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Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää jo markkinoilla olevan luomukaurapohjaisen 

jäätelön rakenteesta pehmeämpää ja kevyempää, jolloin sen lusikoitavuus suoraan 

pakkasesta otettuna helpottuu. 

Opinnäytetyössä perehdyttiin teoriassa jäätelön valmistusprosessiin sekä 

kaurajäätelössä käytettyjen raaka-aineiden ominaisuuksiin. Käytännön 

tuotekehitysosuudessa testattiin ensin kuutta reseptiä, joista valittiin aistinvaraisen 

arvioinnin avulla kaksi miellyttävintä ja pehmeintä vaihtoehtoa. Parhaaksi valittuja 

reseptejä lähdettiin jatkokehittämään ja yhdistämään keskenään. Toisessa testiajossa 

testattiin neljää reseptiä ja näistä valittiin taas kaksi parasta vaihtoehtoa jatkoon. 

Kolmannessa testiajossa kehitettiin vielä kaksi reseptiä, joista toinen oli lopulta raadin 

suosikki. 

Testattujen uusien raaka-aineiden ja reseptien ansiosta saatiin aikaiseksi pehmeä ra-

kenteinen jäätelö, jota oli helppo lusikoida. Pehmeyttä ei saavutettu ilmavuutta lisää-

mällä, vaan käyttämällä jäätymispistettä alentavia ja proteiinipitoisempia raaka-aineita. 

Koe-erien aikana syntyi myös kiinnostus jatkokehittää pehmeyttä ja ilmavuutta lisää-

vää raaka-aineinnovaatiota, jota ei kuitenkaan ole vielä mahdollista käyttää teollisen mit-

takaavaan valmistuksessa.  
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DEVELOPMENT OF OAT ICE CREAM 
 

The aim of the thesis was to develop a softer and lighter structure for the company's 

organic oat-based ice cream, making it easier to spoon when freezer out of the frost. 

As part of the thesis project the ice cream manufacturing process and the properties of 

the raw materials used in oat ice cream were studied, as well as and their individual 

effect as materials. In practice six different recipes were first ested that were evaluated 

based on an organoleptic evaluation method. This resulted in finding out which two 

samples were the test and could be developed further. The development of the product 

then continued with four new recipe based on the findings from the first test. A result two 

final recipe were created which was presented to the jury that picked a favorite one. 

The raw materials tested during the three test batches produced a soft by structured ice 

cream that was easy to spoon. Softness was not achieved by increasing the airiness but 

instead by using raw materials that lower the freezing point and also an increased protein 

content helped. There was also an interest in further development of raw material 

innovation that improves softness and airiness, but it is not yet possible to use in 

industrial mitigation. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää jo markkinoilla olevan luomukaurapohjaisen jää-

telön rakenteesta entistä pehmeämpää ja kevyempää. Tällä hetkellä ongelmana on, että 

kaurajäätelö on maitopohjaista jäätelöä painavampaa, koska sen ainesosat eivät vaah-

dotuksessa sido ilmaa rakenteeseensa yhtä tehokkaasti. Tämän seurauksena kaurajää-

telön massa on myös jäisenä lusikoitaessa kovempaa. Tähän halutaan muutos uusien 

raaka-ainemuutosten avulla. 

Suomalaiset syövät jäätelöä noin 13 litraa ja kauraa 6 kiloa vuodessa. Tilastot ovat Eu-

roopan kärkitasoa. Tämän lisäksi suomalaisten jäätelönkulutus eroaa muista siinä, että 

meillä jäätelöä syödään tasaisesti ympäri vuoden vuodenajasta riippumatta. Kokonais-

kulutuksesta 60 % ajoittuu kesään ja 40 % talveen. Jäätelötrendinä on suosia funktio-

naalisia jäätelöitä, jotka sisältävät tavallista enemmän proteiinia tai ovat vähäsokerisia. 

Tämän lisäksi käsityöläisyys ja laatu korostuvat kuluttajien valinnoissa. Luomutuotteet 

ovat lisääntyvässä suosiossa erityisesti kaupungissa asuvien kuluttajien keskuudessa.  

Luomutuote tuo lisäarvoa sen kuluttajalle, mutta ainakin jäätelönvalmistuksessa se on 

samalle myös suuri haaste tuottajalle, koska juuri lisäaineiden ja tärkkelysjohdannaisten 

avulla jäätelön rakenteesta on helppo saada aikaan aistittavilta ominaisuuksilta miellyt-

tävä, pehmeä ja kuohkea rakenne. 

Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, koska lähiruoka, kotimaisuus, vegaaniset vaihto-

ehdot ovat kasvattaneet suosiotaan. Etenkin kauratuotteet ovat erittäin trendikäs ja eet-

tinen valinta maitotuotteiden korvaajana. Kauran suosiota selittää eettisyys, puhtaus, il-

mastoystävällisyys ja siihen yhdistettävät terveysväittämät.  
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2 LUOMUKAURAJÄÄTELÖN RAAKA-AINEET 

Jäätelöllä voidaan sanoa olevan monimutkainen komposiittinen rakenne. Kaurajäätelö 

muodostuu 50 % ilmasta, 25 % jäästä, 20 % jäätymättömästä sokerivesifaasista sekä 5 

% rasvasta, proteiineista ja lisäaineista. Rakennetta voidaan kutsua komposiitiksi, koska 

se muodostuu eri materiaaleista, jotka ovat kiinnittyneet toisiinsa sulautumisen tai liuke-

nemisen sijaan. Jäätelön rakenne on vaahtoa, jonka seassa on kaasun täyttämiä osittain 

jäätyneitä ilmakuplia. Jäähdytyksessä jäätelön sekaan sekoitetaan ilmaa kylmissä olo-

suhteissa, jonka vuoksi vesifaasi väkevöityy ja samalla jääkiteet alkavat muodostua. Lo-

pullisen muodostuneen massan rakenteeseen vaikuttaa kemiallisten ominaisuuksien li-

säksi jäähdytysaika, jäähdytyslämpötila sekä ilman määrä. (Marshall ym. 2000, 168.) 

Jäätelön matriisi muodostuu sokereista, proteiineista ja stabilointiaineista, sekä väri- ja 

makuaineista. Rasva on taas osittain sitoutunut väri- ja makuaineisiin heterogeenisenä 

seoksena. Matriisin ominaisrakenteen muodostukseen vaikuttaa jokaisen lisätyn raaka-

aineen fyysinen koko sekä osasten määrä ja suhde toisiinsa nähden (Clarke 2004, 135-

137.)  Raaka-aineita valittaessa pyritään siihen, että jokaisella komponentilla olisi mah-

dollisimman pieni molekyylipaino. Tämä saavutetaan homogenoimalla massa, lisää-

mällä rasva mahdollisimman hitaasti sekoitettavaan seokseen sekä käyttämällä invertoi-

tuneita sokeria ja kauraa, jonka tärkkelys on pilkottu monosakkarideiksi. (Clarke 2004, 

143-146.) 

2.1 Kaura 

Kauran rakenteesta 16 % on proteiineja, joista 90 % on veteenliukenevia varastoprote-

iineja ja loput proteiinit ovat muita, kuten sitkoproteiinia. Kauraa ei usein käytetä sitkon 

muodostukseen, koska kauran proteiinit poikkeavat viskoelastisilta ominaisuuksiltaan 

muista viljoista. Kaura on luontaisesti gluteiiniton, eli se ei sisällä yhtään tahmeaa sitkoa 

muodostavaa gluteiiniproteiinia. Sen sitkoproteiinit ovat gladiniini, joka ei ole veteen liu-

keneva ennen vaahdotusta (Lehtovaara ym. 2011, 201). Jäätelön sisältämä proteiini on 

tärkeää, koska se tuo jäätelölle aistittavaa täyteläisyyttä ja pehmeää rakennetta. Kaura-

jäätelön valmistuksessa proteiinipitoisuutta voi lisätä proteiinipitoisten raaka-aineiden ku-

ten palkokasveista valmistettujen jauhon avulla. Proteiinin lisäykseen on mahdollistaa 

käyttää myös täysjyväkaurajauhoista erotettu kauraproteiinijauhoa. 
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Tärkkelys on kauran tärkein raaka-aine, sitä on noin 50 - 60 % kauran kuivapainosta. 
Tärkkelys vaikuttaa jäätelön rakenteeseen, nesteen sitomiseen, muiden läsnä olevien 

aineiden emulgointiin, säilyvyyteen ja kosteuteen. Sen rakenne koostuu 25-30 % amy-

loosista ja 70 % amylopektiinistä, jotka ovat suurimolekyylisiä polysakkaridejä. Tärkke-

lysmolekyylit eivät suuren kokonsa vuoksi maistu makeilta, ellei niitä pilko omiksi raken-

neaineksikseen, eli mono- tai disakkarideiksi esimerkiksi entsyymien avulla, jolloin jää-

telömassasta on mahdollista saada juoksevampaa. Amyloosi on pitkäketjuinen ja vesi-

liukoinen, kun taas amylopektiini on hyytelömäinen, haarautunut ja sen ketjurakenne on 

lyhyempi kuin amyloosilla. (Lehtonvaara ym. 2011, 164).  

