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Monipuolistuva keittomakkaratuotteiden valmistus

Keittomakkaratuotteista tutuimpia ovat erilaiset grillimakkarat, nakit, lenkkimakkarat ja leikkele
makkarat. Kuluttajien kysyntä ja toiveet esimerkiksi helppokäyttöisistä, terveellisemmistä tai  
vähärasvaisemmista tuotteista ovat synnyttäneet uusia ja erilaisia tuotevariaatioita perinteiseen  
makkaratuoteryhmään.

Makkarapihvi
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Yksi esimerkki on lenkkimakkaran ja leikkelemakkaran ominaisuuksien yhdistäminen makkara
pihviksi.
 Suomessa on vankka kuluttajien joukko, joka on mieltynyt lenkkimakkaran makuun ja rakentee
seen. Hyvin samanlaisella reseptillä voidaan valmistaa lenkkimakkaramassa, joka kuitenkin ruis
kutetaan leikkelemakkaran suoleen tai, kuten virallinen termi kuuluu, kuoreen. Tuotetta ei viipaloi
da ohuiksi siivuiksi niin kuin leikkelemakkarat 
normaalisti, vaan siivut jätetään paksummiksi, 
noin sentin paksuisiksi, ja pakataan suojakaasu
rasiaan (4–6 kappaletta yhteen rasiaan). Tuot
teella on erilaisia käyttömahdollisuuksia. Sen 
voi helposti ja melko nopeasti ruskistaa pannul
la tai parilalla lautaselle osaksi ruokaannosta 
tai vaikka sämpylän väliin osaksi hampurilaista. 
Makkarapihvien käytettävyyttä monipuolistaa 
myös se, että niitä on nopeaa ja melko vaivaton
ta kuutioida esimerkiksi makkarakeittoon tai 
kastikkeeseen.

Kasvisten lisääminen lihavalmisteisiin

Lihatuotteisiin on mahdollista saada terveelli
syyttä ja vähärasvaisuutta lisäämällä esimerkik
si makkaraan tai jauhelihapihviin kasviperäisiä 
raakaaineita. Samalla kuluttaja saa lisättyä 
kasvisten osuutta ruokavaliossaan. Koska kas
visten mukana tulee runsaasti vettä, on tuotetta 
valmistet taessa huomioitava, että veden määrä 
on muutettava reseptissä sopivalle tasolle.
 Toinen huomioitava tekijä kasviksia käytet
täessä on, että ne voivat vaikuttaa tuotteen vä
riin. Kasvisten takia lihan väriä muodostavassa myoglobiinissa oleva rauta ei hapetu, ja väri saattaa 
jäädä raa’an tuotteen tavoin punaiseksi huolimatta riittävästä kypsennyslämpötilasta. Myös tuot
teen pH:lla on suuri merkitys lihan ja lihatuotteiden värinmuodostukseen. 
 Mikrobiologisen säilyvyyden lisäksi kasviperäisiä raakaaineita sisältäviä lihavalmisteita teh
täessä on siis varmistettava, että myös aistinvaraiset ominaisuudet, erityisesti väri, säilyvät tavoitel
tuina koko tuotteelle annetun säilyvyysajan. 
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Käsin tehdyt eli artesaanituotteet
Makkaran ja muidenkin lihatuotteiden valmis
tukseen on noussut tuoteryhmä, jossa koros
tetaan ruoanvalmistuksen käsityöperinteitä. 
Tuotteissa pyritään korostamaan paikallisuut
ta, korkealaatuisuutta ja yksilöllisyyttä. Toimin
ta on lähtökohtaisesti pienimuotoista, mutta 
myös suuret lihatuotteiden valmistajat ovat ot
taneet artesaaniteeman osaksi toimintaansa ja 
kasvattaneet erikoistuotteidensa valikoimaa. Ku
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HARJOITUSTEHTÄVÄ

Grillimakkaran valmistus
Harjoituksen tarkoitus: Harjoitellaan makkaran valmistuksen perusteita. Valmistetaan 
grilli makkaraa koekeittiötason laitteilla ja tutustutaan raakaaineisiin ja valmistusprosessin 
periaatteisiin.  Voidaan jopa aloittaa artesaanimakkaran kehittäminen oman maun mukai
sesti.

