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4 Maidon jalostus

MONIPUOLINEN ELINTARVIKEALA     Elintarvikkeiden valmistus ja tuotanto 

Raejuuston teollinen valmistus
Raejuusto on Suomessa eniten myyty tuore-
juusto. Markkinoilla olevat raejuustot erottuvat  
toisistaan 
• raekoon
• rasvapitoisuuden
• laktoosipitoisuuden
• maustamisen
• ja maidon tuotantotavan perusteella  
 (luomu/tavanomainen).     
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Kuva 1 Raejuuston valmistuksen vuokaavio. 
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1 Maidon separointi ja pastörointi 

Raejuusto valmistetaan rasvattomasta maidosta, joka pastöroidaan ja siirretään juustokat-
tilaan. Raejuustokattilat ovat erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja. Ne poikkeavat 
muista juustokattiloista muun muassa siinä, että juustosaostuma leikataan kertavedolla so-
pivan kokoisiksi kuutioiksi kattilassa liikkuvilla pysty- ja vaakaleikkauslaitteilla. Tavallisissa 
juustokattiloissa juustomassa sekä leikataan että sekoitetaan pyörivien pystysuuntaisten 
terien avulla. Raejuustokattiloissa sekoittamiseen on oma laitteistonsa. Kattilaan mahtuu 
kerrallaan 18 000 litraa maitoa.

 2 Hapattaminen

Sopivan happamuuden saamiseksi maitoon lisätään mesofiilinen hapate tai vaihtoehtoisesti 
maitohappoa. Maidon annetaan hapantua, kunnes sen pH on noin 5. (Hapattamisesta kerro-
taan tarkemmin kirjan luvussa 4.2.8.)

3 Juoksetteen lisäys ja saostuminen

Maitoon lisätään juoksete-entsyymi, joka saa vaikuttaa noin 30–45 minuuttia. 

4 Saostuman leikkaus

Kun saostuma on saavuttanut sopivan kiinteyden, se leikataan vetämällä terät kertaalleen 
kattilan päästä toiseen sekä sivuttain. Syntyneet kuutiot saavat levätä ja kiinteytyä hetken, 
minkä jälkeen alkaa lämmitys- ja sekoitusvaihe. 

5 Jälkilämmitys ja sekoitus

Lämmityksen ja sekoituksen aikana juustokuutioiden muoto muuttuu raemaiseksi ja niistä  
poistuu vettä (heraa). Korkea loppulämpötila (noin 55 °C) inaktivoi hapatebakteerit niin,  
etteivät ne enää pysty toimimaan. 
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6 Rakeiston pesu ja jäähdytys

Kun rakeisto on sopivan kiinteää, se pumpataan erotussäiliöön tai -torniin, jossa hera valuu 
pois rakeiden joukosta. Samalla rakeita huuhdotaan kylmällä vedellä, jolloin ne jäähtyvät  
4 °C:seen. Huuhteluvesi poistetaan. Tässä vaiheessa raejuusto on lähes rasvatonta, suolaton-
ta ja mautonta. 

7 ja 8 Kastikkeen lisäys ja pakkaus

Raejuuston lopullinen maku sekä rasva- ja suolapitoisuus säädetään kastikkeella, joka on 
yleensä kermapohjainen. Kastikkeen mukana raejuustoon lisätään suolan ohella säilöntä-
aine (kaliumsorbaatti) sekä mahdollisesti mausteita tai hilloa. Kastike sekoitetaan rakeiden 
joukkoon erillisessä sekoitustankissa, tai se annostellaan pakkauskoneessa rakeiden päälle. 

Kuva 2 Raejuuston valmistuslaitteistoa. 
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