tasaisesti ja lopputulos on mahdollisimman hyvä. [37, s.
86 - 87; 30, s. 161; 43.]

Kun leivän sisun on saavuttanut 95 °C, on tuote valmis jäähdytettäväksi. Ennen tätä on
tapahtunut eri lämpötiloissa hiivan inaktivoituminen, tärkkelyksen liisteröityminen, proteiinien koaguloituminen ja entsyymien inaktivoituminen. Kun leivän sisus saavuttaa 45 °C,
alkaa hiiva kuolla ja lämpötilan jatkaessa nousuaan se inaktivoituu kokonaan (55 °C),
eikä enää pysty käyttämään sokeria ravinnokseen. Tärkkelyksen liisteröityminen alkaa
60 °C:ssa, joka pysäyttää uuninousun. Liisteröityessä tärkkelyksen jyvät alkavat imeä
itseensä kaiken ylimääräisen veden. Kun liisteröityminen on valmis ja tärkki on jäähtynyt,
on leivän rakenne muuttunut taikinamaisesta kiinteäksi. α-amylaasien aktiivisuus on huipussaan, kun leivän lämpötila on 60 - 70 °C ja amylaasit jatkavat toimintaansa, kunnes
leipä saavuttaa 85 °C:n lämpötilan. Amylaasien tehtävänä on pilkkoa tärkkelystä sokereiksi koko leivontaprosessin ajan [38, s. 285]. [30, s. 161 - 163.]

3.1.5

Jäähdytys

Leivän säilyvyyden pidentämiseksi se pakataan yleensä muovi- tai paperipusseihin. Ennen pakkausta leivät on hyvä jäähdyttää, että pakkaukseen ei pääse syntymään kosteutta, joka lyhentäisi tuotteen säilyvyyttä. Leivät jatkavat paistumista vielä hetken uunista tulon jälkeen. Jos kyseessä on vuokaleipä, on tärkeää poistaa leipä vuoasta mahdollisimman aikaisin. Aikaisemmin leipomoteollisuudessa on käytetty keinuratoja, joilla
leivät ovat jäähtyneet. Keinuratojen ongelmana on kuitenkin niiden hitaus. Radat on
usein sijoitettu lähelle leipomon kattoa ja koska leipomoissa on yleensä kuuma, on leipien jäähtyminenkin hidasta. Nykyaikaisia spiraalijäähdytysjärjestelmiä käytetään usein
niiden nopeuden ja sitä kautta pienemmän painonmenetyksen takia. Spiraalijäähdytysrata on huoneessa, jonne syötetään kylmään ilmaa, joten leivän jäähtyminen on nopeampaa kuin keinuratajärjestelmässä. Spiraalijäähdytysjärjestelmä vie kuitenkin paljon
lattiapinta-alaa ja on vanhoille sekä ahtaille tehtaille joskus mahdoton vaihtoehto. [30, s.
173 - 174, 179.]

Jäähdytyksessä alkaa myös tärkkelyksen retrogradaatio. Retrogradaatiolla tarkoitetaan
liisteröityneen tärkkelyksen uudelleen kiteytymistä. Tämä ilmiö lyhentää leivän säilyvyyttä ja on syy siihen, miksi leivän säilyttämistä jääkaapissa ei suositella. [30, s. 289.]
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3.2

Vuokaleivonta

Vuokaleivonta on leipien paistamista vuoka-astioissa. Alumiinivuokien käyttö on erittäin
suosittua vuokaleivonnassa sen lämmönsiirron takia. Alumiinin lämmönsiirtokerroin
(237) on parempi kuin teräksen (45) tai raudan (80,4). Kupari olisi vieläkin parempi leivonnassa lämmönsiirrollisesti (lämmönsiirtokerroin 400), mutta se on paljon kalliimpaa
kuin alumiini. Sijoittamalla lämmönsiirtokertoimen kaavaan 1 saadaan selville, kuinka
hyvin lämpöä johtuu vuoan läpi (taulukko 7). [45.]

𝜙 = 𝜆𝐴

Taulukko 7.

𝑇2 −𝑇1
𝑑

(1)

Lämmönjohtumisen kaavan purku [46].

Kirjain

Selitys

ϕ

Kuinka paljon lämpöä siirtyy sekunnissa (J/s tai W)

λ

Lämmönjohtavuus (W/(m*K))

A

Pinta-ala (m2)

T1

Lämpötila materiaalin sisällä (K)

T2

Lämpötila materiaalin ulkopuolella (K)

d

Materiaalikerroksen paksuus (m)

Vuokaleivonnan lämmönsiirrossa on enemmän ongelmia, kuin tavallisessa vehnäleivonnassa. Vuoan metallinen kehys estää lämmön siirtymisen leipään leivonnan alussa ja
jatkaa lämmön siirtoa leipään uunista ulos tulemisen jälkeen. Jos leipien sivuun ei saada
johdettua tarpeeksi lämpöä, leivät eivät kypsy kunnolla ja jäähdytyksen jälkeen leivät
romahtavat. Tämän välttämiseksi on alkulämmön oltava terävä, sekä paistolämpö ja aika on optimoitava. [43.]

3.3

Esikäsittelyt

Raaka-aineiden esikäsittelyllä pyritään tuomaan leipään makua, säilyvyyttä ja leivottavuutta. Sillä saadaan myös huomattavia säästöjä kustannuksissa, koska leivonta-ajat
lyhenevät.
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3.3.1

Raskit

Raskeilla käsitetään sekä vehnä- että ruisraskit. Vehnäraskeista käytetään yleisimmin
nimitystä esitaikina. Molemmissa periaate on sama: vettä ja jauhoa sekoitetaan, siirretään tasaiseen lämpötilaan ja annetaan maitohappobakteerien hapattaa raski. Erona esitaikinassa ja ruisraskissa on se, että esitaikinassa käytetään hiivaa veden ja jauhon lisäksi. Lisäksi esitaikinan pH ei ole niin matala kuin ruisraskissa, vaan se täytyy säätää
alueelle 5 - 5,2. Jos esitaikina olisi happamampi, se häiritsisi sitkon kehittymistä. [37, s.
63, 77; 30, s. 94 - 95; 44.]

Ruisraskin tekemisessä pyritään happamampaan raskiin (pH 4,3 - 4,5) kuin esitaikinassa. Lisäksi käytetään siemenraskia prosessin nopeuttamiseksi. Siemenraski on edellisestä raskierästä talteen otettua raskia, jonka maitohappokäyminen on aktiivisimmillaan. Ruisraskista tehdyissä hapantakinoissa esiintyy homo- ja heterofermentatiivisia
maitohappobakteereja, jotka glukoosia käyttämällä muodostavat joko maitohappoa
(homo-) tai etikkahappoa sekä hiilidioksidia (heterofermentatiiviset). Hapantaikinoissa
esiintyy myös hapantakinahiivoja, jotka eroavat leivinhiivasta niiden tehokkaalla hiilidioksidin muodostuskyvyllä. [37, s. 63 - 64, 78.]

