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Työn tarkoituksena oli kehittää Wursti Oy:n Yrtti-valkosipuliraakamakkaran säilyvyyttä luonnollisempaan suuntaan. Tavoitteena oli saada korvattua reseptistä säilytysaineet E326 (kaliumlaktaatti) ja E262 (natriumasetaatti) aineella, jossa ei ole lisäaineita. Tuotteen säilyvyysaika ei saisi kuitenkaan kärsiä reseptin muutoksesta. Nykyisen tuotteen säilyvyysaika haluttiin pitää samana, mutta optimaalisin tulos olisi saada pidennettyä tuotteen säilyvyysaikaa
sekä samalla saada poistettua kaksi lisäainetta tuotteesta.
Aluksi työssä lähdettiin selvittämään mahdollisia korvaavia luonnollisia säilytysaineita. Vaihtoehdoista otettiin selvää ja yrityksen kanssa päätettiin aineet, joilla haluttiin lähteä tekemään kokeita. Toiseksi aineeksi valikoitui kuivatusta glukoosisiirapista ja mausteuutteista
koostuva aine, ja toiseksi starter-viljelmä. Testierät valmistettiin molemmista tuotteista,
joissa valmistusprosessi oli muuten sama kuin nykyisellä tuotteella, mutta resepti oli säilytysaineiden osalta erilainen.
Testierille sekä nykyiselle tuotteelle tehtiin samat kokeet, joihin kuului kaksi aistinvaraista
arviointia sekä kaksi mikrobiologista tutkimusta. Aistinvaraisiin kokeisiin kuului laadullinen
tutkimus yrityksen tiloissa koulutetun raadin tekemänä sekä kolmitesti, joka suoritettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Mikrobiologiset kokeet suoritettiin tuotteiden säilyvyyden tutkimisen vuoksi, joihin kuuluivat aerobisten bakteerien ja Escherechia colin lukumäärien selvittäminen.
Tuloksia tarkasteltiin ja tehtiin johtopäätöksiä voiko nykyisiä säilytysaineita korvata testatuilla
luonnollisilla aineilla. Aerobisten bakteerien lukumäärää mittaavalla NMKL 86:2013 -menetelmällä saatiin lupaavia tuloksia aineelle, jossa on kuivattua glukoosisiirappia ja mausteuutteita. Kyseisellä aineella oli paremmat tulokset kuin nykyisellä tuotteella 15 ja 20 päivää
valmistuksen jälkeen. Starter-viljelmän tulokset olivat jo 15 päivää valmistuksen jälkeen yli
menetelmän määritysrajojen, joten voitiin todeta, ettei se sovellu korvaamaan nykyistä säilöntäainetta. Jatkotutkimuksia vaadittaisiin vielä glukoosisiirapista ja mausteuutteista koostuvasta aineesta, jotta voitaisiin todeta toimivuus varmaksi ja tehdä reseptiin muutos.
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The purpose of the thesis was to make Wursti Oy’s Herb Garlic Raw Sausage a more natural
sausage by replacing the preservatives E326 (potassium lactate) and E262 (sodium acetate). The goal was to replace the preservatives with a preservative that would not have a
negative effect on the shelf life of the product and would not have any additives. The most
desired goal was to prolong the shelf life with the new recipe without the additives named
before.
Possible replacing ingredients were searched and studied. Two natural ingredients that were
going to be tested in the recipe were selected by the author of the thesis and Wursti Oy. The
first selected ingredient is made out of dried glucose syrup and a mix of spice extracts, and
the second ingredient is a starter culture. Test batches were made from both of the ingredients with the same recipe as the Herb Garlic Raw Sausage, but the preservatives were
replaced with the natural ones.
The test batches and the current product were tested with two different sensory evaluations
and two microbiological tests. The sensory evaluations were qualitative analysis made by a
trained jury of the company’s employees, and the triangle test was made in Metropolia University of Applied Sciences’ premises. The purpose of the microbiological tests was to research the shelf life by measuring the amounts of aerobic bacteria and Escherichia coli.
The results were examined, NMKL 86:2013 method measuring aerobic bacteria had promising results for the ingredient including glucose syrup and spice extracts. It had less aerobic
bacteria than the current product after 15 and 20 days of manufacturing. The starter culture
had aerobic bacteria over the measurement scale already after 15 days of manufacturing,
and it was found to be inadequate to replace the current preservative. In conclusion, to prove
the change of recipe possible and the effectiveness of the product including glucose syrup
and spice extracts as a preservative, further research should be done.
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1

Johdanto

Elintarviketeollisuudessa kuluttajatrendejä tulee ja menee jatkuvasti, mikä vaatii teollisuudessa toimivien yrityksien pysyvän ajan tasalla trendeistä jatkuvasti, jotta voidaan
vastata kuluttajien vaatimuksiin tuotteista. Tällä hetkellä kuluttajien keskuudessa on ollut
jo pidempään trendinä ruokavalioon panostaminen. Trendin myötä on alettu karttamaan
entistä enemmän lisäaineita ja vaatia luonnollisia elintarvikkeita. (Lisäaineet eivät ole
ruuan suurin ongelma 2018.)

Työn tavoitteena on kehittää jo valikoimissa olevaa tuotetta luonnollisempaan suuntaan,
samalla säilyttäen nykyinen tai saavuttaa jopa pidempi säilyvyysaika kuin tämän hetkisellä reseptillä voidaan saavuttaa. Kehitettäväksi tuotteeksi valikoitu Yrtti-valkosipuliraakamakkara, josta pyritään saamaan kaksi säilyvyyteen vaikuttavaa lisäainetta, kaliumlaktaatti (E326) sekä natriumasetaatti (E262), korvattua luonnollisella vaihtoehdolla. Kyseisessä tuotteessa on sianlihan lisäksi myös lampaanlihaa, joka tuo lisää haastetta säilyvyyden takaamiselle sen helposti pilaantuvan ominaisuuden vuoksi.

Koe-erille suoritetaan kaksi erilaista aistinvaraista arviointia, joilla pyritään selvittämään
reseptin muutoksen mahdollinen vaikutus tuotteeseen. Mikrobiologisia kokeita tehdään
kaksi kappaletta, joissa toisessa selvitetään aerobisten bakteerien, ja toisessa Escherichia colin lukumäärät tuotteen vanhetessa. Bakteerien lukumäärien avulla voidaan todeta, kuinka kauan näytteet säilyvät valmistuksen jälkeen pilaantumatta.

Insinöörityön toimeksiantajana toimi Wursti Oy, joka on suomalainen Järvenpäässä toimiva vuonna 1986 perustettu liha-alan yritys. Toiminta on alusta asti ollut perheomistuksessa, nyt jo kolmannessa sukupolvessa. Yrityksen tuotanto koostuu pääosin kokolihatuotteista ja erikoismakkaroista, joissa panostetaan monipuolisuuteen, laatuun ja innovatiivisuuteen. Panostus ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen on ollut suurta jo yli 10 vuoden ajan, minkä vuoksi tehdastiloja on kehitetty energiatehokkaampaan ja ympäristöä
suojelevampaan suuntaan jatkuvasti.
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2

2.1

Raakamakkara

Määritelmä

Makkarat voidaan yleisesti jakaa kolmeen kategoriaan niiden valmistusmenetelmän ja
käyttötarkoituksen mukaan: ruoka-, kesto- ja leikkelemakkaroihin. Raakamakkara luetaan ruokamakkaroiden kategoriaan ja niillä on usein korkea lihapitoisuus, jopa yli 90 %.
(Makkaraluokat 2019.)

