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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Aromi Aineen ominaistuoksu tai -maku, hajuominaisuus. 

Elastinen Kimmoisa, joustava, venyvä. 

Funktionaalinen Toiminnallinen tai terveysvaikutteinen. 

Homogeeninen Koostumukseltaan yhtenäinen, aineksiltaan tasakoostei-

nen, -rakenteinen, -laatuinen. 

Hygroskooppinen Aine, joka sitoo tai imee helposti itseensä kosteutta ja vettä 

ympäröivästä ilmasta. 

Plastinen Muovailtava, muovautuva, taipuisa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn lähtökohta ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää funktionaalinen makeinen sekä selvit-

tää, onko Limitechin massaprosessointilaite mahdollista ottaa käyttöön toimeksian-

tajana toimivan elintarvikealan asiantuntijayritys Foodwest Oy:n tuotannossa ja tuo-

tekehityksessä. 

Opinnäytetyö on toiminnallinen ja se koostuu teoriaosuudesta sekä produktiosta. 

Teoriaosuus käsittelee elintarvikkeiden funktionaalisuutta, makeisten valmistusta ja 

prosessissa käytettyjä raaka-aineita. Työn toiminnallinen osuus koostuu makeis-

massan valmistuksesta, reseptiikan kehittämisestä ja testaamisesta sekä tulosten 

arvioinnista. Toffeemakeisen kehitystyö toteutettiin Foodwest Oy:n tuotantotiloissa 

ja tuotekehityksen koekeittiössä. 

1.2 Työn rakenne 

Opinnäytetyössä kehitetään funktionaalisia ominaisuuksia sisältävä toffeetyylinen 

makeinen. Tuotekehitysprosessissa käytetään apuna aistinvaraista arviointia tuot-

teen ominaisuuksien hiomisessa sekä stereomikroskooppia rakenteen tarkaste-

lussa ja kehityksessä. Tuotekehityksessä käytettäväksi reseptin pohjaksi etsittiin ko-

tikokeille soveltuvia toffeemassan valmistusreseptejä, joita soveltamalla ja kehittä-

mällä päädyttiin saatuun lopulliseen reseptiin. 

Opinnäytetyön luvuissa 2 ja 3 keskitytään läpikäymään työn taustaa ja teoriaa, lu-

vussa 4 paneudutaan tarkemmin kehitystyössä käytettyihin raaka-aineisiin sekä nii-

den tuomiin muutoksiin ja ominaisuuksiin kehitettävässä tuotteessa. Tulokset ja nii-

den arviointi käydään läpi luvussa 8. 
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1.3 Teoreettinen viitekehys 

Hernesniemen (2004, 3) mukaan funktionaalisiin elintarvikkeisiin kohdistuvaa mer-

kittävän mittakoon tutkimus- ja kehitystyötä tehdään mm. Daniscolla, Valiolla ja Rai-

siossa sekä pienessä määrin myös Leafilla ja Fazerilla. Useissa muissa yrityksissä 

funktionaalisten elintarvikkeiden tuotekehitykseen liittyvä tutkimustyö on muutaman 

henkilön varassa. 

Terveysvaikutteisia makeisia tai niitä vastaavia tuotteita ovat ksylitolipurukumi ja vi-

tamiineja sisältävät nallekaramellit. Ksylitolia sisältäviä pastilleja ja purukumeja on 

ollut markkinoilla jo pitkään ja luonnon makeutusaineena ksylitolin on todettu usei-

den tutkimusten perusteella edistävän hammasterveyttä säännöllisesti käytettynä. 

Ksylitolin suhteellinen makeus on sama tavallisen sokerin eli sakkaroosin kanssa. 

(Fazer, [viitattu 30.5.2019].) Sana-sol Vitanallet on pureskeltava monivitamiinival-

miste, joka sisältää elimistölle välttämättömiä A-, D-, E- ja C-vitamiineja ja viittä B-

vitamiinia (Orkla, [viitattu 30.5.2019]). 

Funktionaalisia makeisia on markkinoilla vielä hyvin vähän, mutta muita terveysväit-

teitä sisältäviä elintarvikkeita on useita. Esimerkiksi vatsaa rauhoittavia probiootteja 

eli suolistolle suotuisia bakteereja tai kuitua sisältäviä jogurtteja löytyy valmistajilta, 

kuten Valio, Juustoportti ja Lidl (Itkonen 2011). 

Mahdollisia samankaltaisia kotimaisia tutkimuksia funktionaalisten elintarvikkeiden 

tai tarkemmin makeisten tuotekehityksestä ei ole ja myös ulkomaalaiset tutkimukset 

ovat hyvin vähäisiä. Funktionaalisista elintarvikkeista kirjoitetut julkaisut koskevat 

pääasiassa niiden markkinointia, kuluttajien mieltymyksiä ja luottamusta terveys-

väitteitä sisältäviä elintarvikkeita kohtaan. 
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2 FUNKTIONAALINEN ELINTARVIKE 

Terveysvaikutteisten tai toiminnallisten elintarvikkeiden nimitys on vielä vakiintuma-

ton. Englannin kielessä yleisimmin käytetty termi on functional foods. Lukuisia mui-

takin nimityksiä on käytössä, esimerkiksi nutraceuticals, pharmafoods, designer 

foods, phytochemicals, health-enchancing foods, dietary therapeutics, foodaceuti-

cals ja medical foods. (Bäcklund, Mäkelä & Santti 1998, 155.) Termillä ei ole ruot-

sinkielistä virallista käännöstä, mutta siitä käytetään käsitteitä funktionell mat, funk-

tionella livsmedel tai funkismat (Läkemedelsvärlden 2002). Tässä opinnäytetyössä 

käytetään synonyymisesti termejä funktionaalinen elintarvike ja terveysvaikutteinen 

elintarvike. 

Nämä myös täsmäruoaksi kutsutut elintarvikkeet sijoittuvat terveysruokien ja lääke-

valmisteiden välimaastoon (Leipätiedotus ry, [viitattu 16.2.2019]). Terveysvaikut-

teista ruokaa ei kuitenkaan tule sekoittaa lääkkeeseen, sillä lääkettä käytetään pa-

rantamaan tai lieventämään sairautta, ja ruokaa taas syödään elimistön terveyden 

ylläpitämiseksi (Bäcklund, Mäkelä & Santti 1998, 154). Terveellisten ja funktionaa-

listen elintarvikkeiden erottaminen (taulukko 1) voi olla hankalaa, sillä vähänkin 

muokattuja elintarvikkeita ajatellaan funktionaalisina elintarvikkeina, mutta funktio-

naalisten elintarvikkeiden kehitystyö ja markkinoille saaminen on paljon pidempi 

prosessi, jonka kustannukset ovat suuremmat. (Salminen & Aro 2001, 108.) 

Taulukko 1. Terveellisten ja funktionaalisten elintarvikkeiden eroja (Salminen & 

Aro 2001, 109). 
 

Terveellinen elintarvike Funktionaalinen elintarvike 

• Tavanomainen tai muunneltu kuten vähä-

rasvainen tai -suolainen, sokeriton tai run-

saskuituinen elintarvike 

• Perustana yleiset ravitsemussuositukset, 

ei markkinoida ravitsemusväitteiden kautta 

• Erityistuote, yksittäin tutkittu ja patentoitu 

• Kliinisesti tutkittu, markkinoidaan käyttäen 

asetuksen mukaisia tuotekohtaisia terveys-

väitteitä ja tietoja 

 

Funktionaaliset eli terveysvaikutteiset elintarvikkeet ovat päivittäiseen ruokavalioon 

kuuluvia tuotteita, joissa esiintyy luonnostaan terveyttä edistäviä ainesosia tai joihin 



12 

 

 

ne on lisätty erikseen (Sanastokeskus, [viitattu 14.2.2019]). Elintarvikkeessa käytet-

tyjen funktionaalisten aineiden myönteisistä terveysvaikutuksista on löydyttävä tie-

teellisen kritiikin kestävää kliinistä tutkimustietoa (Terveyskirjasto 2018), sekä niiden 

on oltava tutkittua ruokaa, ei pillereitä, kapseleita tai terveyskauppapuristeita (Sal-

minen & Aro 2001). 

Funktionaalisten elintarvikkeiden tuotemainonnassa hyödynnetään sanontaa ”hy-

väksytysti terveysvaikutteinen”, kun terveysväite on Euroopan Elintarvikevirasto EF-

SAn hyväksymä (Kähkönen 2013). EFSAn asetuksen täytäntöönpanossa (A 

2013/63/EU) annetuissa ohjeissa terveysväitteen lisäksi tuotteen pakkauksessa on 

oltava maininta tuotteen käytöstä tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion osana, 

tieto tarvittavasta annosmäärästä, jotta väitetty terveysvaikutus toteutuu sekä mah-

dollinen huomautus henkilöistä, joiden on vältettävä tuotteen nauttimista ja varoitus 

mahdollisista terveysriskeistä, jos tuotetta on mahdollista nauttia liikaa. 

Ravitsemusväite on eri asia kuin terveysväite. Ravitsemusväitteessä kerrotaan ai-

noastaan, että tuote sisältää kyseistä ainetta, terveysväite kertoo aineen vaikutuk-

sesta elimistöön ja sen mahdollisista terveyttä parantavista vaikutuksista. (Kähkö-

nen 2013.) 