Huomioitavaa: Varaa riittävä määrä tuoretta tai sulatettua lihaa ja muita raakaaineita sekä 
sian ohutsuolta. Liota suolta kylmässä vedessä. Resepti on suunniteltu siten, että raaka 
aineet löytyvät tavallisesta ruokakaupasta ja ohjetta voi muokata oman maun mukaan. 
Vaihto ehtoisina mausteina voi käyttää muun muassa mustapippuria, chiliä, savustettua 
paprikaa tai savuaromia. 

Reseptissä ei ole natriumnitriittiä, joten tuotteesta ei tule punertavaa, vaan se jää hieman 
harmaaksi ja tuotteen maku ja mikrobiologiset ominaisuudet säilyvät hyvinä vain muutamia 
päiviä jääkaappilämpötilassa. Natriumnitriittiä voidaan lisätä valmistuksen yhteydessä sille 
annetun käyttömäärän mukaisesti, kuitenkin enintään 120 mg/kg. 

Laitteet ja työvälineet: lihamylly, pöytäkutteri, käsikäyttöinen makkararuisku tai vaihto
ehtoisesti monitoimikone, jossa makkararuiskutoiminto, uuni tai pannu paistamiseen

Harjoitustehtävä jatkuu
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Raaka-aine Määrä (g) %-osuus
Rasvainen liha. Esimerkiksi 
sianliha S2lajitelma, rasvaa 
48 %

230 23

Vähärasvainen liha. Esimer
kiksi naudanliha N2lajitelma, 
rasvaa 20 % tai S0lajitelma 
rasvaa 12 %

600 60

Jää 100 10
Perunajauho 50 5
Suola 16 1,6
Mausteet, esimerkiksi valko
pippuri ja muskotti sopivassa 
suhteessa, kuten puolet ja 
puolet. Mausteita voi lisätä 
oman maun mukaan.

3 0,3

Sipulijauhe tai vaihtoehtoises
ti valkosipulijauhe

1 0,1

Liotettu sian ohutsuoli, reilu 
metri makkaramassakiloa 
kohden. 
Huomioitavaa:
Suolen paksuus eli kaliiperi voi vaihdella ja ohutta suolta saa
tetaan tarvita enemmän kiloa kohden. Suolta tarvitaan myös 
suljentaa varten. Heikkolaatuisissa suolissa saattaa olla reikiä, tai 
ne voivat hajota täytössä, jolloin suolen menekki on suurempi.

 

Työohje
Ensimmäinen vaihe: 
1. Punnitse tarvittavat raaka- 

aineet ja poista tarvittaessa  
lihassa erottuvat sitkeät kalvot. 

2. Jauha lihat lihamyllyllä mahdolli- 
simman pienen reikälaipan läpi.

3. Nosta jauhetut lihat pöytäkut-
teriin, lisää suola ja mausteet. 
Kutteroi sen verran, että rakenne 
muuttuu hienommaksi. Kutte-
rointiaika vaihtelee laitteen tehon 
mukaan, mutta se on kuitenkin 
yhteensä noin 2–3 minuuttia. 

4. Lisää loput valmistusaineet ja 
jatka kutterointia. Varmista, että 
massa sekoittuu tasaiseksi eikä 
jää esimerkiksi kutterin reunoille. 
Massa on valmista, kun rakenne 
on tasainen ja siihen on tullut 
hieman kiiltävää pintaa. Massaa ei 
saa kutteroida liian kauan, koska 
rasva alkaa irrota varsinkin mas-
san lämpötilan noustessa yli  
20 °C:seen.

VINKKEJÄ

• Jos käytössäsi ei ole lihamyllyä, lihat voi jauhaa pelkästään pöytäkutterilla. 