Nimensä mukaisesti raakamakkara myydään kuluttajille raakana, minkä vuoksi Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan pakkauksessa on ilmoitettava käyttöohjeet (Makkara
2019). Suomalaisille varmasti tunnetuin raakamakkara on siskonmakkara, joka puristetaan muovi- tai kollageenisuolesta suoraan kypsymään, esimerkiksi keiton sekaan. Muovisuoli ei sovi syötäväksi, mutta kollageenisuolta voi syödä. Sen syömistä ei kuitenkaan
suositella, sillä kypsentämisen aikana kollageenisuolen rakenne muuttuu sitkeäksi, mikä
vaikuttaa suutuntumaan. Kuitenkin suurin osa raakamakkaroista on pakattu luonnonsuoleen, joka on täysin syötävää ja useimmiten peräisin lampaasta. (Makkaraluokat
2019; Wurstin siskonmakkara 2019.)

2.2

Valmistusprosessi

Taulukossa 1 on lueteltu Yrtti-valkosipuliraakamakkarassa käytettävät raaka-aineet ja
niiden alkuperät. Ainesosien ja raaka-aineiden määriä ei ole lueteltu reseptin suojelemiseksi. Kyseistä reseptiä käytetään pohjana työn tuotekehitysvaiheessa.

3

Taulukko 1.

Yrtti-valkosipuliraakamakkaran ainesosaluettelo (Yrtti-valkosipuliraakamakkara
lampaan ja sianlihasta 2019).

Raakamakkara valmistetaan muuten samalla tavalla kuin suomalaisille tutumpi keittomakkara eli grillimakkara, mutta kypsennysvaihe jätetään tekemättä. Tämän vuoksi raakamakkara myydään nimensä mukaisesti raakana kuluttajille, joiden vastuulle jää kypsennysvaihe.

Makkaran valmistus alkaa lihojen vastaanotolla ja vastaanottotarkastuksella. Lihat puretaan pakkauksista, minkä jälkeen ne tarkastetaan aistinvaraisesti ja niistä mitataan lämpötilat, jotta pystytään olemaan varmoja lihojen laadusta. Koko prosessin ajan lämpötiloja seurataan ja pidetään tarpeeksi alhaisina sekä hygieniasta pidetään tarkasti huolta,
jotta saavutetaan tuotteelle paras mahdollinen laatu. Lihat myös tarkastetaan, että ne
ovat hygieenisesti kunnossa esimerkiksi katsomalla väriä ja tarkastamalla, että ne vastaavat lajitelmamääritettä. Jokainen vastaanotettu erä ja sen paino tallennetaan yrityksen omaan tietojärjestelmään, josta voidaan seurata varaston tilannetta ja käyttää lihat
oikeassa järjestyksessä. Tällä tavalla vältytään pilaantumisilta sekä voidaan tilata lisää
lihaa käyttötarpeen mukaan. (Leino ym. 2007: 58; Makkaravalmistuksen salat 2019.)

Esikäsittelyvaiheessa jääliha paloitellaan giljotiinilla pienemmiksi paloiksi kutterointia
varten. Giljotiinista lihat menevät suoraan metallisiin pyörillä liikkuviin astioihin ”molliin”,
joiden avulla lihoja on helppo liikutella. Mollat punnitaan, jotta niihin saadaan oikeat määrät makkaramassaa halutun eräkoon valmistusta varten. Tuore lihalajitelma puolestaan
krossataan eli jauhetaan lihamyllyllä jauhelihamaiseksi massaksi punnituksen jälkeen.
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Lihat kipataan nosturin avulla mollista lihamyllyn tai -ruiskun syöttökierrukkaan, josta se
kulkeutuu teräpakan läpi ja puskeutuu valitun kokoisen reikälevyn läpi takaisin mollaan.
Krossauksessa pitää olla tarkka, että mylly leikkaa kunnolla ja lihan kulku on ripeää. Jos
liha jää jumittamaan myllyyn, se aiheuttaa lämpenemistä sekä rasvan irtoamista muista
aineosista. Tällä on suuri merkitys myös työssä tutkittavan säilyvyyden kannalta. Jos liha
pääsee lämpenemään, se menettää säilyvyyttään ja aiheuttaa mahdollisia virheellisiä
tuloksia. (Leino ym. 2007: 58-59.)

Ennen kutterointivaihetta mausteet, lisäaineet ja muut valmistuksessa käytettävät apuaineet mitataan tarkasti sekä nitriittiliuos valmistetaan oikean vahvuiseksi. Kutterointivaiheessa sekoitetaan lihat ja lisä- ja valmistusaineet keskenään. Kutterin tehtävä on sekoittaa aineet ja muodostaa niistä halutun rakenteinen massa ruiskutusta varten. (Saarela ym. 2010: 90; Laine 2019.) Riippuen halutun massan rakenteesta voidaan säätää
kutterin terien ja maljan pyörimisnopeutta sekä käyttää erilaisia teräasetuksia. Kutterointiaika on tärkeää olla oikean pituinen ja liiallinen massan lämpeneminen tulee välttää.
Massan lämpenemistä estetään usein lisäämällä jäätä massan sekaan. Lopuksi valmismassa poistetaan kutterin maljasta pyörivän ulosheittäjän avulla takaisin molliin. Valmiit
massat nimetään, jotta ne eivät sekoitu keskenään ja niiden tunnistaminen sekä vienti
ruiskutuspisteelle helpottuu. (Laine 2019; Leino ym. 2007: 61–62.)

Valmiit massat kipataan mollista ruiskun syöttökierrukkaan. Raakamakkaramassa ruiskutetaan eläinperäiseen suoleen, joka on täysin syötävää. Massa on myös mahdollista
ruiskuttaa muihin päällyksiin, kuten keinosuoliin, joita ovat muun muassa kuitu-, kollageeni-, selluloosa- ja muovisuolet. Riippuen makkaran koosta suolen kokoa voidaan
vaihdella. Eläinperäisiä suolia saadaan teurastuksen yhteydessä sioista, naudoista sekä
lampaista. (Leino ym. 2007: 63–65.) Työssä tutkittava Yrtti-valkosipuliraakamakkara
ruiskutetaan lampaansuoleen, joka on eläinperäisistä suolista laadukkain ja vastaa yrityksen periaatetta korkeasta laadusta (Yrtti-valkosipuliraakamakkara lampaan ja sianlihasta 2019; Koivuniemi 2013). Vakuumiruiskuihin pystytään tuotteen mukaisesti vaihtaa
ohjelmia, joilla saadaan valittua tuotteen mukaan oikeat annostelut ja nopeudet ruiskuihin. Makkarat erottuvat toisistaan, kun ruiskun kiertolaite pyöräyttää annostelun jälkeen
makkarat kierteelle. Ruiskut annostelevat raakamakkarat automaattisesti suoraan rasioihin. (Laine 2019; Leino ym. 2007: 66–67.)
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Valmiiksi annostellut rasiat kulkevat rataa pitkin paketointivaiheeseen. Paketointilaite
sulkee kalvolla rasian suojakaasupakkaukseen, jossa kaasujen suhde on 80 % typpeä
ja 20 % hiilidioksidia. Pakkauksen tehtävä on suojata raakamakkaroita hygieenisesti ja
taata kuluttajalle turvallinen tuote sekä parantaa säilyvyysaikaa. Pakkauslaitteen tehtävä
on myös laittaa etiketit pakkaukseen, jotta kuluttaja saa tuotteesta tarvittavat tiedot ostotilanteessa. Valmiit paketit menevät metallinpaljastimien lävitse, joka havaitsee tuotteisiin kuulumattomat metalliset vieraat esineet ja parantaa tuotteen turvallisuutta. Valmiit
pakkaukset jaetaan kahteen osaan, toinen osa menee suoraan lähettämöön odottamaan
kuljetusta jälleenmyyjille, ja toinen osa menee yrityksen omiin varastoihin säilöön. Molemmissa tapaukissa lämpötilat ovat tarkkaan valvottuja, etteivät tuotteet pääse pilaantumaan. (Laine 2019; Raakamakkarat 2018.)