Poutanen (1998, 163) julkaisun mukaan elintarvike voidaan tehdä funktionaaliseksi 

käyttämällä neljää eri lähestymistapaa: 

1. poistamalla osa, jonka tunnetaan tai jonka tunnistetaan aiheuttavan haitallista 

vaikutusta kuluttajalle (esimerkiksi allergeeninen proteiini) 

2. nostamalla elintarvikkeessa luonnollisesti esiintyvän komponentin pitoisuutta si-

ten, että saavutetaan konsentraatio, jolla saadaan odotetut vaikutukset 

3. lisäämällä elintarvikkeeseen komponentti, jota ei tavallisesti esiinny useimmissa 

elintarvikkeissa, mutta jolla on osoitettu olevan hyödyllisiä vaikutuksia 

4. korvaamalla komponentti, usein makronutrientti, jonka saanti on tavallisesti liial-

lista ja näin ollen aiheuttaa haitallisia vaikutuksia (esimerkiksi rasva), sellaisella 

komponentilla, jonka edulliset vaikutukset on osoitettu. 
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Suomessa, kuten muuallakaan EU:ssa, terveyteen vaikuttaville elintarvikkeille ei ole 

virallista määritelmää eikä niillä ole erityisasemaa lainsäädännössä. Terveysvaikut-

teisten elintarvikkeiden lainsäädäntö myös kehittyy Euroopan unionin jäsenmaissa 

jatkuvasti. (Salminen & Aro 2001.) Tällä hetkellä funktionaalisille elintarvikkeille ei 

ole erikseen määräyksiä, jotka koskisivat niiden suunnittelua, testausta ja valmista-

mista (Bäcklund, Mäkelä & Santti 1998, 158). 

Funktionaaliset elintarvikkeet on virallisesti määritelty ainoastaan Japanissa (Suon-

tama 1999). Goldbergin (1994, 16) mukaan Japanissa on korostettu kolmea ehtoa, 

joiden perusteella funktionaaliset elintarvikkeet määritellään: 

1. Se on ruoka (ei kapseli, tabletti tai jauhe), joka on peräisin luonnossa esiintyvistä 

ainesosista. 

2. Sen voi nauttia ja pitäisi pystyä nauttimaan osana päivittäistä ruokavaliota. 

3. Sillä on erityinen tehtävä, joka palvelee tiettyä kehon prosessia, esimerkiksi: 

– biologisten puolustusmekanismien parantaminen 

– tietyn taudin ehkäisy 

– tietystä taudista parantumisessa auttaminen 

– fyysisen ja henkisen tilan kontrollointi 

– ikääntymisen hidastaminen. 

Funktionaaliset elintarvikkeet eivät ole selvästi rajattu tuoteryhmä, vaan kyse on en-

nemmin käsitteestä (Elintarvikevirasto 2002). Elintarvikemarkkinoilta löytyy monia 

esimerkkejä funktionaalisista elintarvikkeista: appelsiinimehua, johon on lisätty kal-

siumia, margariinia, joka alentaa kolesterolia, ja jogurttia, joka sisältää maitohappo-

bakteereja helpottaen ruoansulatusta (Nogrady 2009). Terveysvaikutteisilla elintar-

vikkeilla on Suomessa suuri kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen potentiaali 

(Bäcklund, Mäkelä, Santti 1998, 172). Elkington ja Hailes (1999, 60) olettavat, että 

funktionaalisilla elintarvikkeilla on keskeinen asema tulevaisuuden ravitsemuk-

sessa. 
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3 MAKEISTEN VALMISTAMINEN 

Sokeria pidettiin pitkään lääkkeenä, sitä myös sekoitettiin muihin lääkeaineisiin peit-

tämään niiden karvasta makua, ja sokerin ”liittäminen yhteen” (lat. conficere) lääke-

aineiden kanssa antoi alun perin nimen konvehdeille. Makeiskonvehtien valmistus 

alkoi Euroopassa noin 1200-luvulla; ensimmäinen makeiskonvehti oli sokerilla kuor-

rutettu manteli. (Parkkinen & Rautavirta 2010, 188.) 

Nykyään makeiset voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: niihin, joissa pääraaka-

aineena toimii sokeri, ja niihin, joissa se on suklaa (Vieira 1996, 330). Kun sokeriin 

lisätään muita aineksia, kuten voita, kermaa ja siirappia sekä kuumennetaan saatu 

massa tiettyyn lämpötilaan, saadaan tulokseksi sokerikaramelleja, jotka poikkeavat 

koostumuksiltaan vahvasti toisistaan (Ptak 2011, 39). Esimerkiksi toffeet ovat soke-

rista, siirapeista ja maitotiivisteestä valmistettuja, rakenteeltaan sitkeitä makeisia. 

Niiden keittolämpötila on noin 120 astetta. Massaa ruskistetaan toffeelle tyypillisen 

maun aikaansaamiseksi ja siihen lisätään makuaineita. (Ijäs & Välimäki 2008, 172.) 

Hedelmätoffeet voidaan valmistaa ilman maitoa, mutta maitoproteiinin sijasta pitää 

käyttää rasvan sitomiseen esimerkiksi gelatiinia tai lesitiiniä (Niemelä 2010, 235). 

Pehmeitä kermatoffeita varten sokeri keitetään matalassa lämpötilassa karamelli-

soituvan kerman ja voin kanssa, mikä takaa niiden sitkeän rakenteen. Liemen varo-

vainen hämmentäminen estää maitoproteiinien palamisen. (Ptak 2011,40.) Tof-

feiden vesipitoisuus on noin 5-10% (Niemelä 2010, 235). 

Lisää sokerista raaka-aineena opinnäytetyön luvussa 4.1. 

3.1.1 Karamellisoituminen ja Maillardin reaktio 

Sokeria kuumennettaessa tapahtuu värireaktioita, jolloin syntyy ruskeita yhdisteitä 

(Ijäs & Välimäki 2008, 170). Maillardin reaktio tapahtuu pelkistetyn sokerin, kuten 

glukoosin, ja yleisimmin aminohapon välillä. Lopputuloksena saatava tuote on rus-

keaa korkean moolimassan omaavaa ainetta. (Nordic sugar, [viitattu 17.5.2019].) 

Karamellisoituminen riippuu ajasta ja lämpötilasta, mutta ei etene huomattavalla no-

peudella alle 112 asteen lämpötilassa. Karamellisoituminen riippuu myös käytetyn 
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proteiinin määrästä, sokerista ja sen määrästä sekä ajasta 112 asteen lämpötilasta 

haluttuun ja lopulliseen kiehumispisteeseen tai -lämpötilaan. (Jackson 2013, 179.) 

Sokerin karamellisoitumisessa tai aminohappojen ja sokerin välisessä Maillardin re-

aktiossa syntyy karamellimaista aromia ja väriä (Suomen sokeri Oy, [viitattu 

8.5.2019]). 

Joillekin makeisille (esim. kinuski, toffee ja fudge) ominainen maku voi riippua Mail-

lardin reaktiosta. Tästä syystä joidenkin makeisten valmistuksessa voi olla tarpeen 

nostaa maitoproteiinien ja -sokerin määrää tuotteessa, jotta reaktio tapahtuu. Aro-

meja ja väriaineita voidaan myös lisätä, jotta saavutetaan haluttu lopputulos. (Nel-

son 2000, 50.) 

3.1.2 Yleisimmät ongelmat toffeiden valmistuksessa 

Toffeiden ovat liian pehmeitä ollessaan liian kosteita. Sokeri on hygroskooppinen 

aine, eli se imee itseensä helposti kosteutta ja vettä, tästä syystä liian kosteassa 

ilmassa makeisten valmistus hankaloituu. (Labau 2013, 39.) 

Jos toffeet ovat haluttua tahmeampia, massaa ei ole välttämättä keitetty tarpeeksi 

kuumaksi. Tahmaisuus voi myös johtua makeisten vääränlaisestä tai huonosta säi-

lytyksestä. Toffeet voivat säilyä hyvin käärittynä ja ilmatiiviissä astiassa hyvinkin pit-

kään. (Labau 2013, 39.) 
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4 KÄYTETYT RAAKA-AINEET 

Jackson (1999, 170) määrittelee toffeen perusraaka-aineiksi sokerin (pääasiassa 

sakkaroosin), glukoosisiirapin, maitoproteiinin, voin, suolan ja veden. Toffeekara-

melleissa yleisesti pohjaraaka-aineina ovat maito, maitotiiviste, maitopulveri ja/tai 

kerma. Toffeekaramellien eri tyypit ovat kerma/maitotoffeet (rakenne pitkä/venyvä), 

hedelmätoffeet, fudgetyyppiset toffeet (rakenne lyhyt ja lohkeava) sekä toffeetäyt-

teet (pursotettavat toffeet). (Niemelä 2010, 235.) 

4.1 Sokerit 

Yleisimmät syötävissä kasveissa luonnostaan olevat sokerilajit ovat tavallinen so-

keri eli sakkaroosi eli juurikas- tai ruokosokeri, hedelmäsokeri eli fruktoosi ja rypäle-

sokeri eli glukoosi (Parkkinen & Rautavirta 2010, 188). 