Kauran tärkkelyksen gelatinoituminen tapahtuu kuumentaessa kauravesiseosta, jolloin 

jyvät imevät sisäänsä vettä ja turpoavat. Samalla niitä ympäröivä kiteinen rakenne mur-

tuu ja amylopektiinin rakenne aukeaa entisestään ja amyloosi pääsee virtaamaan ulos 

jyvästä. Tämän jälkeen partikkelit alkavat järjestäytyä uudelleen. Amylopektiinin raken-

teen uudelleen järjestäytymistä kutsutaan uusikiteytymiseksi eli retrogradootioksi. Seok-

sen suuri vesimäärä lisää molekyylien liikkuvuutta ja tätä kautta lisää gelatoitumisen no-

peutta. Kaurajäätelön rakenteesta 60 % on vettä, joka edesauttaa nopeaa massan val-

mistumista. (Bogracheva, 2001.) 

Kaura sisältää tyydyttymättömiä rasvahappoja 3 - 11 %. Ne ovat huonosti vaahtoutuvia, 

toisin kuin maitojäätelössä oleva rasva, joka sisältää helposti vaahtoutuvaa tyydyttynyttä 

rasvaa. Kauran rasvarakenteen vuoksi kaurajäätelöön on lisättävä tyydyttymättömiä ras-

voja, kuten kookosrasvaa jotta saadaan pysyvä vaahtorakenne aikaiseksi. (Oatly 2018.)  

Beetaglukaani on kuitu, jonka määrä kaurajyvässä on 3,5-5 % kuivapainosta.  Betaglu-

kaanin ominaispiirre on perinteisistä kuiduista poiketen geelinmuodostuskyky. Kuumen-

nus tehostaa beetaklugaanin geeliytymistä (Autio 2006, 168–208.) Viskoosinen ja kes-

tävä beetaglukaani koostuu glukoosimolekyyleistä muodostuneista pitkistä ja suorista 

toisiinsa tiivisti vetysidosten avulla linkittyneistä polysakkaridiketjuista. (Anttila 2008, 80-

87). Lisäksi polymeeriketjujen pituus vaikuttaa sen vedensidontakykyyn ja sitä kautta 

viskositeettiin (Salovaara ym. 2007, 91). Beetaglukaanin rakenetta pyritään pilkkomaan, 

jotta lopputuloksena olisi juoksevampi jäätelömassa, joka ei sido itseensä määrällisesti 

yhtä paljon nestettä kuin ilman entsyymikäsittelyä.  
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2.2 Vesi 

Kaurajäätelöstä 67 % on vettä. Veden tehtävä jäätelössä on liuottaa makuaineita sekä 

toimia vaahtojen tai emulsioiden osana sen eri olomuodoissa. Kaurajäätelössä vesi 

esiintyy sen kaikissa olomuodoissa. Osa vedestä on sitoutuneena väkevään sokeriliuok-

seen, jolloin sen jäätymispiste on erittäin alhainen ja olomuoto saattaa pysyä nestemäi-

senä -20°C.een lämpötilassa. Osa vedestä on jäätyneenä jääkiteiksi ja osa vesihöyrynä 

jäätelön ilmakuplissa. (T. Lehtonvaara 2011,126.)  

Veden kyky sitoa nesteitä perustuu sen vetysidoksiin. Vesi sitoo itseensä aineita, joilla 

on epätasainen tai heikko vetysidos ja hydrofiilinen molekyylirakenne, kuten suolat ja 

sokerit, mutta vastaavasti ei sido rasvoja, joiden sähkövaraus on neutraali ja joiden mo-

lekyylirakenne on hydrofobinen. Vesi ja rasva vaativat siis pinta-aktiivisia aineita, joilla 

on sekä hydrofiilinen- eli veteen liukeneva että hydrofobinen rakenne eli veteen liukene-

maton.  Näin saadaan muodostumaan pysyvä vaahtorakenne jäätelössä. (T. Lehton-

vaara 2001,133.) 

Jäätelön valmistuksessa veden pintajännitystä tulee rikkoa, jotta sen rakenne pysyisi 

pieninä pisaroina ja tätä kautta sekoittuisi jäätelön muihin ainesosiin, kuten ilmaan ja 

rasvaan. Tätä pintajännitystä voidaan rikkoa esimerkiksi emulgointiaineiden avulla. 

Aineiden liukeneminen veteen aiheuttaa sulamispisteen muutoksen. Jäätyessään vesi-

molekyylit lukkiutuvat kiderakenteeseen, eivätkä pääse enää liikkumaan toisiinsa näh-

den. Jäätyneen nesteen tilavuus on tällöin suurempi kuin puhtaalla vedellä. Puhtaan ve-

den jäätymispiste on 0 °C. Veteen liuennut aine häiritsee kiderakenteen muodostumista 

ja samalla alentaa veden jäätymispistettä. Liuoksesta poistuu vettä, kun vesi kiteytyy 

jäätelössä jääkiteiksi. Jäljelle jäävä sokeriliuos väkevöityy ja sen jäätymispiste laskee. 

Jäätelön rakenne pysyy -20 °C:een lämpötilassa pehmeänä, koska osa vedestä on edel-

leen nestemäisenä väkevässä sokeriliuoksessa. (Clarke 2004, 21-25.)  

2.3 Ilma 

Jäätelön tilavuus pienenee huoneenlämmössä, koska ilma pyrkii erottumaan seoksesta 

tai koska ilmakuplat pyrkivät yhdistymään. Emulgointiaineiden vaikutus pintajännitystä 

vähentävänä aineena ilmakuplien ja nestemäisen osan välillä vaikuttaa samalla ilman 

pysymiseen jäätelörakenteen sisällä. Jäätelön valmistuksessa pyritään ilmakuplista 
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saamaan mahdollisimman pieniä, eli 23-84µm kokoisia. Ilmakuplien kokoon vaikuttaa 

varastointiaika- ja lämpötila. Ilmakuplat pysyvät paremmin paikallaan alhaisessa lämpö-

tilassa. Kun ilmakuplat eivät pääse yhdistymään, ilma pysyy paremmin jäätelön sisällä 

pitäen myös tilavuuden vakaana. Kaurajäätelöä vispattaessa ilmakuplien koko pienenee 

paineen kasvaessa ja samalla vispain rikkoo ilmakuplia entistä pienemmiksi. Tällöin nii-

den sisäinen energia suurenee ja ne pyrkivät tasaamaan paine-eron yhdistymällä toisiin 

ilmakupliin tai erottumaan jäätelöstä. Kovettunut rasva muodostaa ryppäitä, joiden si-

sään sitoutuu ilmaa. Jotta tämä haluttu rakenne säilyisi lämpötila on laskettava nopeasti 

alhaiseksi ja pidettävä siellä. (Clarke, 2004,150-154.) 

2.4 Entsyymit 

Kaurajäätelömassan valmistuksessa käytetään tiettyjä spesifisiä entsyymejä massan ve-

densidontakykyisten ja tätä kautta viskositeettiä lisäävien tärkkelysketjujen pilkkomiseen 

ja samalla imellyttämiseen, jolloin tietty entsyymi pilkkoo mautonta tärkkelysketjua lyhy-

emmiksi ja maultaan makeammiksi maltoosi- ja glukoosiketjuiksi (Lehtonvaara, 

2011,19). 

Riittävän korkea kuumentamien denaturoi entsyymit, jolloin ne eivät ole enää aktiivisia. 