3

3.1

Säilyvyyden kehittäminen

Tavoite

Päätavoitteena oli kehittää Yrtti-valkosipuliraakamakkaran säilyvyyttä. Kehittämisessä
oli kaksi eri vaihtoehtoa, joilla haluttiin kehittää tuotetta. Tavoitteena oli saada pidennettyä raakamakkaran säilyvyysaikaa tai vaihtoehtoisesti saavuttaa sama tai pidempi säilyvyysaika kuin nykyisellä tuotteella, mutta vähemmällä lisäaineiden määrällä. Ideaali tilanne olisi saavuttaa tuotteelle pidempi säilyvyysaika ja samalla vähennettyä lisäaineiden määrää tuotteessa. Vaihtoehtoja tutkittiin ja pyrittiin löytämään tavoitteeseen sopivia
aineita, joista voitaisiin valita koe-eriä varten sopivimmat.

HKScan Oyj:n teettämän kansallisen grillaustutkimuksen mukaan kuluttajista jopa 77 %
arvostaa makkarassa korkeaa lihapitoisuutta, jonka vuoksi yhä useampi valitsee raakamakkaran (Tulossa on raakamakkaroiden läpimurtokesä 2018). Kasvavan kysynnän
vuoksi haluttiin kehittää kuluttajille tuote, joka olisi myös lisäaineiden kannalta mahdollisimman luonnollinen sekä sitä kautta suuremmalle kuluttajakunnalle sopiva.
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3.2

Nykyinen tuote

Tällä hetkellä Yrtti-valkosipuliraakamakkaraan halutun säilyvyyden mahdollistaa
Opti.Form PD 4, jonka valmistaa Corbion Purac. Yhdisteen antimikrobinen teho perustuu
kaliumlaktaatin (E326) ja natriumasetaatin (E262) yhdisteisvaikutukseen. Aineiden
suhde Opti.Form PD 4:ssä on 54,5–57,5 massaprosenttia kaliumlaktaattia ja 3,7–4,3
massaprosenttia natriumasetaattia. Valmistajan mukaan aine on tehokas tapa estää Listeria monocytogenes -bakteerin sekä muiden patogeenisten bakteerien kasvua.
(Opti.Form 2016; Product Data Opti.Form PD 4 2016.)

Aine on rakenteeltaan nestemäistä eikä sisällä allergeeneja. Sen pH on neutraali, eikä
sillä ole huomattavia vaikutuksia tuotteen makuun. Aineen käytön väitetään myös parantavan tuotteen rakennetta ja leikattavuutta sekä vähentävän limoittumista. (Product Data
Opti.Form PD 4 2016; Opti.Form 2016.) Annostelumäärä makkaramassassa on 10 g/kg
massaa. Opti.Formin käytöllä mahdollistetaan Yrtti-valkosipuliraakamakkaralle 20 vuorokauden säilyvyysaika. (Laine 2019.)

3.3

Testattavat aineet

Vaihtoehdoista otettiin selvää ja mietittiin, mitkä aineista voisivat sopia parhaiten projektin tavoitteeseen. Vaihtoehtoja eliminoitiin lisäaineiden määrän perusteella, jotta voitaisiin saavuttaa paras mahdollinen tulos projektille. Viidestä potentiaalisesta ainevaihtoehdosta päädyttiin kahteen, jotka eivät sisältäneet ollenkaan lisäaineita. Testattavien aineiden avulla saataisiin tuotteesta pois happamuudensäätöaineet E262 sekä E326. Valituiksi aineiksi päätyivät Frutarom Industries Ltd:n valmistamat Germex Fresh sekä Bitec
Starter B Fresh.

3.3.1

Mausteiden ja mausteuutteiden toiminta yleisesti

Kemikaalien käyttö elintarvikkeiden säilyvyyden parantamiseen on todettu tehokkaaksi,
mutta niiden vaikutus ihmisten terveyteen on alkanut huolestuttamaan. Tästä syystä kasveista saatavien luonnollisten aineiden käyttöä säilyvyyden parantamiseen on alettu tutkimaan yhä enemmän. Monilla mausteuutteilla on luonnollisia antimikrobisia vaikutuksia
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bakteereja, hiivoja ja homeita vastaan. Mausteuutteet on todettu hyvin toimiviksi ja tulevaisuudessa kemiallisten aineiden potentiaaliseksi haastajaksi. (Ashraf ym. 2018.) Paras
teho saavutetaan, kun käytetään useampaa eri mausteuutetta. Jokaisella uutteella on
erilainen vaikutus pilaantumista aiheuttaviin tekijöihin, joten usean uutteen yhtäaikainen
käyttö varmistaa paremman tehoavuuden useampaan pilaantumista aiheuttavaan tekijään. Teho perustuu muun muassa mikro-organismien soluseinän tuhoutumiseen, sytoplasman kalvon ja membraaniproteiinien vaurioitumiseen sekä solunsisäisen materiaalin vuotamiseen, jotka johtavat bakteerien solujen kuolemaan. (Negi 2012: 8, 12.)

Mausteita ja yrttejä on käytetty parantamaan elintarvikkeiden säilyvyyttä jo muinaisista
ajoista lähtien. Tutkimuksissa on todettu, että suurin osa ruoka-bakteeripatogeeneistä oli
herkkiä uutteille kanelista, neilikasta, valkosipulista, sinapista, sipulista ja oreganosta.
Tutkimuksen mukaan gram-positiiviset bakteerit olivat herkempiä mausteiden antimikrobisiin vaikutuksiin kuin gram-negatiiviset bakteerit. Eteeriset öljyt, fenolit, alkoholit, aldehydit, ketonit, eetterit ja hiilivedyt on todettu tehokkaimmiksi tekijöiksi mausteiden antimikrobisissa vaikutuksissa. (Ouattaran ym. 1997.) Oreganon eteerinen öljy on osoittautunut erityisen tehokkaaksi elintarvikkeissa esiintyviä mikro-organismeja vastaan. Tehon
arvellaan perustuvan sen sisältämiin fenolisiin yhdisteisiin. (Vahvaselkä 2001: 42.) Yrteissä ja mausteissa on paljon fenolisia yhdisteitä sekä niillä on lipidien hapettumista
estäviä vaikutuksia (Negi 2012: 9). Tutkimuksen mukaan lihatuotteisiin toimivat parhaiten neilikan, kanelin, punaisen paprikan ja rosmariinin eteeriset öljyt. (Antimicrobial activity of spieces 2004). Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että mausteilla ja mausteuutteilla on kasvua ehkäiseviä vaikutuksia tunnettuja elintarvikkeita pilaavia mikro-organismeja ja patogeeneja vastaan, kuten Escherichia coli, Salmonella ja Listeria monocytogenes (Negi 2012: 11).