Nelson (2000, 1) mukaan on olemassa useita hyväksyttyjä sekä hyväksymättömiä, 

ei-ravintoaine, vaihtoehtoisia makeutusaineita ja osa näistä makeutusaineista on 

synteettisiä, osa luonnollisia luonnossa esiintyviä aineita, jotka on eristetty ja puh-

distettu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Makeisteollisuus turvautuu ravinto-

aineita sisältäviin makeutusaineisiin niiden useiden fyysisten ja kemiallisten ominai-

suuksien vuoksi. Yleisimmin käytetyt makeutusaineet kuten sakkaroosi, dekstroosi 

(glukoosi) sekä siirapit ovat olennainen osa makeisten (kova karkki, kinuski, toffee, 

purukumi, suklaa, marmeladi) valmistusprosessia. Riippuen halutusta lopputulok-

sesta, makeutusaineet antavat tuotteelle makeutta, suutuntuman tai rakenteen, ra-

keisuutta tai kiteisyyden, koostumuksen, kovuutta tai pehmeyttä, säilyvyyttä, makua 

ja väriä. (Nelson 2000, 39.) 

Sitkeissä makeisissa, kuten karamelleissa, nougaissa ja toffeissa, makeutusaineen 

on oltava nestemäisessä muodossa eikä se saa kristallisoitua tai kiteytyä. Kristalli-

soituminen aiheuttaa rakeisen koostumuksen ja hiekkaisen suutuntuman. Fud-

getyyliset makeiset ovat kuitenkin periaatteessa rakeisia toffeita. Näin ollen sokerit-

toman fudge-tuotteen kehityksessä käytetyn sokerialkoholin liukoisuus on pienempi 

huolenaihe, kuin karamellien, toffeiden tai nougan toimintamalleissa. (Nelson 2000, 

50.) 
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Sokereiden ja makeutusaineiden makeuden määrittelyssä käytetään suhteellisen 

makeuden mittaria (taulukko 2), joka on epätarkka, sillä se määrittelee makeuden 

vain yksittäisissä laboratorio-olosuhteissa (Nordic sugar, [viitattu 17.5.2019]). 

Taulukko 2. Sokereiden ja makeutusaineiden suhteellinen makeus (Nordic sugar 

[viitattu 17.5.2019]). 
 

Sokeri tai makeutusaine Määrä Suhteellinen makeus 

aspartaami 10 g 200 

fruktoosi 1,7 kg 1,2 

sakkaroosi 2 kg 1 

sorbitoli 3,3 kg 0,6 

glukoosisiirappi 5,7 kg 0,35 

 

Eri sokereiden makeutta verrataan yleensä sakkaroosin makeuteen, ja siten saa-

daan ns. suuntaa-antavia arvoja. Suuntaa-antavia siksi, että makeuden aistimiseen 

vaikuttavat esimerkiksi liuoksen sokeripitoisuus ja lämpötila. Sakkaroosin suhteel-

liseksi makeudeksi on määritelty 1 (tai 100). (Parkkinen & Rautavirta 2010, 189.) 

Makeuden voimakkuuden aistimiseen vaikuttaa myös elintarvikkeen rakenne. Esi-

merkiksi juomista makeus aistitaan voimakkaammin kuin kiinteistä ruoista. Lämpö-

tila vaikuttaa siten, että sama sokerimäärä sulaneessa jäätelössä maistuu makeam-

malta kuin vastikään pakastimesta otetussa jäätelössä. (Parkkinen & Rautavirta 

2010, 190.) 

Sokereita ei lasketa lisäaineiksi, vaan ne ovat valmistusaineita (Evira 2006, 37). 

Valmistusaineita ovat raaka-aineet, jotka ovat elintarvikkeille ominaisia kuten jauhot 

leivälle ja marjat hillolle tai tässä tapauksessa sokeri makeisille (Sarkkinen & Karja-

lainen 2010, 23). 

Sokeriruo’osta ja -juurikkaista saatava raakasokeri ei sellaisenaan kelpaa ihmisra-

vinnoksi, se kuitenkin säilyy hyvin, joten sitä voidaan kuljettaa eri maihin edelleen 

jalostettavaksi (Ijäs & Välimäki 2008, 167). Kaavassa 1 on esitetty yksinkertaisesti 

eri sokereiden valmistusprosessi. 
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Kun puhdas sokeri erotetaan raakasokerista, saadaan sivutuotteena melassia ja sii-

rappia, jossa on mukana myös sokerikasveista peräisin olevia kivennäisaineita (Ijäs 

& Välimäki 2008, 167-169). 

Valmistusprosessin lopussa saatavan kidesokerin kidekoot vaihtelevat niiden käyt-

tötarkoitusten mukaan, jauhamalla taas saadaan tomusokeria. Palasokeri syntyy 

puristamalla kidesokeri ensin tangoiksi, jotka leikataan haluttuun kokoon, raesokeri 

on palasokerista murskattuja ja seulottuja palasia. (Ijäs ja Välimäki 2008, 168-169.) 

 

Kaava 1. Sokereiden valmistuskaavio (Ijäs & Välimäki 2008, 168). 

Sokerin luonnollinen olotila on kiteinen, joten sokeria keitettäessä kyse on näiden 

kiteiden käsittelystä, jotta makeismassalle saadaan haluttu maku ja rakenne. Jos 

sokeriliemeen jää kiteitä, niitä muodostuu helposti lisää ja makeisen koostumuk-

sesta tulee rakeinen ja epätasainen. Sokeriliemeen lisätään keitettäessä häiriöai-

neita, kuten happoa (sitruunamehu ja etikka), viinikiveä ja maissisiirappia, estämään 

sokerikiteiden muodostuminen. (Labau 2013, 22.) 

 

Sokerin tärkein makeisten rakenteeseen vaikuttava ominaisuus on sen kiteytymi-

nen, mutta myös kyky pysyä hallitusti kiteytymättömänä. (Suomen sokeri Oy, [vii-

tattu 8.5.2019].) Labaun (2013, 22) mukaan joissain makeisissa sokerikiteet eivät 

raakasokeri

esipuhdistus

melassi

siirapit

liuotus

mehun puristus nestesokerit

kiteytys eli keitto

linkous kidesokerit

tomusokeri

palasokeri raesokeri
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kuitenkaan aina ole pahaksi, esimerkiksi fudgessa ja fondantissa seokseen nimen-

omaan pitää muodostua sokerikiteitä, jotta makeiselle saadaan oikea koostumus. 

Sokerilämpömittareiden lisäksi tai sijasta monet käyttävät makeisten valmistuk-

sessa vesitestiä selvittääkseen sokeriliemen koostumusasteen. Vesitestissä mas-

saa pudotetaan kulholliseen kylmää vettä ja hetken asettuneen sokerimassan koos-

tumusta kokeillaan sormin. Sokerille on määritelty seitsemän olomuodon astetta 

(taulukko 3), jotka auttavat valmiin massan rakenteen arvioinnissa. 

Taulukko 3. Sokerin olomuodot lämpötilan mukaan (Labau 2013, 24). 

 

Lämpötila Olomuoto Määritelmä 

110-113 lanka-aste ei pysy muodossa, syntyy ohuita lankoja 

113-116 pehmeä kuula-aste saa muotoiltua palloksi, joka kuitenkin peh-

menee ja latistuu muutamassa sekunnissa 

118-121 kiinteä kuula-aste saa muotoiltua palloksi, antaa periksi puris-

tettaessa 

121-130 kova kuula-aste saa muotoiltua palloksi, jota ei ole helppo 

litistää 

132-144 pehmeä murtoaste voi venyttää sormien välissä, antaa periksi, 

mutta murtuu sitten palasiksi 

149-155 kova murtoaste muodostaa hauraita rihmoja heti kylmään 

veteen jouduttuaan ja siitä saa helposti 

murrettua kovia paloja 

160-177 karamelliaste tuoksuu hyvälle, meripihkan väristä ja 

muuttuu kovaksi ja hauraaksi veteen jou-

duttuaan 

 

Sokerin makeus sopii erilaisen elintarvikkeiden makeuttamiseen, muiden makujen 

korostamiseen sekä tasapainottamiseen tai sitä voidaan käyttää mausteenomai-

sesti. Makeuden lisäksi sokerilla on muitakin elintarvikkeita hyödyntäviä ominai-

suuksia (kaava 2), joilla se parantaa elintarvikkeen aistein havaittavaa laatua ja sy-

vyyttä. Sokeri vaikuttaa muun muassa ruoan aromiin, rakenteeseen, ulkonäköön ja 
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säilyvyyteen. Sokerilla on myös osuus hillojen, hyytelöiden ja marmeladien raken-

teen muodostumisessa ja säilyvyydessä. (Suomen sokeri Oy, [viitattu 8.5.2019].) 

 

Kaava 2. Sokerin ominaisuudet elintarvikkeissa (Suomen sokeri Oy, [viitattu 
8.5.2019], 22-23). 

4.1.1 Sakkaroosi 

Tavallinen sokeri, eli sakkaroosi, on makeisten perusraaka-aine ja se muodostuu 

glukoosista ja fruktoosista (Suomen sokeri Oy, [viitattu 8.5.2019], 10). 

Sakkaroosin kemiallinen rakenne (kaava 3) selittää sen ominaisuuksia elintarvikkei-

den valmistusaineena. Sakkaroosi on disakkaridi, jossa glukoosin ja fruktoosin kar-

bonyyliryhmät ovat osallistuneet monosakkaridien välisen sidoksen muodostumi-

seen. (Suomen sokeri Oy, [viitattu 8.5.2019], 25.) 

