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Jäätelön teollinen valmistus

Lainsäädännössä jäätelölle ei ole asetettu koos-
tumusvaatimuksia. Rasvan lähteenä voidaan 
käyttää maitorasvaa tai kasvirasvaa. Jäätelön 
proteiini voi olla peräisin maidosta tai kasvikun-
nasta, kuten soijasta, riisistä tai kaurasta. Jää-
telö voidaan siis valmistaa täysin vegaanisena. 
Mikäli tuotteen kauppanimenä on maitojäätelö 
tai kermajäätelö, sekä rasvan että proteiinin on 
oltava peräisin maidosta.
 Jäätelö sisältää ilmaa, mikä tekee raken-
teesta kuohkean ja pehmeän. Vispausaste on 
prosenttiluku, joka kertoo ilman määrän tuot-
teessa: jos vispausaste on esimerkiksi 100 pro-
senttia, saadaan 100 litrasta jäätelömassaa 200 
litraa valmista jäätelöä, jonka litrapaino on noin 
500 grammaa. Jäätelön pakkauksessa on ker-
rottava tuotteen määrä sekä millilitroina (tai lit-
roina) että grammoina.
 Ilmakuplien lisäksi jäätelössä on mikros-
kooppisen pieniä jääkiteitä. Niitä on sitä enem-
män, mitä kylmempää jäätelö on. Heti pa-
kastimesta otettaessa (-18-asteisen) jäätelön 
sisältämästä vedestä jäässä on noin 80 pro-
senttia. Tällainen jäätelö on kovaa, eivätkä sen 
maut tule kunnolla esille. Jäätelö kannattaakin 
temperoida esimerkiksi niin, että sen lämpöti-
la on kymmenestä kahteentoista miinusastet-
ta, tai nauttia se osittain sulaneena. Sulanutta 
jäätelöä ei saa pakastaa uudelleen, sillä sen ra-
kenne kärsii lämpötilan sahatessa ylös alas: jää-
telö painuu kasaan ja siihen muodostuu silmin 
nähtäviä jääkiteitä, jotka myös tuntuvat ikäviltä 
suussa.
 Teollisesti valmistetuissa jäätelöissä käyte-
tään rakenteeseen vaikuttavia lisäaineita, koska 
jäätelön rakenne on monimutkainen ja herkkä 
olosuhdemuutoksille. Lisäainevalmistajat ovat 
räätälöineet teollisuudelle tuotteita, joissa on 
kullekin jäätelötyypille sopivat lisäaineet oikeis-
sa suhteissa toisiinsa sekoitettuna. Nämä seok-
set sisältävät yleensä emulgointiaineen sekä 
joitakin sakeuttamis- ja stabilointiaineita.

Jäätelöt
Kermajäätelö: maitorasvaa vähintään 5 %,  
yleensä 8–12 %

Maitojäätelö: maitorasvaa vähintään 2,5 %

Serbetti: Runsaasti hedelmä- tai marjaraaka- 
aineita, maitoainesosia vain muutamia prosent-
teja. Ei tarkkaan rajattua koostumusvaatimusta.

Sorbetti: ei sisällä lisättyä rasvaa, hedelmäpitoi-
suus noin 25 %

Mehujää: sisältää vähintään 15 % hedelmää

Limujää: valmistetaan vedestä, sokereista,  
aromeista ja väreistä

Kuva 1 Jäätelö on rakenteeltaan osittain jäätynyt vaahto, 
jossa ilmakuplat, jääkiteet ja rasvapallot ovat levittäytyneet 
tasaisesti sokeriliuokseen. 

Ilmakuplia

Jääkiteitä

Sokeriliuos

Rasvapalloja
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 Emulgointiaineen tehtävänä jäätelössä on helpottaa rasva- ja vesiosan sekoittumista toisiinsa. 
Näin jäätelömassa vispautuu entistä tehokkaammin ja valmiille tuotteelle saadaan sopivan kermai-
nen ja täyteläinen suutuntuma.
 Stabilointi- ja sakeuttamisaineet sitovat jäätelön sisältämää vettä. Jäätelömassasta tulee sopi-
van sakeaa, ja valmiin jäätelön rakenne säilyy kauan hyvänä. Siihen ei muodostu suuria, karkeita 
jääkiteitä varastoinnin aikana.

Kuva 2 Jäätelön valmistuksen vuokaavio. 