3.3.2

Starter-viljelmän toiminta yleisesti

Starter-viljelmällä tarkoitetaan bakteeriviljelmää, jossa voi olla yhtä, kahta tai useampaa
eri bakteerikantaa (Starter Culture 2019). Elintarviketeollisuudessa viljelmän tarkoituksena on tuottaa bakteriosiineja, joiden avulla voidaan parantaa elintarvikkeiden säilyvyyttä sekä monia muita ominaisuuksia. Starter-viljelmässä bakteerien kasvun ensimmäisen periodin aikana syntyy bakteriosiineja, joiden tarkoitus on taata bakteerin kasvu
ja kilpailla muiden bakteerien kanssa. Rakenteeltaan ne ovat proteiineja tai peptidejä,
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joilla on antimikrobisia vaikutuksia. Niitä ei kuitenkaan lueta antibiooteiksi niiden erilaisen
toimintaperiaatteen vuoksi. Bakteriosiinit pystyvät tappamaan toisia bakteereja ja jopa
omia lähisukuisia bakteereja sekä saman lajin kantoja. (Zacharof & Lovitt: 2012: 51; Bakteriosiini 2018; Adams & Moss 2008: 317.)

Bakteriosiinien teho perustuu kilpailevien bakteerien solujen tuhoamiseen sekä niiden
proteiinien nukleiinihapposynteesin estämiseen. Kilpailevien bakteerien solujen tuhoaminen perustuu bakteriosiinin kykyyn lävistää solukalvo ja estää solujen rakennusaineen
peptidoglykaanin synteesi. Kuitenkin vain harvat bakteerit pystyvät tuottamaan antimikrobisia ominaisuuksia sisältäviä bakteriosiineja. Tunnetuimpia bakteriosiineja tuottavia
bakteereja ovat maitohappobakteerit. (Ahmad 2017: 3–4; Bakteriosiini 2018.) Maitohappobakteerit ovat saanet viime vuosina hyvin paljon huomiota niiden elintarvikkeiden säilyvyyteen liittyvien ominaisuuksien vuoksi. Ne luetaan luonnollisiksi säilöntäaineiksi ja
sen vuoksi mielletään hyväksyttävämmäksi vaihtoehdoksi kuin lisäaineet. (Zacharof &
Lovitt 2012: 51.)

Bakteriosiinit eivät ole ihmiselle toksinen aine, sillä ne hajoavat helposti proteolyyttisten
entsyymien läsnä ollessa. Ihmisen mahaneste sisältää paljon kyseisiä entsyymejä,
minkä vuoksi bakteriosiinit ovat ihmiselle turvallisia. (Zacharof & Lovitt 2012: 51.) Monet
tutkimukset ovat todenneet bakteriosiinien olevan hyvin käytännöllisiä ja fysikaalisesti
stabiileja ilman sivuvaikutuksia ihmiselle (Ahmad 2017: 1, 6). Tutkimusten mukaan
pelkkä bakteriosiinien käyttö elintarvikkeissa ei välttämättä takaa täydellistä turvallisuutta
elintarvikkeissa, etenkin gramnegatiivisiin bakteereihin kohdistuvan heikomman tehon
vuoksi (Zacharof & Lovitt: 2012: 55). Erilaisten bakteriosiinien käytöllä pystytään tutkitusti
vähentämään ja estämään tunnettujen elintarvikepatogeenien kasvua kuten L. monocytogenes, Salmonella ja E. coli (Ahmad 2017: 5).

3.3.3

Germex Fresh

Germex Fresh on sekoitus glukoosisiirapista kuivaamalla valmistetusta uutteesta sekä
useasta eri mausteuutteesta. Tuotteessa käytettyjä mausteuutteita ja niiden määriä suojelee tuotteen valmistaja, joten niitä ei voida luetella. Rakenteeltaan aine on vaaleanruskean väristä jauhetta. Valmistajan mukaan tuote on kehitetty auttamaan valmistuksessa
kuluttajien vaatimia ”Clean label” -tuotteita. Tästä syystä valmistaja kehitti kasvipohjaisen
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tuotteen, joka rajoittaa mikro-organismien kasvua sekä pidentää säilyvyysaikaa ja auttaa
säilyttämään tuoreuden pidempään. (Product specification Germex Fresh 2016; Germex
Fresh 2015.) Teho perustuu sen bakteriostaattimaiseen vaikutukseen, joka estää bakteerien kasvua ja lisääntymistä (Germex Fresh 2015; Bakteriostaatti 2014).

Aine on täysin allergeenivapaa, eikä se sisällä ollenkaan E-numeroita. Tuotteen ainesosaluetteloon se merkitään seuraavasti: kuivattu glukoosisiirappi, mausteuutteet.
Suositeltava annostelu on 4–6 g/kg massaa, joka lisätään kutterointivaiheessa massan
sekaan. Säilyvyyteen vaikuttavien tekijöiden lisäksi aineen luvataan parantavan tuotteen
värin stabiilisuutta, ja se on sopiva myös halal-tuotteille. Säilytys tulisi olla kuivassa ja
viileässä tilassa, jossa lämpötila pysyy alle 25 celsiusasteessa ja suhteellinen kosteus
alle 75 %:ssa. Avaamaton pakkaus säilyy oikein säilytettynä 18 kuukautta. (Product specification Germex Fresh 2016.) Taulukosta 2 nähdään, ettei Germex Freshin käyttö tuotteessa lisää merkittävästi ravintosisältöä tuotteeseen. Esimerkkinä yhteen 250 grammaa
painavaan pakettiin se lisää 5,66 kilokaloria ja 1,45 g sokeria, jos annostelu on 6 g/kg
massaa.

Taulukko 2.

3.3.4

Germex Freshin keskimääräinen ravintosisältö 100 grammassa (Germex Fresh
2015).

Bitec Starter B Fresh

Bitec Starter B Fresh on bakteeriviljelmä, jota voidaan käyttää raakamakkaran säilyvyyden parantamiseen. Kantoaineena viljelmälle toimii sakkaroosi. Rakenteeltaan se on hienoa jauhetta, joka valmistetaan kylmäkuivauksella. Raakamakkaran säilyvyyteen vaikuttava tekijä viljelmässä perustuu Lactobacillus sakei -bakteeriin, joka kilpailee kasvusta
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vaarallisten ja pilaantumista aiheuttavien mikro-organismien kanssa. Aine kontrolloi tuotteen mikroflooraa sekä happamoitumista. (Product Specification Bitec Starter B Fresh
2018; Murschetz.)

Valmistajan mukaan Bitec Starter B Fresh on tehokas estämään Listeria monocytogenes
-bakteerin kasvua, joka aiheuttaa Listerioosia (Adams & Moss 2008: 224; Product Specification Bitec Starter B Fresh 2018). Sen sisältämät maitohapot ja mikro-organismit
kykenevät syntetisoimaan bakteriosiinia, joka pystyy häiritsemään L. monocytogenesin
lipidien synteesiä, ja sitä kautta estämään kasvua (Bakteriosiini 2018; Dinkovski 2016).
Aineen luvataan parantavan tuotteen rasvan stabiilisuutta ja makua (Product Specification Bitec Starter B Fresh 2018).