Happamuudella on muitakin etuja leivonnassa. Esimerkiksi hieman happamissa ja sopivan lämpimissä olosuhteissa (pH 5 - 6,5, 55 - 65 °C) amylaasientsyymi pilkkoo tärkkelystä kaikista tehokkaimmin. Toisaalta happamuus rajoittaa entsyymien aktiivisuutta leipien kypsentymisvaiheessa. Happamuus antaa leivälle makua ja aromeja, jotka syntyvät
maito- ja etikkahapon ohella yli viidestätoista orgaanisesta haposta. Vaikka osa orgaanisesta haposta haihtuu leivontaprosessin aikana, etikkahappo vahvistaa niiden makua
valmiissa tuotteessa. [37, s. 67.]

3.3.2

Hauteet

Hauteet ovat yleensä veden ja jonkin raaka-aineen sekoituksia. Nämä sekoitukset tehdään ennen varsinaista taikinantekoa. Eri raaka-aineilla on erilaisia vedensidontakykyjä.
Vedensidonnalle täytyy antaa aikaa, joten hauteita käytetään veden imeytymiseen
raaka-aineeseen. Haudeajat ovat yleensä noin 2 tuntia, mutta voivat olla myös huomattavasti pidempiä. Kun vesi on täysin imeytynyt raaka-aineeseen, voidaan taikinan tekeminen aloittaa ja olla varmoja siitä, ettei se käytä taikinaan lisättävää vettä. Hauteiden
käyttö leivonnassa lisää leivän makua, kosteutta ja hyllyikää. [43; 34, s. 6.]
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4

Materiaalit ja menetelmät

4.1

Esiseulonta

Insinöörityön esiseulonta-vaiheessa tutkittiin sitä, miten erilaiset esikäsittelymenetelmät
vaikuttavat eri raaka-aineiden ominaisuuksiin (taulukko 10). Työ valmisteltiin kuvan 1
mukaisesti ja siinä käytettiin taulukon 8 laitteita. Tavoitteena oli, että taikinoiden painosta
noin 30 % olisi kasviksia. Kasvisten määrä laskettiin tuorepainon mukaan. Esimerkiksi
jos kuivatun kasviksen vesipitoisuus alun perin oli 60 %, lisäämällä 400 g kuivattua kasvista veteen saatiin 1 kg tuoretta kasvista. Esikäsitellyt raaka-aineet lisättiin samaan leivontapohjaan (taulukko 9) ja tästä leivontapohjasta tehtiin 8 kpl vuokaleipiä (350 ± 1 g).
Esiseulonnassa käytettiin lomaketta (liite 1), jolla saatiin tutkittua maku ja taikinan profiili
taikinanteon, ylöslyönnin sekä nostatuksen jälkeen.

Taulukko 8.

Esiseulonnassa käytetyt laitteet.

Laite

Valmistaja

Malli

Vaaka raaka-aineiden punnitukseen

Mettler

PM34

Sekoitin

Diosna

SPA 12-4

Vaaka leipien punnitukseen

Soehnle

9115

Nostatus

Lilldord

Topline TSC 2000

Uuni

Sveba Dahlen

DC-33

Mylly

Retsch

SR300

Taulukko 9.

Esiseulonnan perusresepti.

Raaka-aine

Määrä (g)

V600 INT

2900

Vesi

1740

Kidesuola
Hiivakerma

44
174

Rypsiöljy

58

VTI++ (paranne)

29
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• Fermentointi 2 - 12 h (härkäpapujauhe- ja granula)
• Liotus 2 h (porkkana- ja härkäpapugranula)
Esikäsittely

Aineiden
mittaus

• Kuivat aineet
• Nesteet

• Kaikki aineet kerralla
Sekoitus

Lomakkeen
täyttö

Paloittelu

Ylöslyönti

Nostatus

• Taikinanteon jälkeen

• Riivaus
• Lepo 3 min

• Lomakkeen täyttö
•Ylöslyönnin jälkeen

• Lomakkeen täyttö
•Nostatuksen jälkeen

• Kaikilla leivillä sama aika ja lämpötila
Paisto

• Ensiarvio ulkonäöstä ja mausta
Jäähdytys

Pakkaus

• Toisena päivänä lomakkeen täyttö
•Maku
• Kolmantena ja neljäntenä päivänä arvointi ulkonäöstä ja mausta

Kuva 1. Eri kasvismateriaaleja sisältävien vuokaleipien valmistus ja analysointi esiseulontavaiheessa.
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4.1.1

Käytetyt raaka-aineet

Raaka-aineiden (taulukko 10) valintaan vaikuttivat niiden sisältämät komponentit, saatavuus ja markkinahinta. Esikäsittelyjä tehtiin (1 mm:n ja 3 mm:n) porkkanagranuloille, härkäpapugranuloille ja -jauhoille. Porkkanagranuloita liotettiin vedessä ennen taikinantekoa kaksi tuntia, etteivät ne olisi taikinantekovaiheessa kilpailleet jauhojen kanssa vedestä. Härkäpapugranuloita liotettiin porkkanagranuloiden tapaan vedessä. Niitä myös
fermentoitiin 12 tuntia 35 °C:ssa, ilman suhteellisen kosteuden ollessa 65 %. Härkäpapujauhot valmistettiin leikkuumyllyllä (Retsch SR300). Näitä jauhoja fermentointiin 2 tuntia ja 12 tuntia, olosuhteiden ollessa sama kuin härkäpapugranuloilla. Fermentoinnissa
käytettiin 38 % härkäpapua, 57 % vettä ja 5 % ruisraskia. Jauhoja myös paahdettiin noin
10 minuutin ajan 230 °C:ssa. Paahdossa käytettiin samaa uunia, kuin leipien valmistamiseen. Kuivattuja raaka-aineita käytettäessä lisättiin perusreseptiin vettä, sen verran
kuin oli kyseisen raaka-aineen kohdalla tarpeellista.

Taulukko 10. Esiseulonnassa käytetyt kasvikset ja niiden esikäsittelyt.

Kasvis

Esikäsittely

Tavarantoimittaja

Peruna

Jauho

Norrgård

Granula

Emsland

Jauhe

Condite

Granula 1 mm (liotus vedessä)

Kündig

Granula 3 mm (liotus vedessä)

Condite

Sose

Bonne

Pakaste

Valio

Tiiviste

Österlund

Granula (kuorittu) (fermentointi ja liotus vedessä)

Agriwork

Granula (esikypsennetty) (fermentointi ja liotus vedessä)

Agriwork

Jauho (kuorittu) (fermentointi ja
paahto)

Valmistettu Agriworkin granuloista

Jauho (esikypsennetty) (fermentointi
ja paahto)

Valmistettu Agriworkin granuloista

Porkkana

Härkäpapu
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4.1.2

Taikinaprofiili

Jokaisesta taikinasta täytettiin taikinaprofiilikaavake (liite 1), jonka perusteella taikina ja
leipä pisteytettiin. Pisteet laskettiin yhteen ja niitä vertailtiin keskenään.