Sokeri

Säilyvyys

Väri

Maku

Energia

Tilavuus

Käyminen

Rakenne

Makeus

Aromi

Ulkonäkö



21 

 

 

 

Kaava 3. Sakkaroosin rakennekaava (Suomen sokeri Oy, [viitattu 8.5.2019], 10). 

4.1.2 Fariinisokeri 

Fariinisokeri eli ruskea sokeri valmistetaan lähes aina melassista. Sokerin väri ja 

maku riippuvat käytetyn melassin määrästä: mitä tummempaa fariinisokeri on, sitä 

voimakkaampi on sen maku. Fariinisokeri sisältää 91-96 % sakkaroosia. (Niemelä 

2010, 147.) Fariinisokerin väri voi vaihdella vaaleasta/kalpeasta keltaisesta todella 

tummaan ruskeaan (Nordic sugar, [viitattu 17.5.2019]). 

4.1.3 Glukoosisiirappi 

Glukoosisiirappi on valmistettu vehnätärkkelyksestä ja se sisältää glukoosia, mal-

toosia sekä pitkäketjuisia sokereita. Olomuodoltaan glukoosisiirappi on kirkasta, vä-

ritöntä ja jähmeän paksua. (Sokerioppi, [viitattu 14.2.2019].) 

Tärkkelyssiirapit ovat tärkkelyksestä entsymaattisesti ja happohydrolyysillä eri as-

teisesti pilkottuja siirappeja. Ominaisuuksia kuvaa DE-luku, joka ilmaisee pelkistä-

vien sokereiden määrän prosentteina glukoosiksi laskettuna siirapin kuiva-aineesta. 

Luku vaihtelee välillä 20 ja 60. Yleisimmin käytetään TS 40, jonka DE-luku on 42-

46. Tärkkelyssiirapit hidastavat tai estävät kiteytymistä, parantavat sokeriseosten 

kokonaisliukoisuutta, alentavat makeutta, osallistuvat ruskettumisreaktioon, kasvat-

tavat viskositeettia, vaikuttavat tasapainokosteuteen ja säilyvyyteen, elastisuuteen, 

plastisuuteen ja juoksevuuteen sekä hidastavat kosteusmuutoksia varastoitaessa. 

(Niemelä 2010, 228-229.) 
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Erilaisilla sokerikoostumuksilla pystytään vaikuttamaan makeisen lopulliseen raken-

teeseen ja stabiilisuuteen. Oikealla tärkkelyssiirappivalinnalla on mahdollista opti-

moida makeisresepti parhaimman laadun saavuttamiseksi. (Holm & Nuotiomaa 

2004, [viitattu 16.4.2019].) Glukoosi tai dekstroosisiirappeja käytetään usein kide-

sokerin sijaan, mutta ne lisäävät veden määrää, jolloin sen tuomat muutokset mas-

san rakenteessa on stabiloitava (Bueschelberger 2015, 44). 

Glukoosisiirapin lisäys makeismassaan estää sakkaroosin kiteytymistä, lisää aineen 

kykyä sitoa itseensä vesihöyryä, kasvattaa viskoosisuutta sekä vähentää makeutta 

(Nordic sugar, [viitattu 17.5.2019]). 

4.2 Maitotuotteet 

Nykyään sokeroitu maitotiiviste on yleisimmin käytettyä, koska sen säilyvyys on 

hyvä ja sen käsittely on helppoa prosessissa. Yleensä maitopohjaisen raaka-aineen 

osuus makeismassasta on noin 20-25 %. Sekä kerma että maito luokitellaan niiden 

rasvapitoisuuden mukaan. (Labau 2013, 14.) 

4.2.1 Kerma 

Kerma (taulukko 4) on rasvaa, joka nousee maidon pinnalle voinvalmistuksen alku-

vaiheessa. Pinnalta kerätty kerma homogenisoidaan ja pastöroidaan tai iskukuu-

mennetaan. Kerma antaa ruoalle makua ja rakennetta, joita on vaikea saavuttaa 

muilla elintarvikkeilla. Kuohukerma sisältää noin 38% rasvaa ja se sopii ruoanval-

mistukseen ja leivontaan sellaisenaan sekä vaahdotettuna. (Podesto ym. 2000, 

138.) 
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Taulukko 4. Kerman ravintoarvot sadassa grammassa (Podesto ym. 2000, 217). 

 

Energia (kcal) 469 

Proteiinit (g) 6,5 

Rasva (g) 46,3 

Hiilihydraatit (g) 8,8 

 

4.2.2 Voi 

Kermaa kirnuamalla saadaan voita (taulukko 5), joka on puolijähmeää ravintorasvaa 

ja sisältää yli 80% rasvaa, tyydyttyneitä rasvahappoja sekä kolesterolia (Podesto 

ym. 2000, 139). Voin väri ja pehmeys vaihtelevat vuodenajan ja eläinten ruokinnan 

mukaan (Ijäs & Välimäki 2008, 148). 

Taulukko 5. Suolatun voin ravintoarvot sadassa grammassa (Podesto ym. 2000, 
217). 

 

Energia (kcal) 717 

Proteiinit (g) 0,9 

Rasva (g) 81,1 

Hiilihydraatit (g) 0,1 

4.3 Muut lisäaineet 

Elintarvikkeissa käytetyt lisäaineet ovat osa tuotteen valmistusreseptiä ja niiden 

käytöllä on tietty tarkoitus (Evira 2006, 3). Lisäaineilla pystytään vaikuttamaan esi-

merkiksi elintarvikkeiden ominaisuuksiin, kuten säilyvyyteen, makuun, ulkonäköön 

ja rakenteeseen (Kuluttajaliitto, [viitattu 3.4.2019]) ja tästä syystä niitä lisätään elin-

tarvikkeisiin tarkoituksella (Heinonen 2014). 
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Marniemi (2011, 11) toteaa kuluttajien kiinnostuksen lisäaineita kohtaan näkyvän 

etenevissä määrin elintarviketuotteiden sisällysluetteloissa, joissa lisäaineet esite-

tään useammin niiden kemiallisilla nimillä eikä E-koodien muodossa. Mutta koska 

monia hyväksyttyjä lisäaineita löytyy myös luonnosta, pystytään esimerkiksi puolu-

kan ainesosaluettelo esittämään myös E-koodeja käyttämällä. Tällöin puolukan voi 

sanoa sisältävän vettä, sokeria, ravintokuitua, kivennäisaineita, happoja (E200, 

E210), hyytelöimisainetta (E440), väriaineita (E160a, E163) sekä aromeja. (Ruoka-

tieto, [viitattu 4.4.2019].) 

4.3.1 Sitruunahappo 

Sitruunahappo (kaava 4) on hapettumisenestoaine ja sen suoloja esiintyy luontai-

sesti erityisesti sitrushedelmissä. Sitruunahappoa voidaan valmistaa homesienten 

avulla esimerkiksi melassista tai glukoosista. (Ruokavirasto, [viitattu 19.5.2019].) 

Sitruunahappo muodostaa 60 % kaikista elintarvikkeissa käytetyistä hapatteista 

(Vieira 1996, 189) ja sitä saa käyttää lähes kaikkiin elintarvikkeisiin, joissa saa olla 

lisäaineita (Evira 2006, 26). 

 

Kaava 4. Sitruunahapon rakennekaava. 

4.3.2 Soijalesitiini 

Lesitiiniä löytyy luontaisesti kaikissa soluissa, suurina määrinä kananmunankeltuai-

sessa, mutta sitä valmistetaan etenkin soijapavuista (Evira 2006, 29). Soijalesitiiniä 

käytetään sakeuttamis- ja emulgointiaineena lisäämään elintarvikkeen jähmeyttä 

(Ijäs & Välimäki 2008, 184), sillä se sisältää fosfolipidejä, jotka nopeuttavat rasvais-

ten ja nestemäisten ainesosien sekoittumista (Krogius 2007, 42). 
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Lesitiinien ulkomuoto vaihtelee korkeaviskoosisista nesteistä ruskeisiin jauhemai-

siin valmisteisiin (Buelschelberger ym. 2015, 33). Kasvilesitiinit valmistetaan kas-

viöljyjen sivutuotteena (Bueschelberger 2015, 21). 

Lesitiinit ovat yksi laajimmin käytetyistä emulsioaineista elintarviketeollisuudessa 

(Bueschelberger 2015, 25). Kinuskit ja toffeet ovat monimutkaisia useita kom-

ponentteja sisältäviä seoksia. Tuotannon alkuvaiheissa emulgaattorin toiminta pyrkii 

takaamaan raaka-aineiden homogeenisen sekoittumisen ja parantamaan massan 

työstettävyyttä. Lesitiinit toimivat myös apuna valmiin tuotteen säilyvyyden ja raken-

teen pysyvyydessä säilytyksen ajan. (Bueschelberger 2015, 44.) Lesitiini voi myös 

olla tarpeellinen massan raaka-aineiden emulgoinnissa (Nelson 2000, 50). 

Lesitiinin avulla voidaan myös vaikuttaa pehmeiden makeisten pureskeltavuuteen 

ja hampaisiin tarttuvuuteen (Bueschelberger 2015, 45). Kun elintarvikkeessa lesitii-

nillä halutaan vaikuttaa sen teknisiin ominaisuuksiin, se luokitellaan lisäaineeksi 

E322, se voidaan tarkemmin luokitella monien sovellusmahdollisuuksiensa ansiosta 

mm. emulgointiaineeksi, kosteudensäilyttäjäksi ja hapettumisenestoaineeksi (Kor-

gius 2007, 42). 