Viljelmä ei sisällä allergeeneja eikä lisäaineita, minkä vuoksi sen käytöllä saadaan Enumeroiden määrää vähennettyä tuotteesta. Valmistajan mukaan bakteerin käyttöä ei
tarvitse merkitä ainesosaluetteloon, kuitenkin on suositeltavaa ilmoittaa sen käytöstä esimerkiksi merkinnällä ”starter-viljelmä”. Aine lisätään massaan kutterointivaiheessa, ja se
suositellaan liuotettavan veteen, jotta saavutetaan paras mahdollinen tasainen sekoittuminen massaan. Viljelmä tulisi lisätä kutteroinnin loppuvaiheessa, ettei nitriitti pääse vaikuttamaan siihen negatiivisesti. Suositeltava annostelu on 0,25 g/kg massaa. Viljelmä
tulisi säilyttää alle -15 celsiusasteessa, joka antaa avaamattomalle pakkaukselle 14 kuukauden säilymisajan. (Product Specification Bitec Starter B Fresh 2018.)

4

4.1

Tutkimukset ja menetelmät

Mikrobiologiset tutkimukset

Mikrobiologiset säilyvyyskokeet teetettiin Metropolilabin laboratoriossa, jossa raakamakkaroille tehtiin NMKL 86:2013- ja Rapid’E.coli-tutkimukset mikro-organismien määrän
selvittämiseksi. Näistä tuloksista voidaan todeta, onko testattava tuote vielä mikrobiologisesti sallittujen raja-arvojen sisällä. NMKL 86:2013 -menetelmässä alle 50 miljoonaa
pmy/g luokitellaan hyväksi, 50–100 miljoonaa pmy/g välttäväksi ja yli 100 miljoonaa
pmy/g huonoksi.
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Toinen mikrobiologinen testi, joka tuotteille tehtiin, oli NMKL 86:2013. Menetelmällä saadaan määritettyä aerobiset bakteerit tutkittavasta näytteestä. Menetelmässä valmistetaan laimennossarja näytteistä yleisten mikrobiologisten periaatteiden mukaisesti ja asetetaan kasvamaan petrimaljalle agar-kasvualustalle. Tämän jälkeen näytettä inkuboidaan aerobisissa olosuhteissa 30 celsiusasteen lämpötilassa 3 päivää. Petrimaljoille
kasvaneista pesäkkeistä lasketaan elävien aerobisten mikro-organismien lukumäärä,
joka kertoo niiden lukumäärän millilitraa tai grammaa näytettä kohden. (NMKL 2019.)
Menetelmä on Ruokaviraston suosittelema aerobisten mikro-organismien pesäkeluvun
laskemista varten (Suositeltavat menetelmät 2019).
Rapid’E.coli Agar -menetelmällä saadaan mitattua näytteestä yhdenaikaisesti mahdolliset Escherichia colin ja muiden koliformisten bakteerien lukumäärät, tai ainoastaan E.
coli. Menetelmässä käytetään selektiivistä kromogeenista agar-kasvualustaa. Sen periaate perustuu kahden samanaikaisen entsymaattisen reaktion havainnointiin: β-DGlucuronidase (GLUC) ja β-D-Galactosidase ja (GAL). E. colin pesäkkeet ilmenevät
kasvualustalla kuvan 1 mukaisesti violetin tai pinkin värisinä ja muiden koliformien pesäkkeet ilmenevät sinisinä tai vihreinä (Rapid’E.coli medium 2019.)

Kuva 1. E. colin ja muiden koliformien esiintyminen kasvatusalustalla (Rapid’E.coli 2 Agar
2013).

Jos kasvatusalustalle ilmaantuu E. coli -pesäkkeitä, se on reagoinut GLUC-entsyymin
kanssa, minkä seurauksena pesäke on värjäytynyt violetin tai pinkin väriseksi. Jos puolestaan kasvatusalustalle on ilmaantunut muita koliformeja, ne ovat reagoineet GAL-
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entsyymin kanssa ja värjäytyneet vihreiksi tai siniksi. Muut mahdolliset ei-koliformiset
bakteeripesäkkeet ilmenevät kirkkaina. Kuva 2 havainnollistaa tarkemmin, kuinka eri
bakteerit ilmenevät alustalla ja kuinka ne voidaan erottaa toisistaan silmämääräisesti
värin perusteella. (Rapid’E.coli 2 Medium 2019.)

Kuva 2. Tarkempi havainnollistava kuva E. colin, muiden koliformien ja bakteerien tunnistamiseen kasvatusalustalta (Rapid’E.coli 2 Medium 2019).

Ei-koliformisten bakteerien kasvun voi estää inkuboimalla näytettä 44 celsiusasteessa
37 celsiusasteen sijaan, mutta jos halutaan saada mitattua E. coli ja muut koliformit
samaan aikaan, inkubointi tulee suorittaa 37 celsiusasteessa 18–24 tunnin ajan. Inkuboinnin suorittaminen 44 celsiusasteessa mahdollistaa alustalle ainoastaan E. coli pesäkkeiden esiintyvyyden ja tätä kautta saavutetaan alustalle suuri spesifisyys sen
pesäkkeiden mittaamiselle. Rapid’E.coli on AOAC Internationalin hyväksymä metodi.
(Corry ym. 2012: 241; Rapid’E.coli 2 Agar 2013; Rapid’E.coli 2 Medium 2019.)

4.2

Kolmitesti

Kolmitesti luetaan erotustesteihin ja se sopii hyvin tuotekehitykseen, kun valmiin tuotteen
reseptiä tai valmistusmenetelmää, pakkaus- tai säilytystapaa halutaan muuttaa ja selvittää, onko niillä vaikutusta tuotteen aistittaviin ominaisuuksiin. Testissä esitetään yksi kolmen näytteen sarja kerrallaan, jossa on yksi poikkeava ja kaksi samanlaista. Sarjasta on
tarkoitus erottaa poikkeava näyte. Mahdollisia yhdistelmiä näytteiden esittämiselle on
kuusi: XXY, XYX, YXX, YYX, YXY ja XYY. Jokaista yhdistelmää tulisi esittää mahdollisimman tasapuolisesti. Esitysjärjestyksestä tehdään koodiavainkartta, josta nähdään,
missä järjestyksessä kunkin arvioijan näytteet ovat, sekä josta voidaan tulkita tulokset
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testin jälkeen. Arvioija ohjeistetaan arvioimaan tuotteet halutussa järjestyksessä, jota hänen tulee noudattaa. (Tuorila ym. 2008: 78–79.)