Koska entsyymit ovat proteiineja niiden toiminta-alue on rajattu toimimaan tiettyjen läm-

pötilojen ja happamuuden rajoissa. Entsyymin tarvittava määrä riippuu käytetyistä raaka-

aineista ja reaktio-olosuhteista, kuten happamuudesta, lämpötilasta ja ajasta sekä vaa-

ditusta hydrolyysin asteesta. (Lehtonvaara, 2011, 158). 

Beetaglukaanin kyky sitoa vettä ja tätä kautta tuottaa viskooseja liuoksia riippuu bee-

taglukaaniketjujen pituuksista. Mitä pidempiä ketjut ovat, sitä helpompi niiden on muo-

dostaa vettä sitovia verkostoja. Kaurajäätelön valmistuksessa beetaglukaaniketjut ha-

joavat osittain kaurajäätelön valmistuksessa käytetyn homogenoinnin aikana. (Kivelä 

ym. 2010, 611.) 

Homogenoinnin lisäksi beetaglukaanirakennetta voidaan pilkkoa myös osittain entsy-

maattisesti likenaasientsyymin tai kokonaan happohydrolyysin avulla. Luomutuotan-

nossa happohydrolyysi ei ole mahdollinen, mutta entsymaattinen ja oksidatiivisesti ha-

joitus on mahdollista toteuttaa, jotta kauramassasta saisi ominaisuuksiiltaan juoksevam-

paa. (Faure ym. 2013, 99.)  
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Entsyymi X on sieni-beetaglukanaasientsyymi, joka on tarkoitettu muiden kuin tärkkelyk-

sen polysakkaridien hydrolysoimiseksi. Entsyymi X sisältää beetaglukanaasientsyymiak-

tiivisuutta ja muuta toimintaa selluloosaa ja ksylaania kohtaan. Entsyymi X suositellaan 

käytettäväksi viskositeetin vähentämisessä.  

Entsyymi X:ää käytetään beetaglukaanien täydelliseen hajotukseen ja tätä kautta soke-

rien- ja proteiinipitoisuuden nostoon liuoksessa sekä viskositeetin vähentämiseen, jolloin 

on mahdollista vaikuttaa massan virtausnopeuden optimointiin kaurajäätelömassaa 

pumpattaessa prosessilaitteistossa. (AB Enzymes 2018.) 

Entsyymi Z on väkevöity ja nestemäinen lämpöstabiili bakteerialfa-amylaasientsyymi 

tärkkelyksen hajoamiseksi. Gelatinoidun tärkkelyksen nopean hydrolyysin ja vesiliukois-

ten dekstriinien muodostumisen ansiosta saavutetaan tärkkelyssuspensiossa nopea vis-

kositeetin laskun. Entsyymi Z tuotetaan Bacillus licheniformiksen geneettisesti muunne-

tun kannan kontrolloidulla fermentoinnilla. Entsyymi Z.aa käytetään nopeaan viskositee-

tin pienentämiseen. (AB Enzymes 2018.) 

2.5 Rasva 

Rasvalla on monta roolia jäätelössä. Se sitoo aromiaineita, tuo suutuntumaa paksunta-

malla rakennetta sekä emulgoi ja stabiloi siihen liittyneitä aineita keskenään. Rasvan 

avulla saadaan muodostettua pysyvä vaahtorakenne sekä yhdistettyä emulsio ja vaahto 

seokseksi. Rasva lisää myös matriisin viskoosiutta, eli hidastaa jäätelön sulamista. 

(Clarke 2004, 147.) 

Kaurajäätelöön lisätty tyydyttynyt kookosrasva sulaa ja pilkkoutuu homogenoinnin ai-

kana, jolloin rasvamembraanin muodostuminen alkaa. Tämän lisäksi kiteytymistä tehos-

taa tyydyttymättömien rasvahappojen suoraketjuiset rakenteet, jolloin rasvamolekyylit 

pyrkivät muodostamaan toisiinsa nähden säännöllisiä rakenteita, eli ne pyrkivät kiteyty-

mään. Ennen kypsymisvaihetta lisätyt stabilointiaineet sitovat itseensä vettä vetysidos-

ten avulla, jolloin rasva kiteytyy entisestään ja järjestäytyy uudelleen tasaiseksi mas-

saksi. (Goff ym. 1997, 365.) 

Kypsytys parantaa myös kaurajäätelön vispautuvuutta. Vispauksen aikana muodostu-

neiden komponenttien, etenkin rasvan on oltava kooltaan alle 30 µm kokoisia, jotta suun 

reseptorit eivät tunnistaisi sitä kiteisenä, ei-toivottuna rakenteena. (Clarke 2004, 60). 
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Vispauksen ja jäähdytyksen aikana osittain kiteytyneet rasvafaasin rasvapallot kerään-

tyvät yhteen ja muodostavat verkkomaisen rakenteen, sitoen samalla sisäänsä ilmaa. 

(Lehtonvaara 2011,169). 

Rasvaverkko stabiloi ilmakuplia ja vaahtomaista olomuotoa. Vahvan verkkorakenteen 

tehostamiseksi kaurajäätelömassaan lisätään emulgointiaineita. Rasvapitoisuus vaikut-

taa kaurajäätelön rakenteen säilymiseen lämpötilan noustessa. Aikaisempien tutkimus-

ten mukaan alhainen rasvapitoisuus on yhteydessä jäätelön sulamisnopeuteen. Mitä 

enemmän jäätelö sisältää rasvaa, sitä hitaammin se sulaa. Koska kaurajäätelön sisäl-

tämä rasva koostuu eri rasvahappojen seoksista, ei kaurajäätelöllä ole tarkkaa sulamis-

pistettä. (Goff ym. 1997, 363.) 

2.6 Proteiini 

Proteiinit toimivat jäätelössä emulgointi- ja vaahdotusaineina helpottavat rasvan, ilman 

ja veden sekoittumista halutuiksi jäätelön rakenteeksi. Proteiinit koostuvat aminohappo-

ketjuista, jotka muodostavat yhdessä kiharoita proteiiniketjurihmastoja. Näiden rihmas-

tojen keskellä on rasvaliukoiset ja ulkoreunoissa vesiliukoiset molekyylit. Tällöin proteiinit 

ovat alkuperäisessä rakenteessaan vesiliukoisia. Kuumuuden, happamuuden tai me-

kaanisen rasituksen, kuten vaahdotuksen johdosta ne denaturoituvat, eli niiden kerära-

kenne rikkoutuu, jolloin hydrofiiliset, eli vesiliukoiset osat tulevat esille. Proteiinin hajo-

tusreaktiossa ne pyrkivät veden ja rasvan tai veden ja ilman rajapinnalle, jolloin ne vah-

vistavat jäätelön vaahtorakennetta. (Lehtonvaara 2011, 155). 

Kaurajäätelön sisältämät proteiinit ovat peräisin suurimmaksi osaksi kaurajauhoista, 

mutta niitä voi lisätä massaan myös proteiinipitoisten raaka-aineiden, kuten palkokasvi-

jauhojen avulla. Palkokasvit ovat ravintorikkaita raaka-aineita, jotka sisältävät paljon eri-

laisista aminohapoista koostuvia proteiinia. Palkokasvien proteiinit ovat myös eläinperäi-

seen proteiinin verrattuna ilmaston kannalta loistava valinta. Useimpien palkokasvien 

proteiinipitoisuus on 17–30 % luokkaa. Ravitsemuksellisten ominaisuuksiensa lisäksi 

palkokasviproteiineilla on myös toiminnallisia ominaisuuksia kaurajäätelön ainesosana. 