Sekoituksen jälkeen jokainen taikina nostettiin ylöslyöntipöydälle ja arvioitiin muutaman
minuutin levon jälkeen. Arvioinnissa tutkittiin taikinan kovuutta, tarttuvuutta ja gluteenin
kasvua. Kovuus tutkittiin painelemalla taikinaa sormilla. Tarttuvuutta tutkittiin asettamalla
kämmenselkä taikinaan ja tunnustelemalla, tarttuuko taikina kiinni kämmenselkään. Gluteenin kasvu tutkittiin venyttämällä taikinapalasta ohut kalvo. Tämän jälkeen taikina paloiteltiin, riivattiin palloiksi ja annettiin levätä muutama minuutti.

Levon jälkeen päästiin ylöslyöntiin, jossa tutkittiin ylöslyönnin vastustamista, elastisuutta,
venyvyyttä ja tarttuvuutta. Ylöslyönnin vastustamisen ja tarttuvuuden havaitsi heti ylöslyödessä. Elastisuutta mitattiin venyttämällä ylöslyötyä taikinaa ja havainnoimalla sen
muotoon palaamista. Venyvyyttä mitattiin venyttämällä ylöslyötyä taikinaa molemmista
päistä ja havainnoimalla sen repeämiskohtaa. Ylöslyödyt leivät laitettiin voideltuihin vuokiin ja siirrettiin nostatukseen (lämpötila 37 °C, ilman suhteellinen kosteus 70 %).

Leivän nostatus kesti keskimäärin 69 ± 1 min. Nostatuksen jälkeen tutkittiin taikinan volyymiä, stabiiliutta, sekä vuoan täyttyvyyttä. Taikinan volyymi ja vuoan täyttyvyys arvioitiin silmämääräisesti, kun taas stabiiliutta tutkittiin painamalla sormella taikinaa kevyesti
vuoan päädystä. Näiden tutkimusten jälkeen leivät siirrettiin paistoon (28 min, lämpötila
230 °C, höyry 10 sekuntia).

Paiston jälkeen leivät otettiin vuoista ja siirrettiin jäähtymään. Jäähtymisen jälkeen leivät
punnittiin ja keskimääräiseksi painohävikiksi saatiin 50 ± 0,1 g. Yksi leipä jätettiin maistatukseen ja muut leivät pakattiin muovipusseihin odottamaan seuraavien päivien maistatuksia. Leivät säilytettiin tasaisessa 23 °C:n lämpötilassa. Paistopäivän leipä leikattiin
keskeltä kahtia niin, että siivusta saatiin otettua kuva. Samoin ulkonäöstä tehtiin samana
päivänä sanallinen arvio lomakkeeseen. Lomakkeessa olevaa maku-osio täytettiin vasta
seuraavana päivänä, jotta leivän mauilla olisi aikaa kehittyä. Koska härkäpavun entsyymien tiedetään aiheuttavat happamaa makua, joka mielletään välillä tunkkaiseksi
mauksi, maku-osiossa tutkittiin leivän kellarimaisuutta [10]. Koska porkkana sisältää runsaasti sokeria, haluttiin tutkia makeutta. Kasvisten maun voimakkuutta leivissä arvioitiin,
jotta päästäisiin jäljille siitä, vaikuttaako esikäsittelytapa lopputuotteen makuun. Leipiä
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maistettiin kolmena seuraavana päivänä. Näin voitiin seurata maun kehitystä leivässä ja
samalla voitiin tarkkailla leivän säilyvyyttä.

4.2

Tarkemmat tutkimukset

Aistinvaraiseen arviointiin ja rakennetesteihin valikoitui esiseulontojen perusteella lupaavimmat leivät (taulukko 11). Leivontapohjana käytettiin esiseulonnassa käytettyä pohjaa
(taulukko 9). Leivät valmistettiin samoilla laitteilla ja samalla tavalla kuin esiseulonnassakin. Aistinvaraisessa arvioinnissa leivät olivat yhden päivän ikäisiä, rakennetesteissä
leivät olivat neljän päivän ikäisiä.

Taulukko 11. Aistinvaraiseen arviointiin ja rakennetesteihin leivotut leivät.

Leivän nimi

Lisätty raaka-aine

Lisätyn raakaaineen osuus
jauhoista

Verrokki

-

-

Härkäraski

Fermentoitu härkäpapurouhe (Agriwork)

10 %

Härkäpapujauhe

Härkäpapujauhe (Agriwork)

2%

Porkkanajauhe

Porkkanajauhe (Condite)

2%

Perunagranula

Perunagranula EG3354 (Emsland)

2%

Sekoitus

Fermentoitu härkäpapurouhe (Agriwork)

10 %

Härkäpapujauhe (Agriwork)

2%

Porkkanajauhe (Condite)

2%

Perunagranula EG3354 (Emsland)

2%

Härkäraski- ja sekoitusleipiä leivottaessa leivät eivät päässeet tuotannollisista syistä
ajoissa uuniin, vaan nostatuksen jälkeen ne olivat huoneen lämmössä vielä 25 min.

Aistinvaraiseen arviointiin osallistui 20 elintarvikealan ammattilaista, jotka tekevät aistinvaraisia arviointeja useamman kerran vuodessa. Osallistujista 12 oli miestä ja 8 naista.
Suurin osa (90 %) arvioijista oli yli 36-vuotiaita ja loput (10 %) olivat 26 - 35-vuotiaita.
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Arvioinnissa leivät oli nimetty A, B, C, D, E ja F (taulukko 12). Ensimmäisessä kohdassa
arvioijat saivat verrokkinäytteen, joka oli sama kuin A-leipä, eli ns. nollanäyte (kuva 2
alhaalla vasemmalla). Lopuissa kohdissa arvioijat eivät verranneet kysyttyjä ominaisuuksia verrokkinäytteeseen, vaan se laitettiin sivuun lopputestin ajaksi. Aistinvaraiseen arviointiin osallistuvat eivät tienneet, että yksi leivistä oli sama kuin verrokkinäyte. Osallistujille ei kerrottu etukäteen leivistä muuta kuin se, että ne olivat vehnäleipiä. Aistinvaraisessa arvioinnissa käytettävässä kaavakkeessa (liite 2) käytettiin seitsemänportaista arviointiasteikkoa ja arvioitavia ominaisuuksia oli kahdeksan (väri, kosteus, pehmeys, jyväisyys, happamuus, makeus, vihannesmaisuus ja kellarimaisuus). Ominaisuuksien arvioinnilla haettiin varmistusta esiseulonnassa saaduille tuloksille. Arvioitavat leivät oli valmistettu samalla tavalla kuin esiseulonnassa. Tämän lisäksi leivät oli siivutettu 11 mm
paksuisiksi siivuiksi ja arviointiin annettiin 2 siivua jokaista arvioitavaa leipää. Kaavakkeen tulokset koottiin tietokoneelle taulukkoon, josta kuvat 11 - 18 voitiin tehdä.