Näytteiden suuren lukumäärän vuoksi näytesarjoja tulisi olla maksimissaan kaksi tai
kolme, jotta saadaan mahdollisimman luotettavat arvioinnit ilman arvioijan aistien väsymistä tai mukautumista tiettyyn makuun, etenkin jos näytteet ovat hyvin voimakkaasti
maustettuja. Tuloksia tulkitessa lasketaan, kuinka monta tunnistettua poikkeavaa näytettä on, ja verrataan tunnistuksien lukumääriä kolmitestin tilastotaulukkoon. Taulukosta
(liite 2) voidaan tulkita, onko poikkeavaa näyte tunnistettu merkitsevyystasoilla 0,05, 0,01
tai 0,001. Tilastotaulukossa verrataan arvioijien lukumäärää tunnistuksien määrään,
josta saadaan tietää, onko näyte tunnistettu vai todetaanko tunnistukset sattumaksi. Testissä on kuitenkin huomioitava 1/3-arvausmahdollisuus. (Tuorila & Appelbye 2008: 74;
Tuorila ym. 2008: 78–79)

Arviointi suoritettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa, ja siihen osallistui 14 arvioijaa. Edellisenä päivänä ennen koetta tehtiin koepaistot tuotteille, jotta saatiin selvitettyä sopiva paistoaika näytteelle. Koepaistoissa näytteitä paistettiin uunissa 200 celsiusasteessa 15, 18 sekä 20 minuuttia, jonka jälkeen arvioitiin, mikä olisi sopivin paistoaika.
Lopulta päädyttiin 20 minuuttiin, koska lopputulos oli ulkoisilta tekijöiltä tasaisin näytteiden välillä (kuva 3). Ulkonäköä ei tässä testissä arvioitu, mutta sen vaikutus poikkeavan
näytteen valintaan haluttiin saada mahdollisimman pieneksi. Edeltävänä päivänä hankittiin testissä tarvittavat lautaset, mukit ja haarukat. Lautaset numeroitiin valmiiksi satunnaisilla numeroilla 100–999 ja niistä tehtiin avainkoodikartta, jonka avulla voitiin tulkita
tuloksia testin jälkeen.
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Kuva 3. Näytteet paiston jälkeen järjestyksessä vasemmalta oikealle: Germex Fresh, Bitec Starter B Fresh, nykyinen tuote.

Paistetut makkarat viipaloitiin mahdollisimman samankokoisiksi paloiksi, noin kahden
senttimetrin paksuisiksi. Näytteet paistettiin valmiiksi ennen arvioijien saapumista, minkä
jälkeen niitä säilytettiin erillisissä astioissa uunissa noin 30–40 celsiusasteessa. Arviointilomake (liite 1) oli suunniteltu hyvissä ajoin ennen koetta ja valmisteltu avainkoodikartan
mukaisesti.

Jokainen arvioija sai arvioitavaksi kaksi näytesarjaa, joissa oli yksi poikkeava ja kaksi
samanlaista näytettä. Sarja 1 sisälsi näytteen Bitec Starter B Freshin reseptistä ja sarja
2 sisälsi Germex Freshiä sisältävän näytteen. Molemmissa sarjoissa aikaisemmin mainittuja mahdollisia yhdistelmiä esitettiin tasaisesti. Sarjan jokaisessa lautasessa oli näytettä kaksi kappaletta, eli yhteensä kuusi näytettä sarjaa kohden (kuva 4).
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Kuva 4. Kolmitestin näytteiden esillepano.

Näytteiden vahvan mausteisuuden ja suuren määrän vuoksi jokaisen näytteen arvioinnin
välissä suu neutraloitiin vedellä ja vaalealla leivällä, jotta makuaistin väsyminen sekä
makuun tottuminen pystyttäisiin minimoimaan. Arvioijat ohjeistettiin maistamaan näytteet
annetussa järjestyksessä vasemmalta oikealle sekä ympyröimään heidän mielestään
poikkeava näyte. Tulokset tarkistettiin ja niitä verrattiin valmiiksi laskettuihin merkitsevyystasojen arvoihin (liite 2), joista todettiin tulos.

4.3

Laadullinen arviointi

Laadullinen arviointi suoritettiin Wursti Oy:n tiloissa, ja siihen osallistui kolmesta henkilöstä koostunut koulutettu raati, jolle tuote oli entuudestaan tuttu. Tavoitteena oli havaita
laatuvirheitä tuotteen ulkonäöstä, hajusta, rakenteesta sekä mausta. Jokaista tuotetta
arvioitiin raakana (kuva 5) sekä kypsennettynä, ja havaitut laatuvirheet kirjattiin ylös sekä
perusteltiin, millaisia laatuvirheitä havaittiin.
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Kuva 5. Näytteet raakana 15 päivää valmistuksen jälkeen, vasemmalta oikealle: Bitec Starter B
Fresh Germex Fresh, nykyinen tuote.

Näytteitä arvioitiin kirjallisesti, vaikka niistä ei olisi löytynytkään selkeitä laatuvirheitä.
Tässä tapauksessa niitä verrattiin toisiinsa ja havaitut erot kirjattiin ylös. Ensimmäisessä
arvioinnissa, joka suoritettiin 15 päivää valmistuksen jälkeen, näytteet kypsennettiin keittämällä. Toisessa sekä kolmannessa arvioinnissa, jotka suoritettiin 20 ja 24 päivää valmistuksen jälkeen, näytteet paistettiin kypsäksi.

5

5.1

Tulokset ja tulosten tulkinta

NMKL 86:2013 ja Rapid’E.coli

Mikrobiologinen säilyvyyskoe NMKL 86:2013, joka teetettiin näytteille 15, 20 ja 24 päivän
kohdalla valmistuksen jälkeen, osoitti lupaavia tuloksia Germex Freshin käytölle luonnollisena säilytysaineena. Edellä mainitulla menetelmällä saatiin näytteistä tutkittua aerobisten bakteerien lukumäärä grammaa näytettä kohden. Tuloksia tutkiessa käy ilmi, että
kyseisellä tutkimuskerralla Germex Freshin käyttö osoittautui nykyisen tuotteen kaliumlaktaatin sekä natriumasetaatin käyttöä selvästi tehokkaammaksi keinoksi estää aerobisten bakteerien kasvua kyseisessä raakamakkarassa (taulukko 3).
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Taulukko 3.

NMKL 86:2013- ja Rapid’E.coli-menetelmien tulokset Germex Freshille.

Tutkimuspäivien 15 sekä 20 kohdalla aerobisten bakteerien lukumäärä oli noin puolet
vähemmän kuin nykyisen tuotteen bakteerien lukumäärä. Germex Freshin tuloksista 20
päivän kohdalla yksi oli alle välttäväksi luokiteltavan rajan sekä muut kaksi vielä hyvin
lähellä rajaa. Kuitenkin 24 päivää valmistuksen jälkeen molemmilla näytteillä aerobisia
bakteereja oli yli tutkimuksen 250 miljoonan tarkkuusrajan yläpuolella, joten tarkkaa lukumäärää ei enää voitu selvittää ja näytteiden voitiin todeta menneen mikrobiologisesti
huonoiksi. E. colia ei todennäköisesti ollut, sillä tulos oli alle menetelmän määrittelyrajan,
joka oli vähintään 10 pesäkettä.
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Bitec Starter B Freshin tulokset olivat jo 15 päivää valmistuksen jälkeen yli määritysrajan
(taulukko 4), joka oli 250 miljoonaa pesäkkeen muodostamaa yksikköä grammaa kohden. Kaikilla kolmella mittauskerroilla aerobisten lukumäärä oli yli määritysrajan, mistä
voidaan todeta, ettei Bitec Starter B Fresh toiminut halutulla tavalla, eikä se sovi Yrttivalkosipuliraakamakkaralle nykyisten säilytysaineiden korvaajaksi. Kuten aiemmin
työssä mainittiin, starter-viljelmä ei välttämättä riitä yksinään ehkäisemään pilaantumista
aiheuttavia bakteereja, mikä voi olla yksi syy Rapid’E.coli-menetelmän heikkoihin tuloksiin. Sen toimivuutta voitaisiin testata yhdessä jonkin lisäaineen kanssa, mikä voisi mahdollisesti johtaa yhden lisäaineen pudottamiseen reseptistä pois. Germex Freshin lupaavien tuloksien takia tätä ei kuitenkaan ole kannattavaa työn tavoitteen puolesta tehdä.