4.3.3 Aromit 

Elintarviketeollisuudessa käytetään erilaisia aromiaineita, jotka voivat olla luontai-

sista kasvimateriaaleista, kuten hedelmistä, eristettyjä aromeja. Luontaisen kaltaiset 

aromit, kuten vanilliini, valmistetaan synteettisesti, mutta ne ovat kemiallisesti sa-

manlaisia kuin vastaavat luonnossa esiintyvät aromiaineet. Keinotekoisilla aromeilla 

taas jäljitellään luonnossa esiintyviä aromeja, mutta useimmiten ne poikkeavat ke-

miallisesti luonnossa esiintyvien aromiaineista. Aromiaineita ei luokitella lisäaineiksi, 

eikä niillä siksi ole E-numeroa. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen 2008, 35.) 

Aromeilla tarkoitetaan ainesosia, joita ei ole tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan. 

Niitä lisätään elintarvikkeisiin antamaan ja muuttamaan tuoksua ja/tai makua, ja ne 

on valmistettu tai koostuvat seuraavista aineryhmistä: aromiaineet, aromivalmisteet, 
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paistoaromit, savuaromit, aromien lähtöaineet, muut aromit tai niiden seokset. Aro-

mit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, yksinkertaisista kemiallisista yhdisteistä luon-

taisten ainesosien tai savujen uutteisiin. (Lemström 2018, 51.) 

Aromit ja aromivahventeet lisäävät uusia makuja, korvaavat kadonneita aromeja ja 

yhdenmukaistavat tuotteen makua. Aromien päälinjoja ovat luontaiset aromit, kuten 

yrtit ja siemenet (sekä niistä tehty öljy), luontaisenkaltaiset aromit, jotka ovat kemi-

allisesti samanlaisia kuin luontaiset aromit, mutta ne on tehty keinotekoisesti ja kei-

notekoiset aromit, jotka eivät edes yritä jäljitellä luonnollisia aromeja paitsi makunsa 

puolesta. (Elkington & Hailes 1999, 89-90.) 

4.3.4 Vitamiinit 

Eviran (2006, 4) mukaan elintarvikkeita täydennetään vitamiineilla, kivennäisaineilla 

tai muilla aineilla, jotta voidaan parantaa tuotteiden ravintoarvoja tai korvata mah-

dollisesti tuotteen valmistusvaiheessa tapahtunutta ravintoaineiden hävikkiä esi-

merkiksi voimakkaan lämpökäsittelyn tai prosessoinnin seurauksena. 

Vitamiineja ja kivennäisaineita tarvitaan välttämättömien elintoimintojen ylläpitoon 

(VRN 2014, 26). Funktionaaliseksi aineeksi kehitettävään toffeemakeiseen valittu 

vitamiiniseos sisältää muun muassa D-vitamiinia, B12-vitamiinia, C-vitamiinia, sink-

kiä ja seleeniä sekä lisäksi tuotteeseen lisättiin erikseen omega 3- rasvahappojau-

hetta. 

D-vitamiini on välttämätön hampaiden ja luiden normaalille muodostumiselle (Vie-

ira 1996, 38). D-vitamiini on välttämätön sellaisissa olosuhteissa, joissa auringon-

valon UV-säteily on rajoitettua, eikä vitamiinia muodostu iholla olevasta esiasteesta 

riittävästi (Mursu 2016, 34). D-vitamiini lisää esimerkiksi kalsiumin ja fosforin imey-

tymistä suolistosta (Mursu 2016, 38). 

B12-vitamiinia tarvitaan punasolujen normaaliin kehitykseen, ja sen puutteellisuus 

aiheuttaa akuuttia herkkää anemiaa ja muita häiriöitä (Vieira 1996, 40). 
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C-vitamiini on tärkeä luiden muodostumisessa ja haavojen paranemisessa (Vieira 

1996, 41). Se on välttämätön kollageenin rakenteen muodostumiselle ja näin osal-

lisena sidekudosten, luuston, hampaiden ja verisuonten rakentumisessa ja toimin-

nassa. C-vitamiini, eli askorbiinihappo, voi myös lieventää allergiareaktioita, sillä se 

aktivoi histamiinin hajoamista. (Mursu 2015, 11.) 

Sinkki avustaa silmiä, maksaa, munuaisia, lihaksia, ihoa ja luita auttavien entsyy-

mien toimintaan (Vieira 1996, 44). 

Seleeni toimii antioksidanttina E- vitamiinin apuna (Vieira 1996, 44). 

4.3.5 Väriaineet 

Olemme tottuneet tiettyjen elintarvikkeiden väreihin ja värit antavat myös tietoa elin-

tarvikkeiden laadusta (Vieira 1996, 204). Väriaineita käytetään tästä syystä elintar-

vikkeiden ulkonäön kohentamiseen: ne korvaavat valosta, ilmasta, kosteudesta ja 

lämpötilanvaihtelusta sekä varastoinnista johtuvan värien katoamisen ja tasoittavat 

elintarvikkeissa luonnollisesti esiintyviä värivaihteluita. (Elkington & Hailes 1999, 

82.) Makeiset ovat yksi elintarvikeryhmä, joita saa värjätä elintarvikeväreillä (Evira 

2006, 12). 
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5 LIMITECHIN MASSAPROSESSOINTILAITE 

Tuotekehityksessä makeismassan valmistuksessa käytetty Limitechin massapro-

sessointilaite on yli- ja alipaineella toimiva prosessimikseri, jonka säiliön nettotila-

vuus on 20 litraa. Säiliön ympärillä olevaa vaippaa on mahdollista lämmittää höyryllä 

ja jäähdyttää vedellä, säiliössä oleva massa on myös mahdollista lämmittää suoralla 

höyryllä. Säiliön suositeltava käyttöpaine on maksimissaan 3,8 bar, joka vastaa 150 

asteen lämpötilaa. Säiliön sisällä massaa on mahdollista sekoittaa säiliön reunoja 

pitkin pyörivät sekoittimen (agitator) ja säiliön pohjan keskellä pyörivän vatkaimen 

(mixer) avulla. 

Manuaalin mukaan laitteella on mahdollista valmistaa elintarvikkeita sulatejuus-

toista hilloihin ja kastikkeista kaseiinituotteisiin. Kaavassa 4 on massaprosessointi-

laitetta havainnollistava piirros, jossa näkyy laitteen säiliön puoleinen reuna sekä 

etuosa. 

 

Kaava 5. Havainnekuva Limitechin massaprosessointilaitteesta (Limitech 1998, 4). 
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5.1 Ilmanpaineen muutosten vaikutus elintarvikkeiden valmistuksessa 

Tyhjiön avulla saadaan alennettua kiehumispistettä. Kiehumispisteellä tarkoitetaan 

pistettä, jossa höyrynpaine vastaa ilmakehän painetta. Joten ilmakehän paineen 

laskeminen mahdollistaa liuoksen tiivistymisen matalemmassa lämpötilassa. Tämä 

on merkittävää, sillä matalissa lämpötiloissa toimiminen säästää energiaa, alentaa 

lämmöstä koituvaa vahinkoa ja nopeuttaa prosessia. (Edwards & Murray 2000, 83.) 

Kiehuvan massan altistaminen tyhjiölle johtaa veden nopeaan höyrystymiseen ja 

näin vesipitoisuuden alenemiseen. Massan lämpötila jäähtyy nopeasti, kunnes saa-

vuttaa kiehumispisteen laitetussa paineessa. Tämän ilmiön hyötynä on sen ener-

giaa säästävä vaikutus verrattuna avoimessa kattilassa kiehuttamiseen. Monet kie-

huttamista vaativat makeismassa sisältävät raaka-aineita, jotka stabilisoivat mas-

san kuplintaa. Kuplien poistaminen tuotteista, joissa niitä ei haluta, voi olla hankalaa 

ilman tyhjiön käyttöä. (Edwards & Murray 2000, 84.) 

5.2 Laitteen toiminta makeismassan valmistuksessa 

Limitechin massaprosessointilaitteen käyttöohje löytyy opinnäytetyön liitteenä 4. 

Kuvassa 1 näkyy Limitechin massaprosessointilaitteen ohjauspaneeli. Makeismas-

san valmistuksessa säätimistä käytettiin lämmitystä ja jäähdytystä säätävää vipua, 

säiliön kannen avaus ja sulku -mekanismeja sekä vatkainta (mixer) ja sekoitinta 

(agitator) ohjaavia painikkeita ja nopeudensäätimiä. 

Ohjauspaneelin alla (kuva 2) oleva punainen venttiili säätää ilmanpainetta lait-

teessa, ja mahdollistaa hydraulisen kannen avaamisen ja sulkemisen. 
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Kuva 1. Limitechin massaprosessointilaitteen ohjauspaneeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Limitechin massaprosessointilaite edestäpäin kuvattuna. 
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Laitteeseen liitettävät höyry- ja jäähdytysvesiputket tulevat kuvan 3 osoittamiin koh-

tiin. Höyrynpainetta säätävä vipu on alussa kiinni ja se avataan vasta laitteen käyn-

nistyksen jälkeen. 

 

Kuva 3. Höyryputken ja jäähdytysvesiputken liitoskohdat. 