Taulukko 12. Aistinvaraisessa arvioinnissa käytettyjen nimien selitykset.

Koodi

Leipä

A

Verrokki

B

Härkäraski

C

Härkäpapujauhe

D

Porkkanajauhe

E

Perunagranula

F

Sekoitus
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Kuva 2. Aistinvaraisen arvioinnin layout.

Leipien pehmeys mitattiin Stable Micro Systemsin TAXT_Plus Texture Analyser -rakennemittarilla. Mittauksessa käytetty tietokoneohjelma oli Exponent Connect. Tasolle laitetaan kaksi 15 mm:n paksuista siivua päällekkäin. Kone laski sylinterin muotoisen painon
leipien päälle. Tietokoneohjelma laski, kuinka paljon voimaa tarvitaan, että siivuista on
kokoon puristunut 40 %. Voiman suuruudesta voidaan päätellä, kuinka pehmeä leipä on.

Leipien tilavuus mitattiin TexVol-tilavuusmittarilla. Mittauksessa käytetty tietokoneohjelma oli BreadCalcu. Mittari käytti lasersädettä, jolla se mittasi vartaaseen kiinnitetyn
leivän ulkomitat. Leipä pyöri vartaassa samalla kun lasersäde liikkui alhaalta ylöspäin
kaarevassa liikkeessä. Mitatusta ulkomitasta ohjelma laski tuotteen maksimikorkeuden,
-pituuden, -leveyden ja tilavuuden.

Siivukosteus mitattiin A&D MX-50 Moisture Analyzer -laitteella. Laitteessa olevalla
vaa’alla mitattiin kolme grammaa siivutettua leipää niin, että mitatussa palassa oli mukana päällä olevaa kuorta, sisusta ja pohjaa. Laite alkoi kuivattaa tuotetta lämmön avulla
ja laski painon häviämisen kautta tuotteen kosteusprosentin kahden desimaalin tarkkuudella.

Happoluku ja pH mitattiin Metrohm 794 Basic Titrino -laitteella. Mitattavan leivän sisuksen rakenne rikottiin sauvasekoittimella ja leipää punnittiin 10 grammaa vaa’alla (A&D
HR-200-EC) dekantterilasiin. Dekantterilasiin lisättiin 100 ml ionivaihdettua vettä ja leipä-
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vesiseoksen annettiin seistä 15 min. Tämän jälkeen dekantterilasiin lisättiin magneettisekoittaja ja se siirrettiin Metrohm 728 Stirrer -magneettisekoittimeen. Dekantterilasiin
laskettiin elektrodi, joka mittasi liuoksen pH:n ja ruisku, joka lisäsi liuokseen natriumhydroksidia.

5

5.1

Tulokset ja tulosten tarkastelu

Esiseulonta

Esiseulonnassa tärkeimmiksi tuloksiksi tuli perunan osalta säilyvyys ja pehmeys. Käsin
tunnustellessa leivät olivat pehmeämpiä kuin perusreseptistä valmistettu leipä. Perunagranuloilla valmistetut leivät säilyivät kaksi päivää pidempään, kuin perusreseptistä valmistettu leipä. Porkkanataikinoissa tärkeimpiä tuloksia olivat jauheella ja granuloilla tehtyjen taikinoiden makeus (taulukko 13), joista jauheella valmistetut leivät olivat jopa liian
makeita. Nesteellä tehtyjen taikinoiden volyymi (taulukko 14) oli myös merkittävä tulos.
Volyymi oli jopa liiallista joissain leivissä. Härkäpavulla tehdyissä taikinoissa tärkeimpiä
tuloksia olivat hapetuskyvyn aktivoiminen, joka näkyy leivän vaalenemisena kuvassa 6
ja esikäsittelyllä hapetuskyvyn inaktivoiminen, joka näkyy leivän normaalina värinä kuvassa 7. Tärkeä tulos oli myös härkäpapugranuloiden pehmeneminen fermentoimalla.
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5.1.1

Peruna vuokaleipien aineksena

Vehnäleipätaikinassa käytettiin perunajauhoja, mikä lisäsi leivän pehmeyttä ja antoi sille
miellyttävän maun. Leivän säilyvyydessä oli kuitenkin ongelmia ja neljäntenä päivänä
maku oli muuttunut erittäin epämiellyttäväksi. Koska perunajauhot absorboivat vettä taikinantekovaiheessa, oli taikinaan lisättävä enemmän vettä verrattuna niihin leipiin, jotka
tehtiin perunagranuloilla. Perunagranuloita käytettäessä vettä oli lisättävä taikinantekovaiheessa vain puolet verrattuna perunajauhoilla leipomiseen. Tämä johti siihen, että
perunagranulaleivät säilyivät 5 - 7 päivää pehmeinä ja hyvänmakuisina. Perunagranuloiden (patentti US4018898A) kyky absorboida kylmän veden sijaan lämmintä vettä johti
siihen, että granulat alkoivat absorboida vettä vasta veden lämmetessä uunissa. Näin
lopputuotteessa ei ole yhtä paljon vapaata vettä kuin perunajauhoilla leivotuissa leivissä.
Tämä johti siihen, että hyllyikä pidentyi ja leivissä säilyi samanlainen pehmeys, kuin perunajauhoilla leivotuissa leivissä.

Kuva 3. Perunajauhoilla (28) ja perunagranuloilla (29) leivottujen leipien poikkileikkaus.
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5.1.2

Porkkana vuokaleipien aineksena

Porkkanalla leivottaessa oli huomattavissa selkeä yhteys vuonna 2003 National Chung
Hsing -yliopistossa tehtyyn tutkimukseen, jossa ilmoitettiin mehuteollisuudessa syntyvään porkkanajätteen koostuvan 65,7 ±1,5 % kuidusta ja 19,3 % hiilihydraateista [18].
Koska kuiva-aineeseen jää paljon kuitua ja hiilihydraatteja, ovat niistä tehdyt leivät makeampia, kuin konsentraatista tai soseesta tehdyt leivät. Tämä näkyi myös esiseulontoja
tehdessä selkeästi (taulukko 13). Soseeseen ja konsentraattiin on voinut jäädä suuri
määrä sokereita, mutta ne ovat pilkkoutuneita pienemmiksi ja siksi helpommin hiivan
käytettävissä.