Taulukko 4.

NMKL 86:2013- ja Rapid’E.coli-menetelmien tulokset Bitec Starter B Freshille.
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Rapid’E.coli-menetelmällä tutkittiin E. colin mahdollista esiintymistä näytteissä. Menetelmällä ei löydetty E. coli-pesäkkeitä yhdestäkään tutkituista näytteistä, kun niissä täytyi
olla vähintään 10 pesäkettä, jotta voidaan todeta esiintyvyys.

Nykyiselle tuotteelle saatiin hyvät mikrobiologiset tulokset vielä 15 päivää valmistuksen
jälkeen (taulukko 5), jotka pysyivät alle 10 miljoonassa pmy/g:ssa. Kuitenkin 20 päivää
valmistuksen jälkeen mikrobiologiset tulokset luokiteltiin jo huonoiksi niiden ylittäessä
100 miljoonan pmy/g:ssa rajan. E. colia ei ollut havaittavissa.

Taulukko 5.

NMKL 86:2013- ja Rapid’E.coli-menetelmien tulokset nykyiselle tuotteelle.

Yhdessä näytteessä nykyisen tuotteen aerobisten bakteerien lukumäärä ylitti menetelmän tarkkuusrajan 250 miljoonaa pmy/g, joten sen tulos oli arvioitu 20 päivän kohdalla
valmistuksen jälkeen. Kaikki kolme testattua näytettä 24 päivää valmistuksen jälkeen
osoittivat jo kaikki yli tarkkuusrajan, joten jokainen tulos oli arvio.
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Tehokkuuden varmaksi toteaminen vaatisi kuitenkin jatkotutkimuksia sekä mikrobiologisten kokeiden uusimista useammalle eri erälle, koska erien välillä voi olla huomattavia
tuloksiin vaikuttavia eroja. Lampaanliha aiheuttaa myös tuotteelle herkemmin mikrobiologisesti pilaantuvia ominaisuuksia.

5.2

Laadullinen arviointi

Yrityksen tiloissa suoritettujen laadullisten aistinvaraisten tuloksien mukaan varsinkin ulkonäköön reseptin muutos vaikutti. Arvioinnit tehtiin samoina päivinä kuin mikrobiologiset kokeet, jotta voitiin verrata tuloksia keskenään. Tällä menetelmällä haluttiin selvittää,
millaisia laadullisia aistin havaittavia muutoksia näytteisiin tulee, kun mikrobiologiset ominaisuudet heikkenevät. Pienikin laadullinen ero huomioitiin, jos ei pisteytyksessä niin
kommenteissa. Arvioinnit koottiin ulkonäön, hajun, rakenteen ja maun saamien tuloksien
perusteella, joissa on myös raadin kommentit jokaisesta näytteestä (taulukko 6). Taulukosta on helppoa vertailla näytteitä keskenään ja lukea reseptien muutoksista syntyneistä laadullisista aistinvaraisista virheistä.

Taulukosta 6 voidaan todeta, että nykyinen tuote oli arvioinnissa raakana harmaampi
kuin muut kaksi näytettä. Vanhetessa 20 ja 24 päivän kohdalla oli aistittavissa lievää
happaman hajua. Kypsennettäessä siitä irtosi enemmän nestettä kuin muista näytteistä.
Näyte, jossa oli käytetty Germex Freshiä, osoittautui punaisemmaksi kuin nykyinen
tuote, niin raakana kuin kypsänäkin jokaisella arviointikerralla. Ensimmäisessä arvioinnissa, joka suoritettiin 15 päivää valmistuksen jälkeen, lievää karvaan makua oli havaittavissa, mutta ei enää 20 tai 24 päivää valmistuksen jälkeen. Näyte, jossa käytettiin Bitec
Starter B Freshiä, oli vertailuissa väriltään kaikista punaisin, sekä raakana että kypsänä
kaikilla arviointikerroilla. Näyte kuitenkin vaaleni kypsennettäessä arviointikerralla, joka
suoritettiin 15 päivää valmistuksen jälkeen.
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kaikista.

Raakana punaisempi kuin normaali versio.

Raakana lievä hapan haju.

Raakana ja kypsänä punaisempi kuin normaali versio, punaisin
kaikista.

Raakana punaisempi kuin normaali versio.

Raakana lievä hapan haju. Kypsänä irtosi enemmän nestettä
kuin muista.

Punaisempi kuin normaali veriso, mutta vaaleni keitettäessä,
yrtit tuoksui ehkä eniten tässä.

Punaisempi kuin normaali versio, myös kypsänä, ehkä karvas
jälkimaku.

Harmaa väri raakana.

Keskiarvo Laatuvirhe (pakollinen, jos arvostelu 1-3)

Taulukko 6.

5

5

Arvioijien
määrä Ulkonäkö

Yrtti-valkosipuliraakamakkara
250 g

Tuote

13.3.2019

Pvm
(arviointi
tehty)
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Laadullisen aistivaraisen arvioinnin tulokset kaikille näytteille.

Arvioinneissa parhaan keskiarvon saavutti näyte, jossa oli käytetty Bitec Starter B

Freshiä. Pisteytyksen mukaan siinä ei havaittu merkittäviä laadullisia virheitä, minkä
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vuoksi se sai täydet pisteet jokaisella arviointikerralla. Näytteessä, jossa oli käytetty Germex Freshiä, havaittiin makuvirhe 15 päivää valmistuksen jälkeen. Myöhemmissä arvioinneissa ei havaittu enää kyseiselle näytteelle merkittäviä laatuvirheitä. Nykyisessä
tuotteessa havaittiin hajullisia laatuvirheitä 20 sekä 24 päivää valmistuksen jälkeen, mikä
laski niiden keskiarvoa arvioinneissa. Kaikilla tuotteilla keskiarvot olivat kuitenkin vähintään 4,9 maksimiarvosta 5, minkä vuoksi voidaan todeta, etteivät havaitut laatuvirheet
olleet yhdessäkään arvioidussa näytteessä kokonaisuuden kannalta merkittäviä.

5.3

Kolmitesti

Kolmitesti-menetelmällä tutkittiin, vaikuttaako reseptin muutos tuotteen aistittaviin ominaisuuksiin hajun ja maun osalta. Tarkoituksena oli selvittää, pystyykö eri resepteillä tehtyjä näytteitä erottaa nykyisestä tuotteesta. Hajun ja maun perusteella 14 arvioijasta
kaksi tunnisti näytteen, jonka reseptissä oli käytetty Germex Freshiä. Näyte, jossa oli
käytetty Bitec Starter B Freshiä, 14 arvioijasta seitsemän onnistui tunnistamaan poikkeavuuden. Voidaan siis todeta, että Bitec Starter B Fresh oli hajun ja maun perusteella
tunnistettu helpommin. Kumpikaan tunnistuksen määrä ei kuitenkaan ollut merkitsevyystasoilla 0,05, 0,01 tai 0,001 tunnistettu. Merkitsevyystasolla 0,05 olisi tarvittu vähintään
9, tasolla 0,01 vähintään 10 ja tasolla 0,001 vähintään 12 tunnistusta 14 arvioijasta, jotta
olisi voitu todeta näyte tunnistetuksi.