 

  

Höyryventtiilin liitoskohta ja 

venttiili paineen säätöön 

Jäähdytysvesiputken liitoskohta 
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Kuvassa 4 näkyy laitteen venttiilien asennot lämmityksen aikana. Nuolen osoittama 

venttiili on auki alkulämmityksen ajan, eli kunnes massan lämpötila saavuttaa 100˚C 

lämpötilan. Jotta massaa saadaan lämmitettyä yli 100 asteiseksi, on kyseinen vent-

tiili suljettava ja siten samalla nostettava höyrynpaine laitteessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Venttiilien asennot massan lämmityksen aikana. 

Lämmityksessä 

säädettävä venttiili 
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6 STEREOMIKROSKOOPPI 

Mikroskooppi (kaava 6) on tarkoitettu pienten esineiden ja asioiden rakenteiden tar-

kasteluun ja havainnointiin suurennuksen avulla. Näytteet eivät tarvitse erityistä val-

mistusta ennen mikroskopointia. Laite mahdollistaa korkean kontrastin omaavia, 

tarkkoja kuvia hyvin laajalla zoomausalueella. (Zeiss 2008, 15.) 

Opinnäytetyössä stereomikroskooppia käytetään tuotekehityksessä apuna kehitet-

tävän makeisen rakenteen arvioinnissa ja hienosäädössä. Mikroskoopin avulla saa-

daan arvioitua makeismassan oikeanlaista homogenoitumista ja emulgoitumista. 

 

Kaava 6. Stereomikroskoopin havainnekuva (Zeiss 2008, 20). 
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7 TUOTEKEHITYSPROSESSI 

Makeisten valmistusta voidaan kuvata sokerikiteiden rakenteen manipuloinnin tie-

teenä ja taiteena (Vieira 1996, 330). 

Toffeet tasapainoilevat kahden koostumuksen välillä: niiden tulee pysyä muodos-

saan ja antaa purtaessa vähän sitkeää vastusta, mutta sitten nopeasti pehmetä ja 

sulaa suussa. (Labau 2013, 59.) Useat teknisesti hankalat ongelmat nousevat esille 

erityisesti makeisten kehityksen aikana (Nelson 2000, 39). 

Kehitystyö aloitettiin käyttämällä pohjana kuluttajamittakaavan reseptiä, joka kehittyi 

koe-erien edetessä. 

7.1 Kehitys- ja valmistusprosessi vaiheittain 

Tuotekehitysprosessi (kaava 7) sisälsi kuuden koe-erän valmistuksen ja niiden ais-

tinvaraisen sekä mikroskooppisen arvioinnin. Koe-erät 1-4 valmistettiin Limitechin 

massaprosessointilaitteella ja erät 5-6 tuotekehityksen koekeittiössä vesihauteessa.

 

Kaava 7. Toffeemakeisen tuotekehitysprosessi. 

Pohjareseptin 
valinta ja kehitys

1.-3. koe-erän 
valmistus

1. koe-erän 
rakenteen 

mikroskopointi

Kolmannen erän 
rakenteen 

aistinvarainen 
arviointi

Aromien kokeilu
Neljännen koe-erän 

valmistus

Kolmannen ja 
neljännen koe-erän 

mikroskopointi

Käytettävien 
funktionaalisten 
ominaisuuksein 

valinta

Viidennen massan 
valmistus ja 

aistinvarainen 
arviointi

Kuudennen koe-
erän valmistus

6. koe-erän 
aistinvarainen 

arvioijnti

5. ja 6. koe-erän 
mikroskopointi 
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Makeisten valmistuksen lohkokaavio (kaava 8) eteni samalla tavalla, oli valmistus-

laitteena sitten Limitechin massaprosessointilaite tai pienen mittakaavan vesihaude. 

Raaka-aineet punnittiin kattilaan, jossa ne lämmitettiin haluttuun lämpötilaan sa-

malla sekoittaen. Valmis massa jäähdytettiin joko kylmävesikierrolla tai huoneen-

lämmössä ja siirrettiin sitten kulhoon, jossa siihen sekoitettiin funktionaalisia ominai-

suuksia sisältävät jauheet ja muovattiin sekaan aromiaineet. Valmis makeismassa 

paineltiin vuokiin ja annettiin tekeytyä huoneenlämmössä vuorokaudesta muuta-

maan päivään, kunnes se leikattiin ja pakattiin. 

 

Kaava 8. Makeisten valmistuskaava. 

7.2 Aistinvarainen arviointi 

Elintarvikkeiden aistittava laatu vaikuttaa ratkaisevasti valintoihin ja toistuvaan käyt-

töön (Tuorila & Hellemann 1997, 7). Tuotekehityksessä aistinvarainen arviointi on 

olennainen työkalu (Tuorila, Parkkinen & Tolonen 2008, 120). 

Tuotekehityksessä aistinvaraiset menetelmät antavat tietoa mm. eri prosessointi-

olosuhteiden tai raaka-ainevaihdosten vaikutuksesta kehitettävään tuotteeseen 

(Lapveteläinen 2010, 368). Kuvailevista menetelmistä on hyötyä, kun halutaan ver-

Raaka-aineiden 
punnitus ja 

annostelu kattilaan

Keitto ja massan 
sekoitus

Valmiin massan 
siirto kulhoon

Funktionaalisten 
aineiden aineiden 

annostelu ja 
sekoitus

Jäähdytys
Aromiaineiden 

lisäys
Työstäminen ja 

venytys

Massan painelu 
vuorattuun 

vuokaan

Kuivatus 
huoneenlämmössä

Massan leikkaus ja 
pakkaus
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rata useiden tuotteiden tai näytteiden ominaisuuksia toisiinsa ja selvittää kuinka lä-

hellä tavoitetta kehitteillä oleva tuote on tai miten jonkin ainesosan lisääminen tai 

vähentäminen tai esimerkiksi valmistustavan muutos vaikuttavat tuotteen aistittaviin 

ominaisuuksiin. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen 2008, 85). 

Onnistuneet koe-erät arvioitiin Foodwest Oy:n tuotekehityksen henkilöstön kanssa 

aistinvaraisesti jatkokehitystä varten. Arviointi suoritettiin normaalisti valmistusta 

seuraavana päivänä tai muutaman vuorokauden kuluttua. Arvioinneissa otettiin 

huomioon tuotteen ulkonäkö, haju, rakenne ja maku. Tuotteita arvioineen raadin ko-

koonpano vaihteli aikataulujen puitteissa. 

7.3 Reseptiikan testaaminen ja koe-erät 

Koe-testeissä käytettävä pohjaresepti kerättiin yhdistämällä muutamaa erilaista ko-

tikeittiöön tarkoitettua reseptiä. Pohjareseptistä poistettiin kaikki ylimääräisiksi miel-

letyt raaka-aineet, kuten aromit ja väriaineet, jotta resepti saatiin mahdollisimman 

yksinkertaiseen muotoon. Alkuperäinen resepti oli määrältään hiukan yli kilon, mutta 

massaprosessointilaitteen toimivuuden kannalta koe-erissä päädyttiin suurenta-

maan resepti noin kymmenkertaiseksi. 

7.3.1 Ensimmäinen koe-erä 

Ensimmäisellä koe-erällä haluttiin varmistaa valitun reseptin toimivuus ja kehityskel-

poisuus. Tavoitteena oli saada tuotteen perusmassapohja kohdalleen. Ensimmäi-

sen koe-erän resepti (taulukko 6) erottuu myöhemmistä koe-eristä sillä, että ainoas-

taan siinä käytettiin fariinisokeria ja kermaa. 
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Taulukko 6. Ensimmäisen koe-erän resepti. 

 

Raaka-aine Määrä (g) Määrä (%) 

sokeri 3150 31,8 

fariinisokeri 1350 13,6 

glukoosisiirappi 1800 18,2 

kuohukerma 2700 27,3 

voi 900 9,1 

yht. 9900 100 

 

Työn kulku. Massan valmistus (kaava 9) kesti kokonaisuudessaan vajaa kaksi tun-

tia, jona aikana vatkain pysähtyi ajon aikana yhteensä 10 kertaa, pahimmillaan 8 

minuutin välein. Vatkaimen toiminnan katketessa laite oli suljettava kokonaan (pää-

virta-, hätäseis- ja lämmitys/jäähdytys -kytkimet pois päältä) noin 30 sekunniksi ja 

sitten käynnistettävä uudelleen. Jäähdytyksen aikana säiliöön nousi noin 1 bar 

paine, joka tasattiin ennen massan keräämistä sankoon. Lopuksi massa siirrettiin 

GN-vuokiin, joissa sen annettiin jäähtyä. Kaavassa 5 näkyy tarkemmin valmistuksen 

aikana käytetyt laiteasetukset sekä lämmityksen ja jäähdytyksen kestot. 

 

Kaava 9. Ensimmäisen erän valmistuksen laiteasetukset ja kestot. 

Saanto prosessin jälkeen: 9,452 kg. Hävikkiprosentti 4,5%. 

 

Lämmitys

•lämpötila: 100 ˚C

•kesto: 1 h 15 min

Lämmityksen 
aikainen sekoitus

•sekoittimen 
nopeus: 5-7

•vatkaimen nopeus: 
0,2-2,5

Jäähdytys

•lämpötila: 45 ˚C

•kesto: 35 min

•sekoittimen 
nopeus: 10

•vatkaimen nopeus: 
5-6

Paine valmistuksen 
aikana

•säiliön paine: 0,7-
1,5 bar

•höyrynpaine: 3,7-4 
bar
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7.3.2 Toinen koe-erä 

Toisessa koe-erässä fudgeresepti vaihdettiin kermattomaan toffeereseptiin, jolloin 

saatiin yksi muuttuva osa poistettua. Koe-erä kuitenkin epäonnistui, sillä lämmitys 

Limitechin massaprosessointilaitteessa oli vahingossa suoralla höyryllä, jolloin mas-

san sekaan joutui suuri määrä höyryä, joka tiivistyi vedeksi. 