Näitä ominaisuuksista ovat liukoisuus, veden ja rasvan sitomiskyky, vaahtoaminen ja sa-

keutuminen sekä aromien sitominen. (Boye ym. 2010.) Opinnäytetyön teknisessä vai-

heessa hyödynnettiin palkokasvien vaahdonmuodostuskykyä. 
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Erilaiset tutkimukset osoittavat, että jotkut palkokasvien proteiinien toiminnalliset ominai-

suudet voivat olla verrattavissa muiden usein käytettyjen proteiinien, kuten soijan ja he-

ran ominaisuuksiin. Kaurajäätelöihin voidaan lisätä palkokasveista peräisin olevaa pro-

teiinia ravintoarvon lisäämiseksi ja pehmeämmän rakenteen aikaansaamiseksi. Vaihto-

ehtona on käyttää perinteisiä jauhoja, jotka sisältävät alle 65 % proteiinia tai niiden kon-

sentraatteja, jotka sisältävät yli 65 % proteiinia. Jäätelöön on mahdollista lisätä myös iso-

laattia, eli palkokasveista eristettyä 90 %:sta proteiinijauhoa.  Elintarvikeproteiinien esit-

tämät toiminnalliset ominaisuudet määritetään niiden aminohappokoostumuksen, prote-

iinirakenteen sekä pinnan hydrofobisuusasteen perusteella. Ominaisuuksiin vaikuttaa 

myös käsittelyolosuhteet, kuten tuotteen pH eli happamuus, lämpötila sekä proteiinien ja 

muiden elintarvikkeiden väliset vuorovaikutukseen vaikuttavat komponentit, kuten suo-

lat, rasvat ja hiilihydraatit. (Boye ym. 2010.) 

2.7 Sokeri 

Jäätelönvalmistuksessa sokerin tehtävä on makeuttaa sekä saada aikaan geelimäinen 

rakenne, joka helpottaa vaahtoutumista. Tämä perustuu siihen, että seos muuttuu hidas-

liikkeisemmäksi, kun sokeri imee itseensä vettä. Tällöin se muodostaa vaahtokuplien 

ympärille paksun kalvon, jolloin seos on hidasliikkeisempää. (Lehtovaara ym. 2011, 45.) 

Yhden hypoteesin mukaan sokeri olisi hyvä lisätä haluttuun vaahtoon vasta vaahdon 

muodostuttua, koska sokeri kilpailee vapaasta vedestä proteiinin kanssa, jolloin vapaata 

vettä on vähemmän kuplien seinien rakentamiseen. Sokerin lisäys ennen vaahdotusta 

pidentää vaahdotusaikaa ja pienentää kuplien kokoa, mutta tekee massasta kestäväm-

män, koska kuplien ympäröimä vesiliuos on paksumpaa. (Lehtovaara ym. 2011, 45.)  

Sokerin tehtävä on myös alentaa jäätymispistettä. Pelkkää vettä ja 60 % sokeria sisältä-

vässä liuoksessa jäätymispiste on -10,1°C ja 80 % sokeriliuoksessa jäätymispiste on -

42,9°C. Jäätelö sisältää kuitenkin paljon muitakin komponentteja kuin sokeria, joten tulos 

on vain suuntaa-antava. Jäätymispisteen alenemaan vaikuttaa liuenneen sokerin mole-

kyylikoko eli se onko kyseessä isomolekyylinen sakkaroosi, invertoitunut fruktoosi vai 

glukoosi. (Davis 1995, 170.)  
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2.7.1 Tärkkelyssiirappi 

Tärkkelyssiirappien tehtävä on hidastaa hallitusti sakkaroosin uudelleenkiteytymistä, 

alentaa makeutta sekä vaikuttaa juoksevuuteen kasvattamalla seoksen viskositeettiä. 

Sokerin lisäys vaikuttaa myös säilyvyyteen, koska sokeri sitoo itseensä vettä ja estää 

samalla mikrobien kasvun elintarvikkeessa. Sokeri liukenee tietyssä lämpötilassa, kun-

nes liuos on kylläinen, eli siihen ei liukene enempää ainetta. Huoneenlämmössä yksi osa 

vettä kykenee liuottaamaan kaksi osaa sokeria. Tämän jälkeen loppuosa sokerista kitey-

tyy ulos liuoksesta. Tärkkelyssiirapin lisäys vaikuttaa sokerin uudelleenkiteytymiseen. 

Tärkkelyssiirapilla on korkeampi viskositeetti kuin sokerilla, mikä estää sokerimolekyy-

lien kiteytymistä jäätelömassa, eli tärkkelyssidosten yhdistymistä ja järjestäytymistä uu-

delleen. Tämä ilmiö parantaa samalla sokerin liukenemista jäätelömassaan. (Ala- Kulju 

ym. 1980, 40). Siirappi alentaa jäätelön rakennetta ilman liiallista makeuttamista. Sen 

avulla massaan syntyy paljon pieniä jääkiteitä ja jäätelömassa pysyy tiiviimpänä. Siirap-

pien käytöllä voidaan vaikuttaa myös siihen, ettei jäätelö reagoi yhtä herkästi lämpötilan 

vaihteluihin. (Kriikku- Kalaja ym. 2010, 69.) 

Inverttisokeri on glukoosin ja fruktoosin seos, joka on peräisin sakkaroosin eli ruokoso-

kerin invertoitumisesta. Invertoitumisella tarkoitetaan että sokeri hajoaa omiksi rakenne-

osikseen. Invertoituneen sokerin kuiva-ainepitoisuus ja makeus on korkeampi kuin pe-

rinteisen sakkaroosin. Makeuden aistimiseen vaikuttaa kuitenkin pH, lämpötila ja soke-

ripitoisuus. Sakkaroosista ja invertoituneesta sokerista sekoitetaan seoksia halutun käyt-

tötarkoituksen mukaan, jolloin niiden liukoisuus paranee pelkkään sakkaroosiin tai inver-

toituneeseen sokeriin nähden. (Chen ym. 1993, 997.) 

2.7.2 Sokeralkoholit  

Sokerialkoholit ovat rakennetta parantavia makeutusaineita. Ne vaikuttavat erityisesti 

jäätelön jäätymispisteeseen alenemiseen. Alhaisen jäätymispisteen ansiosta jäätelön ra-

kenne on kylmänä lusikoitaessa pehmeämpää. Sokerialkoholit kuuluvat lisäaineisiin ja 

erityisesti luomutuotteissa niiden käyttöä on rajoitettu, koska niiden molekyylirakennetta 

on usein käsitelty kemiallisesti. Sallittuja sokerialkoholeja luomutuotteissa ovat glyseroli, 

jota saa käyttää luomu jäätelön valmistuksessa, jos se on kasviuutteen tai kasviaromiai-

neen osana sekä ioninvaihtomenetelmällä valmistettu eritrytroli (Evira 2018) Erytritroli 

lasketaan polyoliksi eli lisäaineeksi. Sen kiderakenne estää kosteuden sitoutumista 
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jäätelöön. Sen makeus on 60-80 % perinteisestä sokerista eli sakkaroosista. Erytritroli 

valmistetaan teollisesti glukoosista tietyn fermentointiprosessin avulla. (Kehittyvä elintar-

vike 2018.) 

2.8 Luomutuotteessa sallitut lisäaineet 

Luomuelintarvikkeita valmistaessa on huomioitava niissä sallitut lisäaineet, joiden yhteis-

lukumäärä on tällä hetkellä 48. Luku vastaa vain yhtä seitsemäsosaa kaikista elintarvi-

keteollisuudessa käytetyistä lisäaineista.  Periaate luomulisäaineille on, että ne ovat pe-

räisin luonnosta ja että niitä on käsitelty vain mekaanisesti, fysikaalisesti, entsymaatti-

sesti tai mikrobiologisesti. Lisäksi luomutuotteissa on mahdollista käyttää luontaisia aro-

meja sekä entsyymejä ja mikrobeja, joissa ei ole käytetty geenimuuntelua. Lisäaineet on 

merkittävä pakkausmerkintöihin niiden käyttömäärän mukaisessa järjestyksessä. Lisäai-

neita käytetään antamaan tuotteelle haluttu ominaisuus, kuten väri, maku tai rakenne.  

Sen avulla voidaan myös parantaa tuotteen säilyvyyttä tai nopeuttamaan valmistuspro-

sessia. (Nuora 2013.) 

2.8.1 Lesitiini 

Emulgointiaineena käytetään soija- tai auringonkukkalesitiiniä, jonka rakennusaineita 

ovat rasvahappojen ja glyserolin lisäksi koliiniyhdiste sekä fosforihappo. Lesitiini on tär-

keimpiä emulgointiaineita, jonka avulla jäätelöön on mahdollista saada kiinteä ja pehmeä 

rakenne, sekä parantaa jäätelön vispautuvuutta ja kestävyyttä. Lesitiinin tehtävä jääte-

lönvalmistuksessa on pienentää hydrofiilisten ja hydrofobisten päiden avulla rasvan ja 

veden välistä pintajännitystä kiinnittymällä niiden rajapintaan ja muodostamalla näin jää-

telön massaa vaahdotettaessa pysyvä vaahtorakenne. Emulgoivan vaikutuksen lisäksi 

lesitiini estää tehokkaasti hapettumista ja sen käyttöä ei ole rajoitettu. (Nuora 2013.)  