Arvioinnissa oli mahdollisuus kommentoida vapaaehtoisesti, miksi valitsi kyseisen näytteen poikkeavaksi. Oikein menneistä tunnistuksista koottiin taulukko 7, josta näkee perustelut tunnistuksista. Taulukossa on ensin sarjan 1 tunnistukset, ja kommentit on eroteltu sarjan poikkeavan näytteen perusteella. Lopuksi sarjan 2 tunnistuksien kommentit,
kun poikkeava näyte oli tehty reseptillä, jossa oli Germex Freshiä. Näitä kommentteja
voidaan myös halutessa soveltaa ja verrata laadulliseen aistinvaraiseen arviointiin.
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Taulukko 7.

Kolmitestin arvioijien kommentit oikein menneistä tunnistuksista.

Bitec Starter B Fresh
Poikkeava näyte: Bitec Starter B Fresh
Pehmeämpi maku
"Pistävämpi" maku kuin muut
Poikkeava näyte: nykyinen tuote
Ei ole yhtä vahva valkosipulin maku kuin muissa
Maku tosi samanlainen, mutta rakenne hiukan murenevampi
Germex Fresh
Poikkeava näyte: Germex Fresh
Pehemeämpi jälkimaku
Vahvempi maku, hajuissa ei eroa

Testissä on kuitenkin huomioitava, että kaikkia oikein tunnistettuja ei välttämättä ollut
perustellusti tunnistettu, vaan 1/3-arvausmahdollisuus on otettava huomioon. Arvausmahdollisuus on otettu huomioon tunnistusten lukumäärien laskemisessa eri merkitsevyystasoilla. Reseptin muutos ei siis tuo tehdyn kolmitestin perusteella hajuun tai makuun tunnistettavaa eroa tuotteeseen.

6

Yhteenveto

Insinöörityössä kehitettiin Yrtti-valkosipuliraakamakkaran säilyvyyttä, ja tarkoituksena oli
saada tuotteesta luonnollisempi. Tavoitteena oli korvata nykyisestä tuotteesta kaksi lisäainetta E326 ja E262 säilytysaineella, jossa ei ole lisäaineita mutta kuitenkin mahdollista
saavuttaa vähintään sama säilyvyysaika kuin lisäaineiden avulla. Näin saataisiin tuotteesta luonnollisempi kahden lisäaineen poistuessa reseptistä. Optimaalisin tulos työlle
oli saavuttaa luonnollisemmalla säilytysaineella pidempi säilyvyysaika kuin nykyisellä
tuotteella on.

Mikrobiologiset kokeet määräytyivät yrityksen käytössä olevien menetelmien mukaisesti,
joita käytetään yleisesti säilyvyyden selvittämiseen. Mikrobiologisiin kokeisiin käytettiin
NMKL 86:2013 -menetelmää, jolla saadaan mitattua aerobisten bakteerien lukumäärä
grammaa näytettä kohden. Toinen menetelmä, Rapid’E.coli, mittasi E. colin lukumäärää
grammaa näytettä kohden. Yrityksellä ei ollut mahdollista suorittaa mittauksia itse, minkä
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vuoksi mittaukset tilattiin MetropoliLabilta, millä taattiin myös testien luotettavuus ja tarkkuus. Mikrobiologisten tuloksien vertailukohteeksi suoritettiin laadullinen aistinvarainen
arviointi yrityksen sisäisesti koulutetun raadin arvioimana. Sen tarkoituksena oli selvittää
tuotteiden vanhenemisen vaikutus aistittaviin ominaisuuksiin, sekä verrata tuloksia mikrobiologisiin tuloksiin. Kolmitestin valinnan tarkoituksena oli selvittää, onko reseptin muutoksella vaikutuksia hajuun tai makuun.

Mikrobiologisissa kokeissa havaittiin, että Bitec Starter B Fresh ei sovellu korvaamaan
nykyistä säilytysainetta, sillä sen aerobisten bakteerien lukumäärä oli määrittelyrajan yläpuolella jo 15 päivää valmistuksen jälkeen. Toisin sanoen se oli luokiteltu huonoksi jo
ensimmäisessä kokeessa. Germex Fresh puolestaan osoittautui hyvin potentiaaliseksi
korvaavaksi säilytysaineeksi. Sen aerobisten bakteerien lukumäärät olivat testeissä alhaisimmat 15 sekä 20 päivän kohdalla valmistukseen jälkeen. Yhdelläkään näytteellä ei
ollut enää 24 päivän kohdalla hyviä tuloksia, mistä voidaan todeta, ettei näiden kokeiden
perusteella saatu pidennettyä säilyvyysaikaa. Nykyinen tuote kuitenkin osoittautui jo 20
päivän kohdalla huonoja tuloksia verrattaessa aikaisempiin tuloksiin, joita siitä on mitattu.
Kuitenkaan yhden mittauksen perusteella ei voida tehdä kovinkaan paljoa johtopäätöksiä, sillä valmistuksessa käytettävissä lihoissa voi olla eräkohtaisia eroja sekä tuotantotiloissa tekijöitä, jotka vaikuttavat tuloksiin.

Työssä saatiin selville, että luonnollisilla säilytysaineilla on potentiaalia kilpailla lisäaineellisten säilytysaineiden kanssa. Tavoite saavutettiin tulosten osalta hyvin, sillä mikrobiologiset tulokset osoittivat reseptin muutoksen olevan mahdollinen. Aistinvaraiset tutkimukset osoittivat, ettei reseptin muutoksella ole merkittävää vaikutusta laadullisiin ominaisuuksiin eikä kolmitestissä mitattuihin hajuun tai makuun. Tuloksien perusteella voidaan suositella uusien koe-erien valmistusta ja testausta, jotta voidaan varmistaa tämän
työn tulokset ja varmistaa reseptin muutoksen mahdollistaminen.

Työ oli onnistunut, vaikkakin optimaalisin tavoite jäi saavuttamatta. Päätavoite oli kuitenkin saada nykyisestä tuotteesta poistettua kaksi lisäainetta menettämättä säilyvyysajasta
päiviä, minkä työ osoitti alustavasti mahdolliseksi. Germex Freshin käyttöä voidaan myös
suositella kokeiltavaksi muille tuotteille ja ottaa selvää millaisia, vaikutuksia sillä on muiden tuotteiden mikrobiologisiin ja aistinvaraisiin ominaisuuksiin. Yrtti-valkosipuliraaka-

25

makkara on massaltaan tummaa, joten olisi suositeltavaa kokeilla Germex Freshin vaikutusta massan väriin esimerkiksi siskonmakkaraan, jonka massa on hyvin vaaleaa. Säilyvyysajan pidentämisen mahdollisuutta voitaisiin testata ottamalla mikrobiologiset kokeet näytteistä myös esimerkiksi 21 ja 22 päivää valmistuksen jälkeen.
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Kolmitestin arviointilomake.
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Tulosten merkitsevyysrajat kolmitestissä. Oikeiden tunnistuksien minimilukumäärä merkitsevyystasoilla 0,05, 0,01 ja 0,001 (Tuorila ym. 2008: 168).
Merkitsevyystaso
Arviointien
lukumäärä (n)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
50
60
70
80
90
100

0,05
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
23
27
31
35
38
42

0,01
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
26
30
34
38
42
45

0,001
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
22
23
23
24
28
33
37
41
45
49

