
Jogurtin teollinen valmistus

Jogurtin tuoteominaisuuksiin vaikuttaa moni asia. Näitä asioita esitellään seuraavaksi.

Jogurttimaidon rasva- ja proteiinipitoisuus vaihtelee. Rasvan vaihteluväli tuotteissa on 
0–10 prosenttia. Vähiten proteiinia on juotavissa jogurteissa (alle 2 prosenttia), eniten pro-
teiinijogurteissa (noin 8 prosenttia). (ks. Vakiointi s. 169).

Homogenointi estää kerman nousemisen pinnalle jogurtin kypsymisen aikana, ja lisäksi kä-
sittely parantaa lopputuotteen rakennetta ja suutuntumaa. Homogenointipaine on yleensä 
200–250 bar. Sekoitejogurttia voidaan valmistaa homogenoimattomasta maidosta.

Laktoosin ja lisätyn sokerin määrä vaihtelee. Jogurtit ovat luonnostaan vähälaktoosisia. 
Jogurtti maidon laktoosi voidaan poistaa kokonaan esimerkiksi kalvosuodattamalla. Myös  
lisätyn sokerin tai makeuttajien määrä ja laatu vaihtelevat tuotteittain.

Rakenteensäätöaineet vaikuttavat. Rasvattomissa, juotavissa tai jälkipastöroiduissa jogur-
teissa käytetään rakenteeseen vaikuttavia aineita, kuten pektiiniä tai tärkkelystä. Rakennetta 
voidaan jämäköittää myös entsyymeillä, jotka tekevät proteiinien välille sidoksia. Nämä ent-
syymit ovat valmistuksen apuaineita eivätkä aktiivisia valmiissa tuotteissa.

Hapatebakteerin valinnalla vaikutetaan happamuuden ja aromin voimakkuuteen ja raken-
teen täyteläisyyteen. Jogurtin hapatebakteerit kasvavat symbioottisesti, eli ne tuottavat tois-
tensa kasvua edistäviä yhdisteitä.
 Jogurtin valmistukseen käytetään termofiilistä hapatetta, jossa on ainakin Streptococcus 
thermophilus- ja Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus -bakteereita. Mukana voi lisäksi olla 
probioottisia lactobacilluksia, kuten L. acidophilus, L. rhamnosus (LGG) tai L. reuterii. 

Kypsytystapa voidaan valita. Jogurtti voidaan hapattaa tankissa tai pakkauksessa. Tankis-
sa kypsytetty jogurtti eli niin sanottu sekoitejogurtti maustetaan hieman jäähtyneenä ja pa-
kataan. Kreikkalais- tai turkkilaistyyppiset jogurtit pakataan heti hapatelisäyksen jälkeen ja 
pakkaukset siirretään lämpimään huonetilaan kypsymään.

Maustamisessa vain mielikuvitus on rajana. Tavallisesti jogurtti maustetaan lisäämällä sii-
hen 12–18 prosenttia marja- tai hedelmävalmistetta, joka sisältää sokeria ja väri- ja aromi-
aineita. Marjojen ja hedelmien lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi vaniljaa tai muita maustei-
ta, viljavalmisteita, pähkinöitä, kaakaota tai kahvia.

Pakkaustapa vaihtelee. Jogurtti voidaan pakata muovipikareihin, kartonkipakkauksiin ja 
muovisankoihin tai -pulloihin. 

© OPETUSHALL ITUS

4 Maidon jalostus

MONIPUOLINEN ELINTARVIKEALA     Elintarvikkeiden valmistus ja tuotanto 

s. 154–197

1/2



Kuva 1 Sekoitejogurtin valmistuksen vuokaavio.

Hapanmaitovalmisteiden prosessivaiheisiin liittyvistä 
omavalvonnan näkökohdista kerrotaan kirjan luvussa 
4.3.1 Tarkkuutta valmistukseen. 

© OPETUSHALL ITUS

4 Maidon jalostus

MONIPUOLINEN ELINTARVIKEALA     Elintarvikkeiden valmistus ja tuotanto 

s. 154–197

1 
Maidon vakiointi 

(rasva ja 
proteiini)

2 
Homogenointi 
200–250 bar/

60–70 °C

3 
Korkea-

pastörointi
90–95 °C/5 min

4 
Jäähdytys 

hapatuslämpö-
tilaan

5 
Hapatteen 

lisäys

6 
Hapattaminen
42–43 °C/3–6 t, 

pH 4,5

7
Jäähdytys 

n. 15 °C:seen

8 
Maustaminen

9 
Pakkaus

10 
Jäähdytys 
8 °C:seen
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