
Marjalisä hapanmaitotuotteelle

Hapanmaitotuotteeseen lisättävän marjalisän 
suuruuden määrää se, paljonko tuotteen halu-
taan sisältävän marjaa tai hedelmää sekä soke-
ria. Kuluttajaa ei saa tässäkään johtaa harhaan: 
esimerkiksi jos tuotteen kauppanimi on mansik-
kajogurtti tai pakkauksessa on mansikan kuvia, 
mansikan prosenttiosuus on mainittava loppu-
tuotteessa. Yleensä marjavalmistetta lisätään 
sekoitejogurttiin 8–15 prosenttia. 
 Hapanmaitotuotteissa käytettävät marjali-
sät maustavat ja makeuttavat tuotetta ja vaikut-
tavat sen rakenteeseen ja ulkonäköön. Jogurtin 
hillolisä voidaan joko sekoittaa hapatettuun 
jogurttimassaan, kun jogurtti on jäähtynyt noin 
+20-asteiseksi, tai vaihtoehtoisesti sijoittaa pur-
kin pohjalle. Pohjahillon on oltava rakenteel-
taan selvästi jäykempää kuin tuotteeseen sekoi-
tettava hillo.
 Viilin hillolisä annostellaan pikarin pohjalle, 
ja sitten päälle kaadetaan siirrostettu viilimaito 
(maito, johon on jo lisätty hapate) ja annetaan 
hapantua noin 20 tuntia 20 °C:ssa. Rahka ja skyr 
maustetaan valutuksen jälkeen.
 Marjalisiin käytetään runsaasti sokeria: nii-
den kuiva-ainepitoisuus on 40–60 prosenttia, ja 
suurin osa kuiva-aineesta on peräisin lisätystä 
sokerista. Marjojen ja hedelmien oma kuiva- 
ainepitoisuus on vain noin 10 prosenttia.
 Marjalisiä valmistettaessa marjat ja hedel-
mät rikotaan, jotta sokeri jakaantuisi tasaisesti. 
Hillolisän pH säädetään lähelle hapanmaito-
tuotteen pH:ta eli tasolle 3,6–4,0. Yleensä marjat 
ovat tätä happamampia, ja niiden pH on välillä 
2,5–3,5. Hillon pH:n nostamiseen voidaan käyt-
tää natriumsitraattia ja laskemiseen sitruuna-
happoa.
 Hyvä marjalisä on rakenteeltaan sakea, 
muttei vielä geeliytynyt. Marjalisän tulee olla 

Pektiini
Marjalisässä käytettävä pektiini valitaan kuiva- 
aineen määrän mukaan:

HM-pektiinit ovat perinteisiä ”hillopektiinejä”, ja 
niitä käytetään, kun hillossa on liukoista kuiva- 
ainetta yli 60 prosenttia ja pH on alle 3,5. 

LM-pektiinit soveltuvat paremmin jogurttihilloi-
hin, sillä ne eivät edellytä tarkkoja kuiva-aine-
pitoisuuksia ja pH-arvoja. Ne vaativat kuiten-
kin kalsiumia kiinteytyäkseen. Marjojen oma 
kalsium pitoisuus ei yleensä riitä pektiinin hyy-
dyttämiseen. Kalsiumia voidaan lisätä esimer-
kiksi kalsiumsitraattina (250 mg kalsiumia / 1 kg  
hilloa).

Amidoidut LM-pektiinit eivät tarvitse kalsium-
lisää, mutta niiden käyttö ei ole sallittua luomu-
hilloissa.

rakenteeltaan tarpeeksi paksua, jotta hedelmä-
palat eivät kellu siinä. Purkin pohjalle tarkoi-
tetun marjalisän on kestettävä kuljetuksen ai-
heuttamaa tärinää sekoittumatta maito-osaan. 
Sekoite jogurtissa tai -rahkassa hillon on sekoi-
tuttava massaan vaikeuksitta.
 Hapanmaitovalmisteisiin käytettävien marja-
lisien rakenteensäätöaineena käytetään ylei-
simmin pektiiniä. Tämän lisäksi voidaan käyttää  
gellaania, ksantaania tai modifioitua tärkkelystä.
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HARJOITUSTEHTÄVÄ

Hillolisä
Harjoituksen tarkoitus: Opetellaan 50 prosenttia marjaa sisältävän hillolisän valmistus.
Välineet: kattila, sekoittimia, lämpömittari, pH-mittari, kuumennettuja lasipurkkeja 

Raaka-aine Määrä (g) Huomioitavaa

Marja tai hedelmä 500 

Sokeri 445 

LM-pektiini 3,5 

Natriumsitraatti 0,6 Jos marjojen pH on yli 3,8, et tarvitse  
natriumsitraattia.

Vesi 70 

Työohje
1.  Punnitse sokeri, ota siitä erikseen 50 g ja sekoita siihen pektiini ja mahdollinen natriumsitraatti. 

2.  Punnitse kattilaan vesi, marjat ja loput sokerista.

3.  Lämmitä sekoittaen, kunnes massa alkaa höyrytä.

4.  Lisää pektiini-sokeriseos. 

5.  Kuumenna kiehuvaksi. Sekoita pohjaa myöten koko ajan.

6.  Jäähdytä hillo 90 °C:seen. Kaada kuumiin tölkkeihin ja sulje kannet heti.  
Kiristä kansia jäähtymisen aikana.
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