2.8.2 Johanneksenleipäpuujauhe 

Johanneksenleipäpuujauheen kemiallinen rakenne on monimutkainen polysakkaridi, 

jonka ominaisuutena on liueta huonosti kuumaan veteen, mutta turvota kylmässä ve-

dessä. Jauhe sopii hyvin sakeuttamisaineeksi, koska seos on 1 % lisäyksen jälkeen jo 
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melko viskosista. Johanneksenleipäpuujauheen vaikutukset korostuvat karrageenin ja 

agaragarien käytön yhteydessä. (Hannukainen 1984, 266.) 

2.8.3 Guargum 

Guargum on peräisin soijakasvia muistuttavasta guar-kasvin siemenistä. Sen kemialli-

nen polysakkariidirakenne on lähellä johanneksenleipäpuujauhetta. Sen tärkeä ominai-

suus on jo pienissä ainemäärissä nopea liukeneminen kylmään veteen. (Hannukainen 

1984, 266.) Guargum kuuluu stabilointiaineisiin, joita käytetään jäätelönvalmistuksessa 

viskositeetin lisäämiseen ja jään kiteytyksen säätämiseen. Guargumin käyttö lisäaineena 

auttaa pitämään pienet kiteet eristyksissä ja estämään samalla suurten kiteiden kasvun. 

Niiden käyttö estää myös kutistumisen ja rajoittaa jääkiteiden uudelleenkiteytymistä va-

rastoinnin aikana pidentäen varastointiaikaa. Tämän ansiosta jäätelön rakenne ei muutu 

karkeaksi, jäiseksi tai epämiellyttäväksi sekä varmistaa samalla jäätelön hitaamman ja 

yhtenäisemmän sulamisen. (Nuora, M. 2013.) 

2.8.4 Natriumalginaatti 

Natriumalginaatti on neutraalin makuinen merilevästä uuttamalla saatu algiinihapon 

suola. Se on polysakkaridiseos, joka liukenee hyvin veteen ja sitoo tehokkaasti vettä. 

(Hannukainen 1984, 264) Natriumalginaatti kuuluu stabilointiaineisiin ja se muodostaa 

vedessä geelirakenteen sitomalla vapaata vettä verkkorakenteensa sisään. Natriumalgi-

naattia käytetään esimerkiksi estämään kaurajäätelön jääkiteiden kasvua säilytyksen ai-

kana sekä sen kiinteiden osien ja nesteen erottumista toisistaan, jolloin tuote pysyy ta-

salaatuisena. Kaurajäätelön valmistuksessa natriumalginaatin avulla kaurajäätelöstä on 

mahdollista saada pehmeämpää ja tasaisempaa. Lämpötilamuutokset aiheuttavat jääte-

lön sisältämien jääkiteiden sulamista ja uudelleen jäätymistä, jonka seurauksena jääte-

lön rakenne kärsii ja saattaa muuttua aistittavasti epämiellyttäväksi. Osa jäätelön sisäl-

tämästä vedestä on jäätymättömässä muodossa ja stabilointiaineilla, kuten natriumalgi-

naatin ominaisuutena sitoa tämä vapaa vesi estäen samalla kiderakenteen muutos. 

(Marshall ym 2000, 71-72.)  
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3 KAURAJÄÄTELÖN VALMISTUSPROSESSI 

Kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 1995 tehdyn määritelmän mukaan jäätelö on 

jäädytetty elintarvike, joka tehdään rasva-proteiiniemulsiosta sekä muista ainesosista, 

joka on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan tai osittain sulaneena. Määritelmä astui voi-

maan 1.2.1999. (KTMp 1999.) Prosessikaviossa (Kuva 1.) on esitetty kaurajäätelön val-

mistuksen vaiheet. 

 

Kuva 1. Prosessikaavio 

3.1 Raaka- aineiden mittaus, homogenointi ja pastörointi 

Kaurajäätelön valmistus alkaa kauran ja veden sekoituksella ja kuumennuksella, jonka 

yhteydessä seokseen on mahdollista lisätä entsyymejä ohentamaan kaurajäätelöpohjan 

rakenteesta viskoosisempaa. Tämän jälkeen lisätään muut raaka-aineet ja seos ho-

mogenisoidaan sekä usein pastöroidaan eli lämpökäsitellään samalla, jotta homogeni-

soinnissa seoksen komponentit pilkkoutuvat pienempään olomuotoon. Toimenpide py-

säyttää myös mahdollisen entsyymitoiminnan sekä hajottaa rasvapallot pienemmiksi li-

säten samalla niiden pinta-alaa. Pienet rasvapallot parantavat jäätelömassan 
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rakennetta, jolloin se vispautuu paremmin ja on tasaisempaa. (Tetrapak prosessing sys-

tem 2003.)  

3.2 Kylmäkypsennys 

Kaurajäätelön kypsennys tapahtuu vähintään neljän tunnin ajan 2-5°C lämpötilassa. 

Kypsennyksen tarkoitus on absorboida, eli kiinnittää emulgointiaineet tyydyttymättömien 

rasvapallojen pinnalle. Tällöin emulgointiaineet korvaavat osan proteiineista. Kypsen-

nysprosessi nostaa massan viskositeettia. Mikäli viskositeetti pysyy alhaisena, saattaa 

se tarkoittaa, etteivät emulgointiaineet eivät ole hydratoitunut riittävästi. (Clarke, 2004, 

65.) 

Lämpötilan laskiessa rasvaan kiinnittyneet emulgointiainemolekyylit kiteytyvät. Hydrofo-

bisoitumisen eli vettä hylkivän olomuotonsa ansiosta emulgointiaine absorboituu eli kiin-

nittyy paremmin tyydyttyneiden rasvapallojen kanssa. Tästä seuraa nukleaatio eli olo-

muodon muutoksen ensimmäinen askel kohti tulevaa jäätymistä. (Tetrapak prosessing 

system 2003.) 

3.3 Vispaus, pakkaus ja latenttilämpö 

Kaurajäätelömassan tekeydyttyä kylmässä noin vuorokauden ajan se siirretään jäätelö-

koneeseen, joka vatkaa siihen ilmaa ja samalla kaurajäätelön rakenne jäätyy osittain. 

Jäätelömassaa vaahdottaessa proteiinikerät aukeavat ja muodostavat veden ja ilman 

rajapinnalle muodostuneisiin kupliin suojaavan kalvon. Maidossa on 4 % ja valkuaisessa 

10 % proteiinia, kun kaurassa proteiinin osuus on 16 %. Tämän vuoksi vaahto on kestä-

vämpää kuin maitovaahto. Koska proteiinit denaturoituvat tietyn lämpötilan ja happa-

muuden ansiosta näitä lisäämällä voidaan tehostaa vaahdon syntymistä vispauksen ai-

kana. Jos seoksessa on rasvaa, se toimii prosessin voiteluaineena vaahdon ilmakuplien 

välissä, jolloin ne eivät pysty tarttumaan toisiinsa. (Lehtonvaara ym. 2011, 193.) 

Esimerkiksi kevytmaidosta ei saa aikaan vaahtoa ellei sen proteiinipitoisuutta nosta tai 

edistä denaturoitumista kuumentamalla. Jos vaahdotettavan seoksen rasvaprosentti ylit-

tää 35% toimivat rasvapisarat vaahdon vahvistajana. Vispauslaitteiston periaate on sy-

linterien avulla tapahtuva nopea lämmönvaihto sekä kaavintalaitteiston avulla tapahtuva 

ilmanlisäys. Kypsyneen kaurajäätelömassan vispauksen tarkoituksena on leikata 
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komponentteja pienemmiksi ja sekoittaa haluttu määrä ilmaa massaan sekä jäädyttää 

osa vedestä. Vispauksen aikana kaurajäätelöön muodostuu noin puolet lopullisista jää-

kiteistä, jotka jäykistävät massaa ja tekevät siitä pehmeämpää. Lopuksi jäätelömassa 

annostellaan osittain jäätyneenä pakkauksiin ja karkaistaan karkaisutunnelissa, jolloin 

jäätelö saa lopullisen rakenteensa. (Clarke 2004, 60.)  