7.3.3 Kolmas koe-erä 

Kolmannessa koe-erässä massan (taulukko 7) lämmitys 100 asteeseen kesti 3 tun-

tia ja 36 minuuttia, jonka jälkeen aloitettiin paineen tasaus 3,5-3,8 bar paineeseen. 

Lopullisen 118 asteen lämpötilan saavutus kesti vielä 35 minuuttia. Noin 85-90 as-

teen kohdalla massan koostumus vaikutti todella hyvältä, seuraavassa koe-erässä 

tämän ko. massan kokeilu ottamalla sitä erilleen kesken ajon. 

Saatu massa oli rakenteeltaan kinuskikastikkeen tapaista, mutta jäähtyessään se 

kuitenkin jähmettyi hiljalleen. Kokonaisvaltaista jäähtymistä varten massa siirrettiin 

yöksi kylmiöön. 

Taulukko 7. Toisen ja kolmannen koe-erän resepti. 
 

Raaka-aine Määrä (g) Määrä (%) 

kidesokeri 3840 43,069 

glukoosisiirappi 3600 40,377 

voi 1440 16,151 

sitruunahappo 36 0,404 

yht. 8916 100 

 

Aromien kokeilut saatuun massaan opinnäytetyön luvussa 8.2. 
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7.3.4 Neljäs koe-erä 

Työn kulku. Massan lämmitysvaihe kesti 2h ja 3 min. Lämmityksellä saavutettiin 

118 asteen lämpötila. Pitämällä vatkain ja sekoitin molemmat täydellä teholla koko 

lämmityksen ajan, vältyttiin vatkaimen toimintahäiriöltä (sammuminen kesken ajon). 

Paine ajon aikana oli 3,6-3,8 bar. Noin 75-80 asteen lämpötilan kohdalla lämmön-

nousu hidastui. 

Saadusta massata oli tarkoitus tutkia sitruunahapon 0,3% vähennyksen vaikutusta 

maun happamuuteen sekä funktionaalisten ominaisuuksien vaikutusta rakentee-

seen ja mahdollisesti myös makuun. Tässä erässä myös massan määrää nostettiin, 

jotta mahdollisimman suuri osa massasta yltäisi kattilan höyrylämmitteiseen vaip-

paan. 

Työn tulos. Tuotteeseen joutui tuntematonta ainesta, joka muutti massan värin har-

maaksi. Syytä tutkittiin stereomikroskoopilla, mutta laitteen siivouksen aikana ha-

vaittiin vatkaimen sisältä mustia rikkoutuneita palasia. Kaikesta huolimatta massan 

rakenne oli hyvä. 

7.3.5 Viides koe-erä 

Koe-erä tehtiin keittiömittakaavassa vesihaudekattilalla. Reseptiin (taulukko 8) lisät-

tiin soijalesitiiniä auttamaan massan koostumuksen jähmettymisessä sekä sitruuna-

hapon määrää laskettiin 0,3 %. 
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Taulukko 8. Neljännen ja viidennen koe-erän resepti. 

 

Raaka-aine Määrä (g) Määrä (%) 

kidesokeri 430,7 43,07 

glukoosisiirappi 401,8 40,18 

voi 161,5 16,15 

soijalesitiini 5,0 0,5 

sitruunahappo 1,0 0,1 

yht. 1000 100 

 

Työn kulku. Raaka-aineet mitattiin ja lisättiin kattilaan. Lämmitys vesihauteessa 

kesti 1h 25 min, kunnes saavutettiin 93 asteen lämpötila ja massa ei enää kuumen-

tunut. Valmistuksen hävikkiprosentti oli 9,07 %.  

Saatu massa jaettiin kolmeen 300 gramman erään, joihin lisättiin valmiiksi punnitut 

vitamiiniseokset (taulukko 9). Jokainen erä jälleen jaettiin kolmeen 100 gramman 

osaan, joista kahteen lisättiin appelsiini- ja cola-aromeja 100 mg. Näytteitä venytet-

tiin, jotta saatiin lisättyä ilmaa massaan. Näytteet jätettiin peitetyissä pikareissa huo-

neenlämpöön 12 tunniksi. 

Taulukko 9. Vitamiinipremixin ja omega 3 -jauheen lisäysmäärät. 
 

 Raaka-aine Määrä (g) 

näyte 1 toffeemassa 300 

 vitamiinipremix 0,54 

näyte 2 toffeemassa 300 

 omega 3 -jauhe 2,19 

näyte 3 toffeemassa 300 

 vitamiinipremix 0,54 

 omega 3 -jauhe 2,19 

 

Valmistettujen näytteiden aistinvarainen arviointi opinnäytetyön luvussa 8.3.1. 



41 

 

 

7.3.6 Kuudes koe-erä 

Kuudes erä valmistettiin myös vesihaudetekniikalla tarkoituksena parantaa raken-

netta sekä hienosäätää aromien voimakkuutta. Rakenteen parantamiseksi resep-

tissä (taulukko 10) soijalesitiinin osuutta nostettiin 0,3 %, reseptiin lisättiin suolaa ja 

kiehumisaikaa laskettiin puolella tunnilla. 

Taulukko 10. Kuudennen koe-erän resepti. 
 

Raaka-aine Määrä (%) 

kidesokeri 42,67 

glukoosisiirappi 40,18 

voi 16,15 

soijalesitiini 0,8 

sitruunahappo 0,1 

suola 0,1 

yht. 100 

 

Työn kulku. Raaka-aineet punnittiin valmiiksi kattilaan, soijalesitiini, suola ja sitruu-

nahappo sekoitettiin osan sokerista sekaan, jotta suuret paakut saatiin rikottua. 

Massaa lämmitettiin vesihauteessa tunnin ajan. Massan sokeri kiteytyi hieman läm-

mitettäessä, joten massasta löytyi paahtuneen sokerin palasia. Valmis massa siir-

rettiin muovikulhoon ja hetken jäähdyttyä sekoitettiin sekaan vitamiinipremix ja 

omega 3 -jauhe (taulukko 11). Saanto 1000 g:n reseptillä oli 926,7 g, eli hävikkipro-

sentti oli 7,33 %. 
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Taulukko 11. Massaan lisättyjen jauheiden määrät. 

 

Raaka-aine Määrä (g) 

toffeemassa 1000 

vitamiinipremix 1,8 

omega 3 -jauhe 7,3 

 

Valmistettu massa jaettiin neljään yhtä suureen osaan, joista kolmeen lisättiin aromit 

taulukon 12 mukaisesti. Aromit sekoitettiin massoihin venyttämällä noin viiden mi-

nuutin ajan ja jätettiin sitten tekeytymään huoneenlämpöön. 

Taulukko 12. Aromien määrät kuudennessa koe-erässä. 
 

 Aromi Määrä (mg) 

näyte 1 naturel 0 

näyte 2 cola 220 

näyte 3 appelsiini 240 

näyte 4 cappuccino 220 

 vanilja 120 

 

Näytteiden aistinvarainen arviointi on kuvattuna opinnäytetyön luvussa 8.3.2. 
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8 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

Tässä luvussa käydään läpi tuotekehitysprosessin aistinvaraiset arvioinnit sekä ste-

reomikroskoopilla saadut tulokset. 

8.1 Rakenteiden stereomikroskopointi 

Koe-erien rakenteita kuvattiin ja tutkittiin stereomikroskoopin avulla. Eri eriä verrat-

tiin toisiinsa ja epäonnistuneiden erien mahdollisia syitä käytiin läpi. 

Kuvassa 5 näkyy kootusti makeismassan koe-erien rakenne-eroavaisuuksia eri 

suurennoksilla. Muutokset erien välillä ovat paikoin hyvinkin suuria, mutta saman-

kaltaisuuksia löytyy esimerkiksi kotikokeen sekä erän 4 välillä. Myös erät 5 ja 6 ovat 

hyvin samankaltaisia. 

 

Kuva 5. Koe-erien rakenne-eroavaisuuksia stereomikroskoopilla. 

Ensimmäisen erän mikroskooppikuvassa (kuva 6) on selkeästi nähtävissä massan 

sisältämät ilmakuplat sekä taustalla näkyvän vesi-rasvaseoksen tasaisuus. 

Erä 1, 44x Kotikoe, 11,7x Erä 4, 100x

Erä 5, 53x Erä 4, 11,1x Erä 6, 17,2x
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Kuva 6. Ensimmäisen erän 56-kertainen suurennoskuva. 

Epäonnistuneen koe-erän 4 rakenne (kuva 7) oli mikroskooppisesti tarkasteltuna 

kiinnostava, sillä siinä oli nähtävissä monia erilaisia rakenteellisia olomuotoja. Epä-

onnistumisen syytä oli vaikea arvioida rakennekuvaa tarkastelemalla. 