• Jos taas käytössäsi ei ole pöytäkutteria, lihat voi jauhaa pelkästään liha
myllyllä seuraavalla tavalla: Jauha lihat kertaalleen lihamyllyssä. Lisää  
jauhettujen lihojen joukkoon suola, mausteet, perunajauho ja jään tilalle jää
kylmä vesi. Sekoita massaa niin hyvin, että mausteet ym. ovat sekoittuneet 
tasaisesti massaan. Tämän jälkeen jauha massa vielä kertaalleen lihamyl
lyllä. Näin valmistetusta makkarasta tulee rakenteeltaan hieman karkeam
pi kuin kutteroimalla. Lihamylly siis sopii erityisesti lihaisten makkaroiden  
valmistukseen.

HARJOITUSTEHTÄVÄ

Harjoitustehtävä jatkuu

Harjoitustehtävä jatkuu



© OPETUSHALL ITUS

5 Lihatuotteet

MONIPUOLINEN ELINTARVIKEALA     Elintarvikkeiden valmistus ja tuotanto 

s. 198–241

VINKKEJÄ

4/5

Toinen vaihe:
1.  Ruiskuta valmis massa sian suoleen joko käsikäyttöisellä pöytäruiskulla eli täyttölaitteella tai 

vastaavalla laitteella. Vastaava täyttölaite voi olla monitoimilaitteessa lihamyllyn lisävarusteena.

2. Muotoile ruiskutetusta makkarapötköstä sopivia makkaroita käsin kierittämällä. Huuhtele tarvit-
taessa makkaroiden pintaan tarttunut massa pois.

3. Kypsennä makkaroita monitoimiuunissa ensin kuivalämmöllä 160 °C:ssa noin 10 minuuttia niin, 
että makkaroiden pinta kuivahtaa, ja sen jälkeen höyrykypsennyksellä 75 °C:ssa noin 40 minuuttia, 
kunnes makkaran sisälämpötila on vähintään 70 °C. 

4. Jäähdytä makkarat alle 7 °C:n sisälämpötilaan.

5. Pakkaa makkarat joko muovipussiin tai vakuumiin.
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• Voit halutessasi paistaa makkarat myös tavallisessa uunissa. Paista tällöin 
makkaroita 200 °C:ssa noin 45 minuuttia ja ruskista ne sen jälkeen pienessä 
öljymäärässä paistinpannulla, jolloin tuotteeseen saadaan ruskistunut pin
ta. Pidä ruskistuksen jälkeen makkaroita kannen alla pannulla 20 minuuttia  
miedolla lämmöllä. Tarkista lopuksi, että makkaroiden sisälämpötila on  
vähintään 70 °C.

HARJOITUSTEHTÄVÄ
Harjoitustehtävä jatkuu
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Lihapitoisuus lihavalmisteissa
Pakkauslainsäädännön mukaan lihavalmistei
den lihapitoisuus on kerrottava. Lihapitoisuu
den määrittämiseksi ei ole annettu yksiselit
teistä ohjetta, vaan määritys perustuu muun 
muassa eläinlajiin, lihan rasva ja sidekudos
pitoisuuteen sekä annettuihin rajaarvoihin. 
Lisäksi tuotteen resepti ja valmistustapa voivat 
vaikuttaa lihapitoisuuden määritykseen. Liha
valmisteteollisuudessa käytetty lihapitoisuu
den merkintäkäytäntö on vakiintunut aikojen 
kuluessa viranomaisten, lainsäädännön ja alan 
toimijoiden yhteistyössä.
 Lähtökohta on, että lihapitoisuuteen luetaan 
kuuluvaksi ainoastaan luurankolihaksiksi mää
ritellyt ruhonosat. Sidekudoksen osuus lihan 
määrästä ei saa olla liian suuri, ja rasvan on oltava 
lihakseen kiinnittynyttä rasvaa eikä sellaista 
kuin vaikkapa silava, jossa ei ole lihaa kiinni. 
Erotettua kamaraa ei lasketa lihapitoisuuteen. Ku
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