Taulukko 13. Arvosana porkkanaleipätaikinoiden makeudesta.

Porkkana

Alhainen
1

Konsentraatti (ID32)

4

7

10

4

1

7
4

Jauhe (ID35)

7

1 mm granula (ID36)
3 mm granula (ID37)

7

4

Nestesose (ID33)
Pakastesose (ID34)

Liiallinen

10
7

Vaikka leipien makeus jäi vajaaksi nestemäisillä porkkanoilla leivottaessa (kuva 4), niiden volyymit olivat huomattavasti parempia kuin granulaversioissa tai jauheella leivottaessa (taulukko 14). Tämä johtuu osaltaan suuresta sakkaroosin määrästä, jota amylaasit
ovat pilkkoneet, ja näin hiivalle on jäänyt enemmän ravintoa, kuin granuloilla tai jauheella
leivottaessa [13, s. 445]. Nestemäisillä porkkanoilla leivottaessa väri oli oranssin keltainen, kun taas jauheella tai granuloilla leivottaessa ei samanlaista värinmuutosta ollut
havaittavissa (kuva 5).
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Kuva 4. Porkkanakonsentraatilla (32), porkkanasoseella (33) ja pakastesoseella (34) leivottujen
leipien poikkileikkaus.
Taulukko 14. Arvosana porkkanaleipätaikinoiden volyymistä.

Porkkana

Alhainen
1

4

Liiallinen
7

10

7

Konsentraatti (ID32)

7

Nestesose (ID33)

7

Pakastesose (ID34)

10

Jauhe (ID35)

10

1 mm granula (ID36)

10

3 mm granula (ID37)

10

4

1

Vaikka taulukossa 14 granulaversioiden (ID36 ja ID37) volyymit ovat olleet hyviä, on kuitenkin taikinoiden stabiilius (taulukko 14) ollut heikompaa kuin muissa porkkanataikinoissa (ID32–ID35).
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Taulukko 15. Arvosana porkkanaleipätaikinoiden stabiiliudesta.

Porkkana

Alhainen
1

4

Liiallinen
7

10

Konsentraatti (ID32)

10

Nestesose (ID33)

10

Pakastesose (ID34)

10

Jauhe (ID35)

10

1 mm granula (ID36)

7

3 mm granula (ID37)

7

7

4

1

Liiallinen stabiilius johti vuoan vajaaseen täyttymiseen, ja leivästä tuli usein liian korkea
ja kapea. Vajaa stabiilius taas johti vuoan liialliseen täyttymiseen, ja leivästä tuli matala.

Leipien kokoon vaikutti myös granuloiden koko. Jauheesta valmistettu leipä oli volyymiltään suurempi kuin 1 mm:n granuloilla valmistettu leipä ja 1 mm:n granuloilla valmistettu
leipä oli volyymiltään suurempi kuin 3 mm:n granuloilla valmistettu leipä (kuva 5). Kun
leipiä tarkasteltiin lähempää, huomattiin että suurimmissa kaasurakkuloissa oli havaittavissa partikkeleita porkkanoista. Isoimmilla granuloilla leivottaessa leivistä tuli epätasaisempia, kuin jauheella tai nestemäisillä porkkanoilla leivottaessa.

Kuva 5. Porkkanajauheella (35), 1 mm:n porkkanagranulalla (36) ja 3 mm:n porkkanagranulalla
leivottujen leipien poikkileikkaus.
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5.1.3

Härkäpapu vuokaleipien aineksena

Härkäpavussa olevan lipoksigenaasin kykyä hapettaa vehnätaikinaa testattiin lisäämällä
taikinoihin 0,5 %, 1 %, 1,5 % ja 2 % härkäpapujauhoa. Tämä johti siihen, että valmiista
leivistä tuli sitä vaaleampia, mitä enemmän härkäpapujauhoa taikinoihin oli lisätty (kuva
6). Lisäksi esikypsennetty härkäpapujauho ei vaalentanut lopputuotetta niin hyvin kuin
käsittelemätön härkäpapujauho. Myös volyymissä huomattiin muutoksia. Mitä enemmän
härkäpapujauhoa oli, ja mitä vähemmän härkäpapujauhoa oli käsitelty, sitä suuremmaksi
leivät kasvoivat. Lisäksi esikypsennetystä härkäpapujauhosta tehdyt leivät olivat nostatuksessa keskimäärin 2 minuuttia pidempään kuin käsittelemättömistä härkäpapujauhoista tehdyt. Tämä johtuu käsittelemättömien härkäpapujauhojen paremmasta kyvystä
hapettaa taikinaa. Härkäpapu sisältää lipoksigenaaseja, jotka menettävät aktiivisuutta,
jos niitä ryöpätään. Kun härkäpapurouheita jauhettiin, härkäpavun pinta-ala kasvoi ja samalla lipoksigenaasin aktiivisuus kasvoi. [10.]

Kuva 6. Härkäpapujauheella leivotut leivät. Ylärivi vasemmalta: 0,5 - 2 % esikypsennettyä härkäpapujauhoa. Alarivi vasemmalta: 0,5 - 2 % härkäpapujauhoa taikinassa.

Hapetuksen vaikutusta taikinaan vähennettiin myös paahtamalla härkäpapujauhoa uunissa (kuva 7). Näissä leivissä samanlaista valkoista lopputulosta ei saavutettu, eikä
maku ollut hapan. Tämä johtui lipoksigenaasin inaktivoitumisesta lämpökäsittelyn aikana
[10].
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Kuva 7. Paahdetulla esikypsennetyllä härkäpapujauholla (24) ja paahdetulla härkäpapujauholla
leivottujen leipien poikkileikkaus.

Härkäpapujauhoja myös fermentoitiin 12 tuntia (kuva 8), jolloin leivistä tuli erittäin happamia, mikä johti heikkoon rakenteeseen ja pieneen volyymiin. Härkäpapujauhoja sisältäneen raskin käyminen oli saattanut edetä liian pitkälle, jolloin ei-haluttuja yhdisteitä
pääsi syntymään. Leipien happamuuksissa oli päiväkohtaisia eroja. Leivontapäivänä ne
olivat voimakkaasti happamia. Toisena päivänä happamuus oli vähentynyt. Kolmannesta päivästä eteenpäin happamuus voimistui, kunnes viidentenä päivänä leivät olivat
syömäkelvottomia. Leivät kuitenkin säilyivät kuusi päivää ilman suurta muutosta muussa
kuin happamuudessa. Leivät leivottiin vielä uudestaan niin, että härkäpapujen fermentointiaikaa vähennettiin kahteen tuntiin (kuva 9). Lyhyemmällä fermentointiajalla leivistä
tuli vain hieman happamia. Tämä johti normaaliin volyymiin, ja rakennekin oli kohtuullinen (taulukko 16). Fermentoimalla härkäpapujauhoja saatiin rajattua hapettavaa vaikutusta.
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Kuva 8. Verrokkileivän (21), fermentoidulla esikypsennetyllä härkäpapujauheella (22) ja fermentoidulla härkäpapujauholla (23) leivottujen leipien poikkileikkaus.

