
Kypsytetyn juuston valmistusprosessi (edamjuusto)

Juustojen luokitteluperusteita

Raaka-aineen mukaan: 
Lehmä
Vuohi, esim. Manchego
Lammas, esim. Roquefort
Puhveli, esim. Mozzarella

Kuiva-aineen rasvapitoisuuden mukaan:
Runsasrasvaiset yli 60 %
Täysrasvaiset 45–60 %
Puolirasvaiset 25–45 %
Vähärasvaiset 10–25 %
Rasvattomat alle 10 %

Kypsytystavan mukaan:
Tuorejuustot, esim. leipäjuusto, raejuusto,  
rahka
Kypsytetyt juustot
Pinnalta kypsytetyt, esim. kittijuustot
Sisältä kypsytetyt, esim. emmental, gouda
Homekypsytetyt
Pinnalta homekypsytetyt, esim. brie
Sisältä homekypsytetyt, esim. sinihome-
juusto 

Kuva 1 Perinteinen, vahakuorinen edamjuusto. 
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Kuiva-ainepitoisuuden mukaan; juuston  
rasvattoman osan vesipitoisuus kuvaa  
juuston kiinteyttä:
Erikoiskovat, vesipitoisuus alle 44 %
Kovat, vesipitoisuus 49–56 % 
Puolikovat, vesipitoisuus 54–63 % 
Puolipehmeät, vesipitoisuus 61–69 % 
Pehmeät, vesipitoisuus yli 67 %
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Maailmassa arvellaan olevan noin 2 000 eri-
laista juustoa, joita pyritään luokittelemaan eri  
perustein (ks. taulukko s. 1).
 Edam on niin sanottu puolikova juusto. Se 
kehitettiin aikoinaan Hollannissa, ja se on yksi 
Suomen suosituimmista juustotyypeistä. Nyky-
aikainen Edamin valmistusprosessi on pitkälle 
automatisoitu: maito kulkee putkistoissa va-
rastosiilosta juustokattilaan ja sieltä edelleen 
ihmiskäsien koskematta aina valmiin juuston 
pakkaamoon saakka. Perinteistä käsityövaltais-
ta valmistusta harjoitetaan pienjuustoloissa.
 Juustonvalmistukseen käytettävän maidon 
tulee olla tuoretta ja hyvälaatuista. Se ei saa si-
sältää hyötymikrobien kasvua estäviä aineita, 
kuten utaretulehduslääke- tai pesuainejäämiä. 
Nämä seikat varmistetaan ennen kuin maito hy-

Taulukko 1 Juusto on tiivistettyä maidon proteiinia ja rasvaa.

Edamjuuston valmistusprosessi

Lehmän  
maito %

Edam- 
juusto %

Vettä 87 41 
Rasvaa 4,3 24
Proteiineja 3,4 27
Laktoosia 4,7 0,0 
Kivennäisaineita 
ja suolaa

0,7 2,6

väksytään juustonvalmistuksen raaka-aineeksi. 
Kattilamaidossa ei myöskään saa olla juuston-
valmistusta haittaavia bakteereita tai bakteeri- 
itiöitä. 
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 Kuva 2 Edamjuuston valmistuksen vuokaavio. 
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1 Raakamaidon vastaanotto ja esikäsittely

Vastaanotto-osastolla maidon laatu varmistetaan aistinvaraisesti (haju ja ulkonäkö), siitä 
määritetään koostumus, bakteeri- ja solumäärät sekä varmistetaan, ettei se sisällä antibioot-
tijäämiä. Haittamikrobien poistamiseksi voidaan kattilamaito mikrosuodattaa (ks. kirjan luku 
4.2.3 kalvosuodatusmenetelmistä) tai käsitellä bakteeri-itiöitä poistavalla separaattorilla.

2 Vakiointi

Maidon rasvapitoisuus säädetään 2,4 prosenttiin. Kattilamaidon rasvapitoisuutta säädet-
täessä on tiedettävä, kuinka paljon rasvaa ja proteiinia siirtyy maidosta juustoon. Edamia 
valmistet taessa 89 prosenttia maidon rasvasta ja 77 prosenttia proteiinista siirtyy juustoon.

3 Pastörointi 

Juustolamaidon lämpökäsittelyn tarkoituksena on tuhota juustonvalmistuksen kannalta  
haitallisia mikrobeja ja samalla edistää hyötybakteerien kasvua. Maito pastöroidaan levy-
lämmön vaihtimessa yleensä 72–74 °C:n lämpötilassa 15–20 sekunnin ajan. Pastöroinnin  
jälkeen maidon lämpötila säädetään 31 °C:seen ja maito pumpataan juustokattilaan. 