Jäädytettäessä kaurajäätelöä vispauksen aikana saattaa tapahtua alijäähtymistä, jossa 

aine pysyy edelleen nestemäisenä. Mikäli riittävän alhainen lämpötila, eli jäätelön osalta 

-2°C:tta on saavutettu prosessin nukleaatiossa eli jäätymisen ensimmäisessä vaiheessa 

tapahtuvaa kiteytymistä. Vesiosa saattaa alkaa muodostaa epäsymmetrisiä kideraken-

teita jollekin jo olemassa oleville pinnoille. Tarvittavana pintana saattaa toimia jäätelön 

sisältämä proteiini tai kiteytyminen voi tapahtua myös suoraan käytetyn astian pinnalla. 

On kuitenkin huomioitavaa, että seos sisältää jäätymispistettä alentavia aineita, kuten 

sokeria ja emulgointiaineita, näin ollen teoriassa kiteytyminen tapahtuu vielä alhaisem-

missa lämpötiloissa. (Clarke 2004, 23.)  

Latenttilämpötila eli energia, joka poistuu jäätelöstä nestemäisen olomuodon jäätyessä 

tarkoittaa, että nukleaation jälkeen veden latenttilämpö vapautuu ja nostaa samalla jää-

telömassan lämpötilaa. Tämä ilmiö halutaan tapahtuvan mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa, jotta haluttu rakenne olisi mahdollista saavuttaa. Myöhemmin tapahtunut läm-

mönvapautuminen voi johtaa ulkonäkö- ja koostumusvirheisiin. Latenttilämpö lähtee 

nousemaan puhtaassa vedessä alkulämpötilan ollessa +5 °C, noin 20 min kuluttua, jol-

loin puhtaan veden lämpötila käy -2 °C:ssa. Latentin vuoksi lämpötila nousee takaisin 0 

°C:een ja lähtee vasta tämän jälkeen laskemaan hitaasti uudelleen. Mikäli seokseen on 

sekoitettu sokereita ja muita jäätymispistettä laskevia aineita latenttilämmön vapautumi-

nen tapahtuu lähtötilanteesta +5 °C:ssa noin 40 min kuluttua, jolloin seoksen lämpötila 

on -3 °C ja nostaa sen hetkellisesti takaisin 0 °C:een. Muiden aineiden, kuin vettä sisäl-

tävien liuosten jäätyminen tapahtuu siis hitaammin tai erittäin alhaisissa lämpötiloissa, 

esimerkiksi alkoholi jäätyy vasta -40 °C:ssa. (Clarke 2004, 21-22.) 

On tärkeää, että jäätelön lämpötila laskee riittävän alas vispauksen aikana, jotta latentti-

ilmiö tapahtuisi jo tällöin, jotta vältyttäisiin rakennemuutoksilta itse jäädytyksen aikana. 

Jäätelön jälkeenpäinen sulamisen mahdollisuus kasvaa, jos se pakataan pehmeänä. 

Tällöin sulamisen mahdollisuus on suuri, koska latenttilämpö ei ole saavutettu ja samalla 

latenttilämpö ei ole päässyt vapautumaan massan sisältämästä vedestä. (Clarke 2004, 

23.) 
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3.4 Karkaisu  

Lopullinen jäätyminen tapahtuu karkaisutunnelissa, jossa jäätelö jäätyy huomattavasti 

hitaammin, jtällöin ei tapahdu enää merkittävää nukleoitumista eli rakenteen ydintymistä. 

Tämän vuoksi jäätyminen tapahtuu lähes ainoastaan kasvattamalla jo olemassa olevia 

jääkiteitä suuremmiksi ja kiteyttämällä niitä yhteen. Tämä muuttaa hiukan jäätelöraken-

teen koostumusta, minkä vuoksi jääkiteiden on oltava mahdollisimman pieniä vispauk-

sen aikana tapahtuvassa jäätymisessä, jotta lopputuloksena ei ole hiekkaista suutuntu-

maa. Jääkiteen koon ollessa yli 40-50 μm, jäätelön suutuntuma muuttuu jäiseksi ja kar-

keaksi. (Clarke 2004, 77-82.) 

Puolijähmeä jäätelö jäädytetään pakattuna tai pakkaamattomana, eli karkaistaan karkai-

sutunnelissa kylmäaineen avulla kymmeniä asteita 0°C:een alapuolelle. Karkaisulämpö-

tila riippuu jäätelön koostumuksesta ja tilavuudesta (Tetrapak prosessing sys- tem. 402.) 

Yhdessä stabilointiaineiden ja lämpötilan avulla estetään kaurajäätelön öljy-vesiosien 

uudelleen erottuminen. Jäätelön dermodynaamista mikrokoostumusta on kuitenkin mah-

dotonta estää muuttamasta kokonaan huonompaan suuntaan. (Clarke 2004, 77-82.)  
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4 KAURAJÄÄTELÖN TUOTEKEHITYS 

Käytännön toteutus toteutettiin jäätelötehtaan omissa tiloissa.  Ensimmäiseen testierään 

valittiin kuusi eri reseptiä. Jokaisen testimassan suuruus oli 2,5 kg. Kahdessa reseptissä 

oli muutettu sokeriaineita ja niiden suhteita keskenään. Kahdessa reseptissä oli testattu 

eri emulgointi- ja stabilointiaineiden vaikutuksia. Yhteen resepteistä oli lisätty herne- ja 

härkäpapuproteiineja sekä yhteen lisätty entsyymejä. 

Kaurajäätelömassat valmistettiin ohjeen mukaan ja ne siirrettiin lopulta kypsymään yön 

yli kylmään. Ainoastaan entsyymikäsitellyssä jäätelömassassa oli silmämääräisesti 

muita alhaisempi viskositeetti. Seuraavana päivänä jäätelömassoista valmistettiin varsi-

naista jäätelöä testijäätelökoneella (Kuva 2.). Testikone ei vastaa ominaisuuksiltaan tuo-

tantomittakaavan laitetta, joten saadut vispausasteen tulokset ovat vain suuntaa antavia. 

Jäätelömassoissa oli silmämääräisesti havaittavissa viskositeettieroja. Resepti, jonka 

sokerisuhteita oli muutettu, oli entsyymivaikutteisen jäätelömassan kanssa juoksevim-

pia. Entsyymilisätyssä jäätelöpohjassa oli myös hiutaleita, joita epäiltiin rasvaksi. Kaura-

jäätelöstä mitattiin vaahtoutumisaste punnitsemalla sama tilavuus tuotetta ennen ja jäl-

keen vispauksen (Kuva 3.). Vispausasteet olivat 50 %:in luokkaa, kun tavoiteltava tila-

vuus on 100%. 

Toiseen testierään valittiin ensimmäisen testierän parhaimmaksi arvioidut jäätelöt ja läh-

dettiin kehittämään niistä uusia yhdistelmiä. Lopulta päädyttiin neljään eri reseptikokei-

luun. Näissä toistettiin sama prosessi kuin ensimmäisessä testierässä. Tulokset on il-

moitettu tuloksissa. 

Kolmannessa testierässä valmistettiin kaksi reseptiä toisen testikerran parhaaksi arvioi-

duista resepteistä. Tulokset on ilmoitettu tulokset-välilehdellä.  
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Kuva 2. Jäätelökone, jolla testiajot suoritettiin 

 

 

Kuva 3. Jäätelöt ennen ja jälkeen vispauksen 
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4.1 Reseptit 

Salattu. 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Tasalaatuisen tuotteen aikaansaamiseksi on tärkeä tehdä erilaisia mittauksia. Jäätelön 

valmistusvaiheissa käytettyjä analyysejä ovat viskositeetti sekä pH ja kuiva-ainepitoi-

suus. Valmiille jäätelölle voi tehdä lisäksi mikroskooppinen rakennemittaus, vispausas-

teen, jäätymispisteen ja sulamispisteen määrittely, sekä mitata jäätelön kovuus. (Clarke 

125). 

4.2.1 Aistinvarainen arviointi 

Ruoan aistittavalla laadulla on merkitystä, koska ruoan väri, haju, maku ja rakenne vai-

kuttavat kuluttajien ostopäätökseen. Teollisella elintarviketuotannolla on vähimmäisvaa-

timukset valmistetun ruoan suhteen, mitkä sen tulee täyttää, jotta sen kilpailukyky säilyy. 