Kuva 9. Verrokkileivän (38), fermentoidulla esikypsennetyllä härkäpapujauheella (39) ja fermentoidulla härkäpapujauholla (40) leivottujen leipien poikkileikkaus.
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Taulukko 16. Arvosana fermentoitujen härkäpapujauheiden volyymistä.

Härkäpapu

Alhainen
1

4

Liiallinen
7

Verrokki (ID21)

10

7

4

1

10

12 h fermentoitu esikypsennetty
härkäpapujauhe (ID22)

7

12 h fermentoitu härkäpapujauhe
(ID23)

7

Verrokki (ID38)

10

2 h fermentoitu esikypsennetty härkäpapujauhe (ID39)

10

2 h fermentoitu härkäpapujauhe
(ID40)

10

Kuten porkkanagranuloilla leivottaessa, huomattiin että suuret härkäpapugranulat rikkovat leivän rakennetta (kuva 10). Leivissä oli havaittavissa granuloita suurissa kaasurakkuloissa, jolloin rakenteesta tuli huonompi ja volyymistä pienempi. Härkäpapugranuloilla
leivottaessa ei ollut havaittavissa samanlaista taikinan vaalenemista kuin härkäpapujauhoja käyttäessä.

Kuva 10. Fermentoidulla esikypsennetyllä härkäpapugranulalla (3) ja liotetulla esikypsennetyllä
härkäpapugranulalla (4) leivottujen leipien poikkileikkaus.
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5.2

Aistinvarainen arviointi

Esiseulontojen jälkeen leivottiin taulukon 11 mukaiset leivät aistinvaraista arviointia varten. Tuloksissa ilmeni esiseulontoja tukevia tuloksia. Värin arvioinnissa (kuva 11) härkäjauheleipä oli arvioitu vaaleammaksi kuin muut leivät. Kosteuden ja pehmeyden arvioinnissa ei ollut havaittavissa suuria eroja leipien välillä (kuva 12 ja 13). Jyväisyyden arvioinnissa (kuva 14) saatiin myös esiseulonnasta tuttuja tuloksia. Jyvät eivät olleet kovia
vaan ne arvioitiin keskikoviksi.

Esiseulonnoista poikkeavana tuloksena tuli happamuuden ja makeuden arviointi (kuva
15 ja 16). Happamuudessa härkäjauheleipää ei arvioitu sen happamammaksi kuin muita
leipiä ja makeuden arvioinnissa porkkanajauheleipä jäi samalle tasolle perunagranulaja sekoitusleivän kanssa. Vihannesmaisuutta arvioitaessa (kuva 17) esiseulonnan tapaan porkkanajauheleipä oli selvästi arvioitu vihannesmaisimmaksi. Kellarimaisuutta arvioitaessa (kuva 18) kellarimaisimmaksi arvioitiin sekoitusleipä, toiseksi tuli porkkanajauheleipä ja vasta kolmantena oli härkäraskileipä. Härkäraskileipä oli arvioitu verrokki-,
härkäjauhe- ja perunagranulaleivän kanssa samalle tasolle kellarimaisuudessa. Värin,
jyväisyyden, vihannesmaisuuden ja kellarimaisuuden arvioinnissa oli selviä eroja,
muissa arvioinneissa erot olivat pieniä.

Aistinvaraisessa arvioinnissa sekoitus leivän kasvispitoisuus haluttiin pitää noin 30
%:ssa ja erot leivissä pienenä, joten fermentoidun härkäpapurouheen, härkäpapu- ja
porkkanajauheen määrää taikinassa oli vähennetty.

Kuvien 11 - 21 tuloksia tulee tulkita niin, että ohuet viivat osoittavat arviointien suurimman
ja pienimmän tuloksen. Väritetty palkki merkitsee luottamusvälin ja x-merkki antaa keskiarvon. Pallot merkitsevät, että kyseinen arvosana on annettu vain kerran. Aistinvaraisen arvioinnin tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä, koska osallistujien määrä ei
ollut tarpeeksi suuri.
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Ensiksi aistinvaraisessa arvioinnissa verrattiin leipien väriä verrokinäytteeseen (kuva
11). Odotuksia vastaan verrokkileipä (A) arvioitiin vaaleammaksi kuin verrokkinäyte (nollanäyte). Muuten tulokset olivat odotettuja. Arvioinnissa vaaleimmaksi leiväksi arvioitiin
härkäjauheleipä ja tummimmaksi leiväksi arvioitiin härkäraskileipä. Näitä tuloksia tukee
aiemmat havainnot esiseulonnoista. Esiseulonnoissa havaittiin, että härkäpapujauho
vaalentaa taikinaa ja fermentoitu härkäpapurouhe ei vaikuta suuresti taikinan väriin [10].
Porkkanajauhe- ja perunagranulaleivän arviot väristä olivat odotetut. Esiseulonnoissakaan ei ollut suurta värimuutosta havaittavissa. Sekoitus leipä arvioitiin hieman tummemmaksi kuin verrokkinäyte.

Kuva 11. Värin arviointi eri kasviksilla valmistetuista leivistä. 0 = vaaleampi kuin verrokki, 3 = saman värinen kuin verrokki, 6 = tummempi/värikkäämpi kuin verrokki.

Seuraavana arvioitiin kosteus (kuva 12). Odotusten mukaisesti perunagranulaleipä arvioitiin samalle tasolle verrokkileivän kanssa. Hieman yllättäen härkäjauhe- sekä porkkanajauheleivät oli arvioitu kuivemmiksi kuin muut leivät. Härkäraski- sekä sekoitusleivät
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arvioitiin kosteammaksi kuin muut leivät. Tulokset poikkesivat toisistaan vain hieman,
joten suurta muutosta kosteudessa ei ollut päässyt tapahtumaan.

Kuva 12. Kosteuden arviointi eri kasviksilla valmistetuista leivistä. 0 = leipä oli kuiva, 3 = leipä oli
normaali, 6 = leipä oli kostea.
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Pehmeyden arvioinnissa ei suuria vaihteluja leipien välillä ollut (kuva 13). Pehmeimmäksi leiväksi arvioitiin porkkanajauheleipä ja kovimmiksi verrokki- ja härkäjauheleipä.
Kun perunagranula- ja verrokkileipää vertaillaan keskenään, huomataan, että perunagranulaleipä on arvioitu hieman pehmeämmäksi kuin verrokkileipä.