 

Kuva 7. Neljännen koe-erän 11,1-kertainen suurennoskuva. 
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8.2 Käytettävien aromien valinta 

Aromitestaukset (liite 1) toteutettiin kolmannessa koe-erässä onnistuneesti valmis-

tetulle makeismassalle. Aromeja testattiin yhteensä 11 erilaista. Kolmannen koe-

erän massa jaettiin 100 gramman paloihin, joihin jokaiseen mitattiin 100 mg aromia. 

Maustettujen massojen annettiin tekeytyä kylmiössä noin kolme päivää. Näytteet 

arvioitiin asiantuntijaryhmän toimesta. Aromeja kokeiltiin monelta eri valmistajalta. 

Kokeillut aromit olivat cappuccino, kakku, lime, appelsiinimehu, piparminttu, mus-

tikka, omena, cola, banaani, vanilja ja mansikka. 

Koska ulkonäkö ja rakenne jokaisessa makeisnäytteessä oli sama, arvioitiin ne vain 

ensimmäisestä maustamattomasta näytteestä. Aromien arvioinnissa yhteiseksi 

muutettavaksi ominaisuudeksi nousi sitruunahapon määrä, sillä liika happo vaikutti 

aromien makuihin huomattavasti. Vaikka useat aromit toimivat toffeessa hyvin, pää-

dyttiin jatkamaan colan, appelsiinin ja cappuccinon aromeilla tulevissa koe-erissä. 

8.3 Aistinvaraisten kokeiden tulokset 

Aistinvaraisissa arvioinneissa otettiin huomioon tuotteen ulkonäkö, haju, rakenne ja 

maku. Arvioinneissa täytetyt lomakkeet ovat opinnäytetyön liitteinä 2 ja 3. 

Makeisiin lisättäviksi funktionaalisiksi ominaisuuksiksi päätyivät SternVitin vitamii-

nipremix ja omega 3 -jauhe. Funktionaalisten ominaisuuksien arviointiin päätyivät 

lisäksi aromikokeilussa parhaimmiksi havaitut aromit. 

Vesihauteessa valmistettujen koe-erien 5 ja 6 massat eivät valmistettaessa yltäneet 

lämpötiloihin, jossa Maillardin reaktio olisi mahdollistanut massan värin muuttumi-

sen toffeelle ominaiseen vaaleaan ruskeaan, joten toffeelle ominaisen ulkonäön 

saavuttamiseen olisi tehtävä lisäkokeita ja mahdollisia muutoksia massan pohjare-

septiin. 
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8.3.1 Viides koe-erä 

Vesihauteessa valmistetussa viidennessä koe-erässä päädyttiin kokeilemaan funk-

tionaalisten jauheiden toimivuutta massoissa ja mahdollisia niiden tuomia sivuma-

kuja. Ulkonäön ja rakenteen kanssa päädyttiin arvioimaan vain maustamaton näyte 

(kuva 8), sillä mahdolliset erot massoissa olivat huomaamattomia niiden osilta. Esi-

merkiksi näytteellä 2 ei ollut mitään eroa maustamattoman näytteen kanssa. 

Viidennestä koe-erästä arvioitiin massaan lisättyjen funktionaalisten ominaisuuk-

sien vaikutusta massaan ja aromeihin. Rakenteellisesti näytteet olivat muuten hyviä, 

mutta hiukan liian sitkeitä ja tahmeita, sillä ne tarttuivat helposti hampaisiin. Mas-

sasta oli saatu ilmavaa ja suussa sulavaa, mutta lisää pehmeyttä jäätiin kaipaa-

maan. Ilman takia rakenne näytti rakeiselta. Funktionaalisiksi ominaisuuksiksi pää-

tyneet jauheet sulivat ja sekoittuivat valmiiseen massaan helposti eivätkä maistu-

neet lopputuotteissa. Omega 3 -jauheen arveltiin peittävän tai hankaloittavan appel-

siinin maun esilletuloa näytteessä 2, mutta eri cola-aromi samassa pohjamassassa 

sai raadilta parhaimman arvion ja aromin annostelumäärää pidettiin optimina. 

 

Kuva 8. Viidennen erän aistinvaraisen arvioinnin näytteet. 
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8.3.2 Kuudes koe-erä 

Kuudennen erän aistinvaraisessa arvioinnissa tutkittiin rakenteen eroa edelliseen 

erään sekä aromien voimakkuuksia oltiin hienosäädetty nostamalla pitoisuuksia. 

Arvioitavat näytteet (kuva 9) olivat ulkonäöltään kiiltäviä, luonnonvalkoisen värisiä 

ja rakenteeltaan muovailtavia ja pehmeitä sekä tarttuivat hampaisiin toffeiden tavoin 

kuitenkin sulaen lopulta kokonaan. Rakenne verrattuna viidenteen koe-erään oli kai-

kin puolin parempi. 

 

Kuva 9. Kuudennen koe-erän arvioitavat näytteet. 

Maustamaton näyte oli maultaan makean täyteläinen ja siinä oli havaittavissa pieni 

kirpeys. Cappuccinoaromiin lisätyllä vanilja-aromilla saatiin pehmennettyä ja täyte-

läistettyä kahvin makua. Appelsiiniaromin maussa tuli esille appelsiinin kuori ja 

maku muistutti makeaa appelsiinilimonadia. Arvioinnissa tuli appelsiinin osalta esille 

mahdollisuus aromin vaihtaminen toiseen vastaavaan, sillä kyseinen merkki ei vält-

tämättä toimi hyvin makeismassassa. Mahdollista olisi myös vaihtaa aromi koko-

naan aitoon appelsiinimehukonsentraattiin. 
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9 YHTEENVETO 

Työn tuloksena oli tarkoitus kehittää funktionaalisia ominaisuuksia sisältävä makei-

nen sekä käydä läpi Limitechin massaprosessointilaitteen käyttö makeismassan 

valmistuksessa. 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus koostui neljän makeismassan valmistuksesta 

Limitechin massaprosessointilaitteella sekä kahdesta koe-erästä käyttäen keittiö-

mittakaavan vesihaudetta. Tuotekehitysprosessi sisälsi makeismassan rakenteen 

tarkastelua stereomikroskoopilla sekä kolmen koe-erän aistinvaraisen arvioinnin. 

Kuvassa 10 näkyy tuotekehitysprosessin aikana kehitetty toffeemakeinen yksittäin 

pakattuna. 

 

Kuva 10. Lopullinen kehitetty tuote. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Työn tuloksena saatiin massaprosessointilaitteen käytölle yksinkertainen ohje sekä 

funktionaalisia ominaisuuksia sisältävä toffeemakeinen. Toffeemakeisen resepti 

vaatii vielä hienosäätöä esimerkiksi aromien ja ulkonäön osalta sekä lisäselvityksiä 

on tehtävä makeismassan valmistamisesta keittiömittakaavaa suurempina määrinä 

tuotannossa. 

Limitechin massaprosessointilaitteen kanssa makeismassan valmistuseristä yksi 

neljästä onnistui. Laitteen käyttöä tulisi tutkia lähemmin sekä paremmalla ajalla. 

Mahdollisten muiden elintarvikkeiden valmistamista laitteella kannattaa testata tule-

vaisuudessa, sillä makeismassan valmistus ei ollut mahdollisista elintarvikkeista 

helpoimmasta päästä. Toffeemassan valmistukseen Limitechin massaprosessointi-

laite ei tuonut lisäarvoa, vaan vesihauteessa valmistetut massat olivat helpommin 

käsiteltävissä ja tarkasteltavissa. 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet reseptin kehityksessä. Kuudennen koe-erän ais-

tinvaraisen arvioinnin perusteella makeisen rakenne ja maku ovat onnistuneet, 

mutta ulkonäössä on vielä parannettavaa. Toffeelle ominaista karamellin ruskeaa 

väriä voitaisi lähteä hakemaan esimerkiksi väriaineiden tai sokerikulöörin avulla, 

myös osa reseptin kidesokerista voitaisi vaihtaa fariinisokeriksi, mutta tämä vaikut-

taisi myös lopputuotteen makuun.  
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Liite 4. Limitechin massaprosessointilatteen käyttöohje 

1. Käynnistä höyrynkehitin. 

2. Kiinnitä laitteeseen höyrynkehittimen letku, jäähdytysvesiletku ja paineilma-

kompressori. 

3. Tarkista höyryn kulku laitteen takana olevista venttiileistä. 

4. Kytke laitteen virta päälle paneelin oikeasta reunasta. 

5. Tarkista että säiliön pohjaventtiilit ovat kiinni. 

6. Avaa hydraulinen kansi ja lisää raaka-aineet säiliöön. 

7. Sulje kansi ja kiristä neljä kannensulkijaa kiinni erillisellä avaimella. 

8. Paina RESET EMERGENCY STOP pois päältä (mahdollista vain kannen ol-

lessa kiinni). 

9. Avaa varovasti laitteelle tuleva höyryventtiili. 

10. Säädä näyttöön haluttu lämpötila. 

11. Käännä ohjauspaneelista lämmityskatkaisija asentoon HEAT. 

12. Kun haluttu lämpötila on saavutettu ja massaa halutaan jäähdyttää, laita HEAT 

pois päältä. 

13. Päästä vesipisteestä kylmä vesi jäähdytysvesiputkeen ja käännä ohjauspanee-

lista jäähdytyskatkaisija asentoon COOL sekä säädä näyttöön haluttu lämpötila. 

14. Lopetettaessa sammuta katkaisin HEAT/COOL ja sulje höyryventtiili/jäähdytys-

vesi sekä päästä ylimääräiset paineet pois. 