Analyyttisiin mittausmenetelmiin kuuluu kuvailevat menetelmät, jolloin saadaan objektii-

vinen kokonaiskuva tuotteen keskeisistä aistittavista ominaisuuksista. Aistinvaraisessa 

arvioinnissa on erilaisia menetelmiä eri käyttötarkoituksiin, mutta pääsääntöisesti aistin-

varaista arviointia käytetään tuotekehityksen ja laadunvalvonnan apuna. Aistinvarainen 

arviointi antaa tietoa tuotteen aistittavista ominaisuuksista, kuten makeudesta, ra-

peudesta tai rasvaisuudesta. (Turun ammattikorkeakoulu, 2018). 

Aistinvaraiseen arviointiin kuulu benchmarkkaus, eli useiden tuotteiden ominaisuuksien 

vertailu toisiinsa esimerkiksi omat vastaan kilpailijoiden tuotteet. Aistittavilla menetelmillä 

voidaan tutkia myös mitkä tuotteen ominaisuuksista vaikuttavat sen hyväksyttävyyteen. 

Tutkimuskysymyksinä voi olla se, kuinka lähellä tavoitteita uusi tuotekandidaatti 

on tai kuinka paljon jokin muutos vaikuttaa tuotteen aistittaviin ominaisuuksiin. Muita tut-

kittavia asioita on muun muassa raaka-aineen vaihtaminen tai jonkin ainesosan lisäämi-

nen tai vähentäminen tai valmistusprosessiin kohdistuva muutos. Aistinvaraisen arvioin-

nin menetelmät voivat olla kvalitatiivisia eli laadullisia tai kvantitatiivisia tai määrälli-

siä. (Turun ammattikorkeakoulu, 2018). 
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Jos tulosten käsittelyssä on käytetty kuvailevia menetelmiä voivat tulokset olla sekä laa-

dullista että määrällistä tietoa.  Ominaisuuksien voimakkuus lasketaan keskiarvona raa-

din jäsenten itsenäisistä arvoista. Ominaisuudet ja niiden voimakkuudet muodostavat 

tuotteen profiilin, joka voidaan esittää graafisina viivakuvioina, pylväinä tai tähtiku-

viona. Aistinvaraisessa arvioinnissa käytetään usein myös luokka-asteikkoa, eli arvioi-

daan näytteen miellyttävyyttä tavallisimmin sanallisen ja numeerisen asteikon avulla, 

joka on usein 5-, 7-, tai 9-portainen. (Turun ammattikorkeakoulu, 2018). 

Kuvailevassa menetelmässä noin kymmenen hengen arvioijaraati arvioi analysoitavan 

tuotteen ominaisuuksien, kuten rakenteen tai makeuden voimakkuutta ja kuvailee näy-

tetyypin ominaisuuksia sanallisesti. Näissä arvioinneissa voidaan käyttää kuluttajaraatia, 

koulutettua raatia tai asiantuntijaraatia, joka koostuu kokeneista tuotteen raaka-aineiden 

ja valmistuksen osaajista, jotka tuntevat käyttämänsä arviointimenetelmän ja pystyvät 

tuottamaan toistettavia arvioita. Aistinvaraisessa analyysissä on myös tärkeää, että näyt-

teet esitetään koodattuina ja satunnaistetussa järjestyksessä. (Turun ammattikorkea-

koulu, 2018). Kuva 4. on opinnäytetyön aistinvaraisen arvioinnin tilaisuudesta. Arvioija-

raati koostui tehtaan henkilökunnan jäsenistä. 

 

 

Kuva 4. Aistinvarainen arviointi 
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4.2.2 Vispausaste 

Vispausaste eli overrun tarkoittaa vispauksesta johtuvaa jäätelön tilavuuden kasvamista, 

joka vaikuttaa kaurajäätelön kovettumisaikaan ja rakenteen pysyvyyteen. Mitä korke-

ampi luku on, sitä enemmän jäätelö sisältää ilmaa ja sitä heikompi on jäätelön rakenteen 

pysyvyys, jolloin varastoinnin aikana alkaa ilmetä kutistumista ja jäisyyttä. Korkea vis-

pausaste tarkoittaa myös, että tuote johtaa hyvin lämpöä, eli sillä on alhainen lämpöka-

pasiteetti, jolloin se vaatii pidemmän karkaisuajan (Clarke. 2004, 80.) Sopiva vispaus-

aste teollisuudessa on noin 100%, jolloin sen tilavuus on kaksinkertaistunut ja tällöin 

tuotteen rakenne pehmenee. Pienessä mittakaavassa, kuten kotona valmistetussa jää-

telössä vispausaste on 20-40%, jolloin lopputuote on tiiviimpää. Tulos voidaan laskea 

massan tai tilavuuden mukaan ja tulos ilmoitetaan prosentteina.  (Food science book 

2018.) 

 

𝑉𝑖𝑠𝑝𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒	(%) 	

= 100x
Valmiin		massan	paino/	tilavuus	 − Käytetyn	massan	paino/𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠

käytetyn	massan	paino/t𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠
 

Kaava 1. Vispausaste 
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5 TULOKSET 

5.1.1 Ensimmäinen testierä 

Sokerilisäyksellä oli positiivinen vaikutus jäätelön rakenteeseen, mutta samalla negatii-

vinen vaikutus aistittavaan liialliseen makeuteen. Lisäksi määrällisesti liian suuri soke-

rialkoholin käyttö aiheutti tuotteessa kylmänä ja epämiellyttävänä aistittavan maun ja toi 

tämän lisäksi jäätelöön erikoisen ja epämiellyttävän sivumaun. 

Emulgointiainevaihdoksella ei huomattu suurta merkitystä tuotteen rakenteeseen. Ent-

syymien käytöllä ei havaittu hyötyä jäätelön rakenteen muutoksessa. Entsyymikäsittely 

päinvastoin muutti rakenteen melko jäähileiseksi ja pistävän makuiseksi, joten sen käy-

tön jalostuksesta luovuttiin. Opinnäytetyön aikaresurssien ollessa pidemmät olisi ollut 

mielenkiintoista testata entsyymikäsittelyn vaikutuksia eripituisten vaikutusaikojen, läm-

pötilojen, happamuuden sekä entsyymimäärien suhteen, jolloin tulokset tämän menetel-

män suhteen olisivat voineet olla paremmat. 

Kuvassa 5. on esitetty ensimmäisen testierän aistinvaisen arvion tulokset. Arvioijia pyy-

dettiin pisteyttämään maistamansa jäätelöt arvosanoilla 4-10, niin että 4 on vähän aistit-

tava ominaisuus ja 10 on paljon.  Lisäksi kaurajäätelön kokonaisuutta arvioitiin 4-10 as-

teikolla, jossa 4 on epämiellyttävä ja 10 miellyttävä.  Siitä voidaan havainnoida, että 363 

nimetty näyte saavutti parhaat tulokset jokaisessa arviointikategoriassa. Tämän lisäksi 

päädyttiin siihen, että näyte 443 on myös kehityskelpoinen. Taulukosta voi havaita myös 

miten tasaisia kaikki näytteet olivat keskenään. Ainoastaan näyte 716 erottui alhaisilla 

pisteillään, varsinkin maun ja kokonaisuuden osalta. 
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Kuva 5. Ensimmäisen testierän aistinvaraiset tulokset 

Taulukko 1. Ensimmäisen erän näytteiden vispausaste ja sanallinen palaute 

Näytenumero Vispausaste (%) Sanallinen palaute 

444 56 Vähän minttua lisää ja sokeria, Ei niin makea, Ulkonäkö ja ra-

kenne jauhoinen 

363 49 Paras maku, maistuva, pras maku, rakenne vähän tai-

kinainen, pieni jälkimaku (papu), voisi lisätä minttua, 

kermainen 

253 42 Mauton, jauhoinen, Puuromainen, kiteinen 

533 53 Kermainen, paksu maistuva, Suutuntuma muuttuu vetiseksi 

sulatessa, Hirveä maku, jauhoinen rakenne, äklön makea 

475 76 Jäinen jauhoinen, mauton, pistävä (hiukan, hauras rakenne 

ja hiukan jauhoinen  
716 56 Jääkiteitä joukossa, vähän mauton, kamala, Rakenne veti-

nen, minttu maistuu liian vahvasti, Jauhoinen jäinen pistävä 

4
5
6
7
8
9

10
Maku

Väri

Rakenne

Ilmavuus

Makeus

Suutuntuma

Sileys

Kokonaisuus

Ensimmäinen testierä
443 363 253 533 475 716
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Vispausastemäärityksen tulokset on esitetty taulukossa 1. Vispausasteeltaan kaikki tu-

lokset olivat hyvin lähellä toisiaan, vispausasteen ollessa 56-70,5 %. Mikään näytteistä 

ei saavuttanut tavoiteltua 100 % arvoa. Korkeimman vispausasteen sai näyte 475. Ky-

seinen näyte sai aistinvaraisessa arvioinnissa huonoimmat arvioinnit ilmavuudesta, joten 

voidaan päätellä, ettei tässä tapauksessa vispausasteella ole yhteyttä aistittavaan ilma-

vuuteen. Toiseksi korkeimman vispausastetuloksen sai vasta viidenneksi korkeimman 

arvosanan aistittavasta ilmavuudesta saanut näyte 533. Kyseistä näytettä ei valittu jat-

kokehitykseen. Vispausastetuloksiin saattoi vaikuttaa myös epätarkka silmämääräinen 

tilavuusmittaus.  