Jäätelön valmistusprosessi

1 
Maidon 

vakiointi

2 
Esilämmitys  

50–60 °C

3 
Valmistus-
aineiden 

lisäys

4 
Homogenointi 

noin 70 °C/
100–200 bar

5 
Pastörointi 

83 °C/
15 s

6 
Jäähdytys 

4 °C

7 
Kypsytys 

vähintään 
4 t

8 
Vispaus 

-5 °C

9 
Maustaminen 

ja muotoilu

 10 
Pakkaus

11 
Karkaisu 

-25 – -30 °C

12
Varastointi 

kylmemmässä 
kuin -18 °C

1 Maidon vakiointi

Teollisesti valmistetun jäätelön pääraaka-aine voi olla kerma, maito tai kuoritun maidon  
tiiviste. Edullisimmissa jäätelölaaduissa pohjana on vesi, johon lisätään maito- ja hera-
jauhetta. 
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2 Esilämmitys

Nesteosa lämmitetään levylämmönvaihtimessa noin 50–60 °C:seen, jotta muut valmistus-
aineet liukenevat  ja sekoittuvat jäätelömassaan helpommin.

3 Valmistusaineiden lisäys

Ennen kuin jäätelömassa homogenoidaan, siihen lisätään jauhemaiset valmistusaineet  
(sokeri, maitojauheet, rakenteensäätöaineet), sokerisiirapit, rasva (voi tai kasvirasva), läm-
mönkestävät mausteet ja värit. 

4 Homogenointi

Seuraavassa vaiheessa jäätelömassan lämpötila nostetaan hiukan yli 70 °C:seen ja massa  
homogenoidaan. Silloin jäätelöön saadaan tasainen ja pehmeä rakenne. Homogenoinnis-
sa käytettävä paine säädetään muun muassa massan rasvapitoisuuden ja rasvan laadun  
mukaan.  

5 ja 6 Pastörointi ja jäähdytys

Heti homogenoinnin jälkeen massa pastöroidaan. Tämä on prosessin kriittinen hallintapiste. 
Massa jäähdytetään ja siirretään kypsytystankkiin.

7 Kypsytys

Jäätelömassaa kypsytetään 2–4 °C:n lämpötilassa vähintään neljä tuntia, yleensä yli yön. 
Massaa sekoitetaan varovasti aika ajoin. Tänä aikana jäätelön rasva kiteytyy sopivaksi  
vispausta varten ja rakenteensäätöaineiden vaikutuksesta massa sakenee hiukan.
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8 Vispaus

Vispauksessa jäätelömassasta syntyy jäätelö, kun siihen sekoittuu ilmaa ja noin puolet sen 
sisältämästä vedestä jäätyy. Vispaukseen käytetään jatkuvatoimista laitetta (visparia), jonka 
sisällä olevaan sylinteriin pumpataan +5-asteinen massa ja puhdistettua paineilmaa. Sylin-
terin keskellä pyörivään akseliin on kiinnitetty terät, jotka kaapivat jäätynyttä massaa irti 
sylinterin kylmistä seinämistä ja sekoittavat siihen ilmaa pieniksi kupliksi. Sylinteristä ulos 
tulevan jäätelön lämpötila on noin -5 °C ja sen tilavuus on kaksinkertaistunut. Visparien teho 
vaihtelee mallin mukaan 100–1500 jäätelölitraan tunnissa.
 

Kuva 4 Jäätelön vispauslaitteen sylinteri.

9 ja 10 Maustaminen ja muotoilu sekä pakkaus

Vispauslaitteesta tuleva jäätelö muistuttaa rakenteeltaan pehmistä: se on notkeaa ja helpos-
ti muotoiltavaa. Jäätelöön voidaan lisätä esimerkiksi pähkinämuruja tai pursottaa kastike-
raita. Lisäys tehdään pakkauskoneelle johtavassa putkilinjassa olevien annostelijan ja ruuvi-
sekoittimen avulla. Jäätelö muotoillaan eli pursotetaan esimerkiksi tuuttiin, puikkokoneen 
muottiin tai rasiaan.

Kuva 3 Jäätelön vispauslaite. 

Ku
va

: T
et

ra
 P

ak

Teräskuori

Eristekerros

Jäähdytysaine

Putki, jossa 
jäätelömassa 
virtaa

Visparin terät

Pyörivä akseli
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11 Karkaisu

Jäätelö on jäädytettävä alle -20 °C:seen, jotta sen ominaisuudet säilyisivät kuluttajalle 
asti. Tätä vaihetta kutsutaan karkaisuksi. Jäätelö karkaistaan erityisissä tunneleissa, joissa  
lämpötila on -20 – -30 °C ja ilma kiertää voimakkaasti. Jäätelön karkaisuaika on muutamasta 
minuutista muutamaan tuntiin sen mukaan, minkä kokoinen tuote on. Karkaistut jäätelöt 
pakataan ryhmäpakkauksiin, varastoidaan ja kuljetetaan kauppoihin alle -18 °C:n lämpö- 
tilassa. 
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