Kuva 13. Pehmeyden arviointi eri kasviksilla valmistetuista leivistä. 0 = leipä oli kuiva/kova, 3 =
leipä oli normaali, 6 = leipä oli pehmeä/mehevä.
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Jyväisyyden arvioinnissa arvioitiin mahdollisten jyvien pehmeyttä (kuva 14). Jotkut arvioijat löysivät kaikista leivistä jyviä, mutta todellisuudessa vain härkäraski- ja sekoitusleivissä oli jyviä. Arviointi molempien leipien jyvien kovuudesta vaihteli paljon, mutta tulokset olivat kuitenkin lähellä toisiaan. Sekoitusleivän jyvät arvioitiin hieman härkäraskileivän jyviä kovemmiksi. Esiseulonnassa havaittiin, että fermentoimalla härkäpapurouheita niistä saatiin pehmeämpiä. Tämän takia tulokset olivat odotettuja.

Kuva 14. Jyväisyyden arviointi eri kasviksilla valmistetuista leivistä. 0 = jyvät olivat pehmeitä, 3 =
jyvät olivat keskikovia, 6 = jyvät olivat kovia.
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Erot happamuudessa arvioitiin todella pieniksi (kuva 15). Happamimmaksi leiväksi arvioitiin sekoitusleipä ja vähiten happamimmaksi leiväksi arvioitiin verrokkileipä. Toiseksi
happamin leipä oli härkäjauheleipä. Vaikka tulokset eivät eroa paljon toisistaan, tuloksia
tukee aiemmin tehdyt esiseulonnat. Esiseulonnassa havaittiin härkäpapujauheen ja fermentoitujen härkäpapurouheiden lisäävän happamuutta.

Kuva 15. Happamuuden arviointi eri kasviksilla valmistetuista leivistä. 0 = leipä ei maistunut happamalle, 3 = leivässä maistui happamuus, 6 = leipä oli vahvasti hapan.
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Makeuden arvioinnissa saatiin odotettuja tuloksia (kuva 16). Melko lähellä toisiaan makeudessa oli porkkanajauhe-, perunagranula- ja sekoitusleipä. Näistä makeimmaksi arvioitiin porkkanajauheleipä. Esiseulontojen tapaista vahvaa makeutta (taulukko 12) porkkanajauhe leivässä ei ollut, koska porkkanajauhetta käytettiin näissä tutkimuksissa 2 %
jauhoista, kun esiseulonnassa sen määrä oli 4,2 % jauhoista. Perunagranulaleivän makeus arvioitiin toisiksi korkeimmaksi. Tätä tulosta tukee perunan tärkkelyksen entsymaattinen pilkkoutuminen sokereiksi paiston aikana [13, s. 445].

Kuva 16. Makeuden arviointi eri kasviksilla valmistetuista leivistä. 0 = leipä ei maistunut makealle,
3 = leivässä maistui makeus, 6 = leipä oli vahvasti makea.
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Vihannesmaisuuden arvioinnissa oli suuria eroja (kuva 17). Sekoitus- ja porkkanajauheleipä oli arvioitu selvästi vihannesmaisemmaksi kuin muut leivät. Tätä tulosta tukee esiseulonnassa tehdyt arvioinnit vihannesmaisuudesta (taulukko 17). Esiseulonnassa härkäraskileipiä leivottaessa härkäpapuraskin määrä oli 45 % jauhoista, kun aistinvaraiseen
arvioon tehdyissä härkäraski leivissä raskin määrä oli 10 % jauhoista. Tästä johtuen vihannesmaisuus arvioitiin aistinvaraisessa arvioinnissa vähäisemmäksi kuin esiseulonnassa.

Kuva 17. Vihannesmaisuuden arviointi eri kasviksilla valmistetuista leivistä. 0 = leivässä ei maistunut vihannes, 3 = leivässä maistui vihannes, 6 = leivässä maistui vahvasti vihannes.
Taulukko 17. Esiseulonnassa arvioitu vihannesmaisuus leivissä.

Raaka-aine

Alhainen
1

4

Härkäraski (ID3)
Härkäjauhe (ID20)
Perunagranula (ID30)
Porkkanajauhe (ID35)

Liiallinen
7

10

7

4

1

7
1
4
10

Kellarimaisuutta arvioidessa kaikki leivät jäivät alle arvosanan 3. Odotuksena oli, että
härkäraski- ja härkäjauheleivissä kellarimaisuus maistuisi eniten, mutta ne kuitenkin jäi-
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vät samalle tasolle perunagranulaleivän kanssa. Vahvimmin kellarimaisuutta oli sekoitus- ja porkkanajauheleivissä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että härkäpapua oli käytetty
vähemmän.

Kuva 18. Kellarimaisuuden arviointi eri kasviksilla valmistetuista leivistä. 0 = leipä ei maistunut
tunkkaiselle, 3 = leivässä maistui hieman tunkkaisuus, 6 = leipä oli tunkkainen.
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5.3

Rakenne

Rakennemittauksissa käytettiin samoja leipiä, kuin aistinvaraisessa arvioinnissa. Aistinvaraisen arvioinnin jälkeen härkäraski- ja sekoitusleipiä oli jäljellä 7 kpl ja muita leipiä oli
jäljellä 8 kpl. Näistä leivistä kaksi tarvittiin pH, happoluku, siivukosteus ja pehmeysmittauksiin. Loput käytettiin tilavuuden mittaamiseen.

Pehmeyttä mitattaessa (kuva 19) ei suuria eroja löytynyt, vaikka härkäraski- ja sekoitusleipä olivat selvästi muita leipiä pehmeämpiä. Tämä johtui ylimääräisestä nostatusajasta,
joka tapahtui leipiä valmistaessa.

Kuva 19. Rakennetesteihin leivottujen leipien pehmeyksien mittaustulokset.

Tilavuutta tutkittaessa härkäraski- ja sekoitusleipiä mitattiin 5 kpl ja muita leipiä mitattiin
6 kpl. Leipien tilavuudet ovat kuitenkin todella lähellä toisiaan ja suurta vaihtelua leipien
koossa ei ollut.
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Kuva 20. Rakennetesteihin leivottujen leipien tilavuuksien mittaustulokset.

Siivukosteus kertoo leipään sitoutuneen veden määrän. Siivukosteutta mitatessa kuivimmaksi mitattiin härkäraskileipä (39,67 ± 0,25 %) ja kosteimmaksi perunagranulaleipä
(41,67 ± 0,04 %). Yrityksessä oli käytössä kolme siivukosteutta mittaavaa konetta, joten
jokaisesta leivästä tehtiin kolme mittausta samanaikaisesti. Perunagranula-leivässä
vasta uunissa lämmennyt vesi alkoi imeytyä perunagranuloihin (patentti US4018898A),
jolloin vapaata vettä sitoutui enemmän leipään ja lopputulos jäi kosteammaksi. Kaikki
siivukosteudet mahtuvat kuitenkin kahden prosentin sisään, joten suurta vaihtelua siivukosteuksissa ei ollut.

