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Rahkan teollinen valmistus

Kuva 1 Rahkan valmistuksen vuokaavio. 

1 Maidon vakiointi

Rahkan valmistukseen käytettävän maidon rasvan ja proteiinin määrä säädetään vakioimal-
la. Useimmiten rahka valmistetaan kuoritusta maidosta,  joka voidaan myös ultrasuodattaa  
ennen hapattamista. Ultrasuodatetussa maidossa proteiini ja rasva on tiivistetty.

2 Maidon lämpökäsittely

Lämpökäsittelyllä on kaksi tavoitetta. Ensiksikin sen avulla tuhotaan haitalliset mikrobit, jot-
ka lisään tyessään voivat pilata tuotteen tai häiritä hapatebakteerien kasvua. Toiseksi maidon 
kuumennus korkeaan lämpötilaan muuttaa heraproteiinien rakenteen pallomaisista nau-
hamaisiksi. Ilmiötä kutsutaan denaturoitumiseksi. Denaturoituneet heraproteiinit liittyvät  
kaseiiniin ja kulkeutuvat kaseiinisaostuman mukana rahkaan. Siten maitoraaka-aineesta 
saadaan enemmän rahkaa.
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3, 4 ja 5 Jäähdytys ja hapatteen sekä juoksetteen lisäys

Rahkamaito jäähdytetään pastöroinnin jälkeen +25–30-asteiseksi ja siihen lisätään hapate. 
Juoksete voidaan lisätä samaan aikaan tai 1–2,5 tunnin kuluttua hapatelisäyksestä. Juoksete-
määrä on noin kymmenesosa juustonvalmistuksessa käytettävästä määrästä eli 1:10 000. 
Juoksete kiinteyttää muodostuvaa saostumaa. Liian suuri juoksetemäärä aiheuttaa rahkaan 
kitkerän makuvirheen. Juoksetteen käyttö ei ole välttämätöntä.

6 Kypsytys

12–20 tuntia kestävän kypsytyksen aikana maitohappobakteerit laskevat maidon pH:ta,  
kunnes se on 4,7–4,3. Tässä happamuudessa maidon kaseiini alkaa saostua ja syntyy maito-
happoa ja rahkalle tyypillinen maku. 

7 ja 8 Termisointi ja jäähdytys

Saostuma hajotetaan sekoittamalla, ja massaa lämpökäsitellään eli termisoidaan 50– 
60 °C:ssa 3–5 minuuttia, jonka jälkeen se jäähdytetään 30–45 °C:seen.

9 Saostuman erotus herasta

Syntynyt saostuma on rakenteeltaan hienojakoista hiutaletta. Teollisuudessa saostuman 
erottaminen herasta tehdään erityisillä rahkaseparaattoreilla, jotka ovat samantyyppisiä 
laitteita kuin kermaseparaattorit, tai ultrasuodattamalla. Rahkaseparaattorissa rahka erot-
tuu separaattorin kuulan ulkokehälle. Separoinnissa saatu hera kerätään omaan säiliöönsä.
 Ultrasuodatuksessa (UF) saostuma pumpataan laitteistoon, joka erottaa proteiinin. Ultra-
suodattamalla saatu rahka sisältää separoituun rahkaan verrattuna enemmän heraproteii-
neja, mutta sen kokonaiskuiva-ainepitoisuus jää pienemmäksi. UF-rahka on rakenteeltaan 
pehmeää ja höttöistä, ja sen maku on selvästi kitkerä. Se sisältää myös enemmän laktoosia.
 Pienimuotoisessa tuotannossa käytössä on useita erilaisia erotusmenetelmiä, esimerkiksi 
valuttaminen tai puristaminen. Heran erotus on syytä toteuttaa jäähdytetyssä tilassa jälki-
happanemisen estämiseksi.
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10 ja 11 Jäähdytys ja lisäykset

Rahka jäähdytetään välitankissa noin +8-asteiseksi. Välitankissa rahkaan voidaan lisätä esi-
merkiksi säilöntäaine. Säilöntäaineena voidaan käyttää kaliumsorbaattia (0,1 %). Jos rah-
kaan lisätään kermaa (tuoretta tai hapatettua) tai hedelmävalmistetta, myös ne voidaan  
yhdistää rahkaan tässä vaiheessa. 
 Rahka on hapanta. Alle 4,5:n jäävä pH on epäsuotuisa elinympäristö patogeeneille ja 
ruoka myrkytysbakteereille, joten rahka säilyy hyvin. Eniten rahkan säilyvyyteen vaikut-
taa mahdollinen saostuman erottamisen jälkeinen hiiva- tai homekontaminaatio. Hiiva- tai 
home mikrobit pystyvät lisääntymään melko nopeasti alhaisissakin lämpötiloissa. Hiivakon-
taminaatio ilmenee pakkauksen pullistumisena, kuohumisena ja tyypillisenä hiivamaisena 
makuna. Homepilkut kasvavat pakatun tuotteen pinnalla.
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