5.2 Toinen testierä 

Toisen testierän parhaat tulokset saatiin sokereita ja kuiva-aineita vaihtamalla uusiin kor-

vaaviin raaka-aineisiin sekä muuttamalla niiden pitoisuuksia. Näiden muutosten ansiosta 

toisen testierän kaikista neljästä jäätelöistä tuli suoraan pakkasesta otettuna lusikoitavia, 

mikä oli työn tavoite. Toisen testierän tulokset on havainnoitu taulukossa (2. testierän 

tulokset). Sen perusteella voidaan todeta näytteen 513 saaneen yleisesti korkeimmat 

pisteet. Toisaalta korkeat makeuspisteet viittaavat myös mahdolliseen liikamakeuteen.  

Toisen testierän kaurajäätelöistä näytteet 513 ja 642 pääsivät jatkokehitykseen. Nämä 

kaksi tulosta saivat parhaat arvosanat lähes kaikista kategorioista.  Toisen testierän tu-

loksista voidaan havaita myös, että arvosanat ovat yleisesti korkeampia kuin ensimmäi-

sessä testierässä. 
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Kuva 6. Toisen testierän aistinvaraiset tulokset 

Taulukko 2.  Toisen erän vispausaste ja sanallinen palaute 

Näytenumero Vispausaste (%) Sanallinen palaute 

513 19 Tosi makea tosin liian raikas ”pepsodent”, peh-

meä!, liian makea, hiukan pistävä, liia voimaks pi-

parminttu 

827 39 Pohja maistuu, Erittäin pehmeä rakenne, ei niin makea, 

hiukan eikoinen 
931 27 Liian makea, Sorbettimaine, pehmeä, jäinen, suli nope-

asti, hyvä 
642 38 Hieman liian makea, muuten tosi hyvä, Erittäin pehmeä, 

paras maku, suklaamainen 
 

Vispausastemäärityksen perusteella vispausasteet olivat laskeneet selvästi ensimmäi-

sen testierän vispausteihin verrattuna. Tätä selittää 2. testierän tarkempi mittausmene-

telmä suhteessa ensimmäiseen testierään. Jäätelö sisälsi toisessa testiajoissa enem-

män sokereita. Tämän on vaikuttanut alentaen jäätelön jäätymispistettä ja näin ollen jää-

telömassa oli heti pakastimesta ottamisen jälkeen pehmeämpää. Alhaiset vispausaste-

tulokset eivät ole kuitenkaan vaikuttanut lusikoitavuuteen ja pehmeyteen 

4
5
6
7
8
9

10
Maku

Väri

Rakenne

Ilmavuus

Makeus

Suutuntuma

Sileys

Kokonaisuus

Toinen testierä
513 827 931 642
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jäätelömassassa. Näyte 513 arvioitiin parhaimmaksi tuotteeksi ja se päätettiin yhdistää 

näytteen 642 kanssa. Kummatkin näytteet olivat ilmavia ja pehmeitä. Ne olivat saaneet 

myös positiivisia sanallisia arvioita. 

5.3 Kolmas testierä 

Aistinvaraisten arviointien tuloksina voidaan todeta, että jäätelöiden massa pehmeni joka 

testikerralla pehmeämmäksi ja rakenne muuttui miellyttävämmäksi. Tähän vaikutti 

raaka-aineinnovaatio, joka syntyi projektin edetessä. Tämän lisäksi kokeiltiin muita ai-

nesosia, joilla todettiin myös olevan massan pehmeyttä lisäävä vaikutus. Toisen tes-

tierän jäätelöiden ainoana ongelmana oli hiukan jauhoinen suutuntuma, joka saattoi joh-

tua massasta erilleen kiteytyneistä sokereista.  Muuten kaurajäätelöt olivat erittäin peh-

meärakenteisia. 

 

Kuva 7. Kolmannen testierän aistinvaraiset tulokset 

Taulukko 3. Kolmannen erän vispausaste ja sanallinen palaute 

Näytenumero Vispausaste (%) Sanallinen palaute 

567 21 HYVVÄÄ!, suklaisempi?,Pistävä, pehmeä rakenne 

4
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8
9

10
Maku

Väri

Rakenne

Ilmavuus

Makeus

Suutuntuma

Sileys

Kokonaisuus

Kolmas testierä
567 172
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön keskeisenä tuloksena voidaan todeta, että testattujen raaka-aineiden an-

siosta saatiin kehitettyä pehmeä rakenteinen jäätelö, jota oli helppo lusikoida. Pehmeyttä 

ei saavutettu vispausastetta nostamalla ja tätä kautta ilmavuutta lisäämällä, vaan käyt-

tämällä jäätymispistettä alentavia ja proteiinipitoisempia raaka-aineita. Toisaalta kaura-

jäätelöä ei ehditty opinnäytetyön aikataulurajoissa testata teollisella laitteistolla, jonka 

avulla olisi selvinnyt lopullinen saavutettu vispausaste. Koe-erien aikana yritykselle syn-

tyi kiinnostus jatkokehittä pehmeyttä ja ilmavuutta lisäävää raaka-aineinnovaatiota tai 

sen johdannaista, jota kuitenkaan ei ole vielä mahdollista käyttää teollisen mittakaavaan 

valmistuksessa, koska sen tuotanto on vähäistä erityisesti luomutuotteena ja sen tasai-

nen sekoittuvuus jäätelömassaan hankalaa. 

Kehitysideoita opinnäytetyön käytännöntoteutukselle olisi ollut aikaresurssien puitteissa 

tehdä pienempiä muutoksia alkuperäiseen reseptiin. Toteutuneen opinnäytetyön jokai-

sessa kolmessa tehdyssä testierässä pyrittiin saamaan muutosta jo olemassa olevaan 

reseptiin mahdollisimman suurilla ja vaihtelevilla raaka-ainemuutoksilla, jotta erot kaura-

jäätelönäytteiden kesken olisivat selkeät. Olisi ollut hyödyllisempää tutkia ja kokeilla mi-

ten jo käytössä olevien yksittäisten raaka-aineiden määrälliset muutokset olisivat vaikut-

taneet saatuihin lopputuloksiin.  Myös vakiintuneen tuotantotavan kannalta hyödyllisem-

pää olisi muuttaa vain raaka-aineiden määriä, jolloin vältyttäisiin tuoteselostekorttien uu-

simiselta. Lisäksi esimerkiksi sokerin olomuodon muuttuessa kiinteästä siirapiksi syntyy 

ongelma tuotteen varastoinnista, annostelusta ja sen käyttöasteesta eli miten tehok-

kaasti tahmea siirappi saadaan irrotettua säiliön reunoilta.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opinnäytetyön tavoite saavutettiin ja saatiin ai-

kaiseksi aikaisempaa, pehmeä rakenteisempi kaurajäätelö. Kaurajäätelön tuotekehitys-

työ oli tekijälleen erittäin opettavainen ja mielenkiintoinen projekti, jonka ansiosta muo-

dostui käsitys siitä, minkälainen on elintarvikkeen tuotekehityskaari alusta loppuun ja 

mitä kaikkea se vaatii onnistuakseen. 
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