Kuva 21. Rakennetesteihin leivottujen leipien siivukosteuksien mittaustulokset.
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5.4

pH ja happoluku

pH-mittauksella mitataan näytteen vetyionien määrää. Happoluvun mittauksessa mitataan, kuinka paljon emästä täytyy lisätä, että happo neutraloituu. Leipien pH:ssa ei ollut
suuria eroja, mutta pieni ero härkäjauheleivän pH:ssa oli odotettu [10]. Härkäpapujauhe
lisäsi jo esiseulonnassa happamuutta leivässä. Happolukuja mitatessa huomattiin, että
härkäraski- ja sekoitusleivissä happoluvut (4,14 ja 4,22) olivat hieman korkeampia kuin
muissa leivissä (3,30–3,82). Härkäraski- ja sekoitusleipien korkeampaa happolukua selittää se, että molemmissa leivissä käytettiin fermentoitua härkäpapurouhetta. Verrokkileivän pH:n mittauksessa epäillään tapahtuneen mittausvirhe.

Kuva 22. Rakennetesteihin leivottujen leipien pH:n ja happolukujen mittaustulokset.
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6

Päätelmät

Tutkimustulosten perusteella vuokaleipiin on mahdollista lisätä suuria määriä kasviksia
(30 - 40 %) ilman vahvoja sivumakuja ja säilyvyysongelmia. Kasvikset sisältävät paljon
hyviä komponentteja, mutta myös haitallisia komponentteja. Näitä haitallisia komponentteja voidaan poistaa esikäsittelemällä kasviksia, mutta samalla voidaan menettää hyviä
komponentteja. Esikäsittelymenetelmä on valittava niin, että haluttu komponentti ei
inaktivoidu esikäsittelyssä.

Perunajauhoilla leivottaessa tulos oli ensin miellyttävä, mutta muuttui sitten tunkkaiseksi
ja leipä pilaantui nopeasti. Tämä johtui leivässä esiintyvän vapaan veden määrästä. Vapaata vettä pystyttiin helposti vähentämään leipomalla perunagranuloilla. Taikinantekovaiheessa vettä voi lisätä vähemmän, koska perunagranulat absorboivat kuumaa vettä.
Lopputuloksena oli kosteampi leipä, jossa vapaata vettä oli vähemmän.

Nestemäisiä ja kuivia porkkanan raaka-aineita käytettiin leivonnoissa suhteessa saman
verran. Tämä johti nestemäisten taikinoiden käytössä suureen volyymiin ja hillittyyn makeuteen. Suurta volyymiä selittää nestemäisissä raaka-aineissa helpommin käytettävissä oleva sokeri. Nestemäisten raaka-aineiden sivutuotteina oleva kuiva-aine sisältää
paljon liukenematonta ravintokuitua (pektisiä polysakkarideja, hemiselluloosaa ja selluloosaa). Tämä tarkoittaa, että nestemäiset raaka-aineet sisältävät paljon sokereita ja
tärkkelystä. Sokerit ja tärkkelys ovat helpommin pilkottavissa ja täten helpommin käytettävissä hiivan ravinnoksi. Kuivia raaka-aineita käytettäessä lopputuote oli makea ja volyymiltään hyvä.

Härkäpapujen käyttöä leivonnassa on tutkittu työssä käytetyistä kasviksista eniten. Härkäpapu toi eniten virhemakuja leipään. Virhemakuja voidaan vähentää paahtamalla härkäpapuja, mutta samalla menetetään härkäpapujen kyky hapettaa taikinaa. Happamalla
taikinalla voitaisiin lisätä säilyvyyttä ja on siksi haluttu omaisuus leivässä. Fermentoimalla härkäpapuja voidaan myös vähentää haitallisia makuja ja säilyttää leivän hapan
maku.

Tutkimusta voi jatkaa perehtymällä erilaisiin kasviksiin ja tutkimalla varsinkin sitä, miten
niiden eri ominaisuudet vaikuttavat leivonnassa keskenään. Jatkotutkimuksena voidaan
myös selvittää, kuinka paljon kasviksia leipätaikinaan voi lisätä, ennen kuin huomattavia
haittoja leivottavuudessa, maussa tai säilyvyydessä ilmenisi.
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KOSTEUS: näytteen sisuksen kosteus
Arviointi: Avaa näytepala ja tunnustele leivän sisuksen kosteutta painamalla se huuliasi vasten.
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PEHMEYS
Arviointi: Haukkaa leivän reunasta suupala ja pureskele. Arvioi, onko näyte kova vai pehmeä.
Ei lainkaan: leipä tuntuu kuivalta, kovalta (kuin jälkiuunileipä) - Voimakas: leipä tuntuu pehmeältä,
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JYVÄISYYS: leivässä olevien jyvien kovuus
Arviointi: Maistele näytettä, pureskele sitä poskihampailla ja arvioi jyvien kovuutta.
Ei lainkaan: leivässä olevat jyvät eivät tunnu kovilta, jyvät muussaantuvat purtaessa
makas: leivässä olevat jyvät ovat kovia, jyvät ovat rapeita ja rouskuvat suussa
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HAPPAMUUS: näytteen happamuuden maku
Arviointi: Maistele näytettä, pureskele sitä poskihampaiden välissä, ja arvioi happaman maun
voimakkuutta.
Ei lainkaan: maussa ei tunnu happamuutta - Voimakas: happamuus tuntuu voimakkaana
Näyte A:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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MAKEUS:
Arviointi: Maistele näytettä, pureskele sitä poskihampaiden välissä, ja arvioi makean maun voimakkuutta.
Ei lainkaan: maussa ei tunnu makeutta - Voimakas: makeus tuntuu voimakkaana
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VIHANNESMAISUUS:
Arviointi: Nuuhkaise ensin leipää, puraise sen jälkeen ja arvioi näytteen maun vihannesmaisuutta.
Ei lainkaan: ei vihannesmainen - Voimakas: voimakkaan vihannesmainen, voi olla myös hieman
karvas/pistävä maku
Näyte A:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ei lainkaan

Näyte B:

Keskitasoa

Voimakas

Keskitasoa

Voimakas

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ei lainkaan

Näyte F:

Voimakas

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ei lainkaan

Näyte E:

Keskitasoa

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ei lainkaan

Näyte D:

Voimakas

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ei lainkaan

Näyte C:

Keskitasoa

Keskitasoa

Voimakas

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ei lainkaan

Keskitasoa

Voimakas

Liite 2
8 (8)
KELLARIMAISUUS:
Arviointi: Nuuhkaise ensin leipää, puraise sen jälkeen ja arvioi näytteen maun kellarimaisuutta.
Ei lainkaan: ei tunkkainen - Voimakas: tunkkainen, kellarimainen maku
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