Kuva 3 Juustokattila ja juustorakeita. 
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4 Saostaminen juoksetteella

Juoksettamisvaiheessa maidon lämpötila on 31 °C, ja siihen lisätään hapate, kalsiumkloridi ja 
juoksete. Tämä saostumisvaihe kestää noin puoli tuntia.
 Hapate lisätään juustomaitoon, jotta saataisiin aikaan maitohappokäyminen. Hapatebak-
teereilla on tärkeä rooli sekä juuston valmistuksen että kypsymisen aikana. Ne muodostavat 
juustolle tyypillisiä aromiaineita ja vaikuttavat myös juuston rakenteeseen, esimerkiksi kolo-
jen muodostukseen.
 Kalsiumkloridia (E509) käytetään yleisesti valmistettaessa juustoja pastöroidusta mai-
dosta. Kalsiumkloridi tekee saostumasta kiinteän ja helposti leikattavan sekä lisää maidosta  
saatavan juuston määrää eli kasvattaa saantoa.
 Juoksete on maidon kaseiinin saostava entsyymivalmiste. Sen avulla juustoksi muodos-
tuva osa proteiinista erottuu herasta. 

5 ja 6 Saostuman leikkaus ja heran poisto sekä esihämmennys

Juustokattilaan syntynyt yhtenäinen saostuma leikataan hellävaraisesti kattilassa pyörivien 
terien avulla sopivan kokoisiksi rakeiksi. Samalla pumpataan pois osa herasta. Tarkoituksena 
on säädellä juustorakeiden kokoa ja niihin jäävän heran määrää. Tämä on tärkeää, jotta ra-
keiston happamuus ja kuivuminen kehittyisivät oikein. Kun rakeet on saatu sopivan kokoisik-
si, lisätään terien pyörimisnopeutta ja siirrytään esihämmennysvaiheeseen. Vaiheet kestävät 
yhteensä noin 40–45 minuuttia.  

7 Jälkilämmitys

Jälkilämmityksen aikana juustokattilan lämpötila nostetaan 15 minuutin aikana 31 °C:sta  
36 °C:seen. Tässä vaiheessa juustokattilaan lisätään lämmintä vettä noin 15 prosenttia mas-
san määrästä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on poistaa heraa juustorakeiden sisältä 
ja säädellä juustoon jäävien maitohappobakteerien määrää.

8  Jälkihämmennys ja lasku esipuristimeen

Jälkihämmennyksen aikana rakeiston lämpötila pidetään 36 °C:ssa noin 20 minuutin ajan, ja 
samalla sekoittimia pyöritetään vauhdikkaasti. Tavoitteena on, että rakeiston happamuus on 
noin pH 6,4:ssä. Jälkihämmennyksen päätyttyä juustorakeet ja hera pumpataan laskualtaa-
seen esipuristusta varten. Tämä niin kutsuttu laskuvaihe kestää noin 15 minuuttia.
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9 Esipuristus ja muotitus

Juustorakeet ja hera lasketaan tasaiseksi patjaksi laskualtaan pohjalle. Rakeiston päälle lai-
tetaan rei’itetyt metallilevyt painoksi ja rakeiden ympärillä ollut hera pumpataan pois. Ra-
keiden annetaan puristua paineella, jossa kutakin neliösenttiä kohden painoa on hieman yli  
20 grammaa. Tämä esipuristusvaihe kestää noin 10–20 minuuttia. Tuloksena syntyy yhte-
näinen, juustorakeista muodostunut kumimainen patja. Esipuristuksessa syntynyt juusto-
raepatja leikataan palasiksi, jotka laitetaan muotteihin. Muotit voivat olla harkkomaisia tai 
pallomaisia. 

10 Puristus 

Muoteissa olevaa juustorakeistoa puristetaan kovalla paineella noin 45–65 minuutin ajan.  
Puristusvaiheessa kutakin neliösenttiä kohden on noin 460 gramman paino. Puristuksen  
aikana juustorakeet liittyvät yhteen, heraa poistuu juustosta ja syntyy juuston kuori.

11 Suolaus

Juustot puretaan muoteista ja siirretään suolavesialtaaseen. Suolavesi on kylläistä, kylmää 
ja hieman hapanta. Näissä oloissa juustot viettävät 1–2 vuorokautta sen mukaan, minkä  
kokoisia tai muotoisia ne ovat. Tänä aikana suolaa kulkeutuu vedestä juustoon ja vastaavasti 
juustosta poistuu heraa suolaveteen. Suolauksen päätyttyä juuston suolapitoisuus on noin 
1,2–1,4 prosenttia ja maitosokeri (laktoosi) on muuttunut maitohapoksi. 

Kuva 4 Juustomuotteja puristumassa. 
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12 Pussitus ja kypsytys

Juustot nostetaan suolavedestä, niiden pintaan ruiskutetaan homeenestoaine, ne pakataan 
monikerroksisiin, happea läpäisemättömiin pusseihin ja ne viedään kypsytyskellariin. Edam-
juuston kypsytyslämpötila on noin 12 °C ja kypsytysaika kuusi viikkoa. Kypsymisen aikana 
kehittyvät juuston erityispiirteet: se saa tyypilliset maku- ja rakenneominaisuutensa. Hapate-
bakteerien entsyymit hajottavat juuston valkuaista ja rasvaa. Juuston väri, muoto, rakenne ja 
aromi kertovat, milloin juusto on kypsä.

13 Pakkaus

Kypsä, kauppakelpoiseksi todettu juusto paloitellaan kuluttajaa varten pienemmiksi paloik-
si, jotka pakataan muovikääreeseen. Nykyään pakkauksiin lisätään myös suojakaasu, mikä  
estää muun muassa hapettumisreaktioita. Perinteiset palloedamit päällystetään vaha-
kuorella.
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