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Halloumi eli grillijuusto
Halloumi on Kyprokselta lähtöisin oleva juus
to. Halloumi on valkoista, ja siinä on selvästi 
erottuva kerrosmainen rakenne ja suolainen 
maku. Se on usein maustettu mintulla. Mui
ta juustoja korkeamman sulamispisteensä 
ansiosta halloumia voidaan grillata ja ruskis
taa ilman, että se ehtii sulaa, minkä ansiosta 
sitä käytetään erityisesti ruoanvalmistuk
sessa. Halloumi valmistetaan tekemällä en
siksi juoksutepohjainen tuorejuusto. Valmis 
juusto kimpale keitetään voimakassuolaises
sa vedessä tai herassa, jossa rakenne tiivistyy 
ja juusto saa sille ominaisen kumimaisen ra
kenteen ja kermaisen maun.
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HARJOITUSTEHTÄVÄ

Välineet: kaksi kattilaa, kauhoja, siivilöitä, lämpömittari, vesihaude 35 °C

Raaka-aine Määrä Huomioitavaa

Homogenoimaton maito 8 000–9 000 g

Juoksete Valmistajan ohjeen mukainen annos 
kaksinkertaisena

Merisuola 240 g Lisätään maitoon
Kuivattu minttu tai  
timjami

Muutama ruokalusikallinen  
(ei välttämätön)

Lisätään heraan keitto
vaiheessa

Työohje
1.  Lisää maitoon suola ja lämmitä seos +35-asteiseksi.

2.  Lisää juoksete pieneen vesimäärään sekoitettuna, sekoita ja pidä vesihauteessa noin tunti, minkä 
jälkeen tarkista juoksettuman laatu.

3.  Jos juoksettuman laatu on halutunlainen, leikkaa juoksettuma noin 1 x 1 cm:n paloiksi. Anna levätä  
5 minuuttia.

4.  Nosta lämpötila 38 °C:seen, sekoita tässä lämpötilassa noin puolen tunnin ajan.

5.  Levitä isoon siivilään harso ja kaada rakeisto ja hera sen läpi puhtaaseen kattilaan. Nosta harso 
sisältöineen muottiin, väännä ja purista harson liepeistä juustorakeisto yhteen. Nosta päälle pieni 
kansi ja paino. Pidä muotissa pienen painon alla noin 45 minuuttia.

6.  Ota juustot muoteista ja leikkaa paloiksi (palakoko 150–200 g).

7. Keitä heraa hetki, kuori höttö pois ja lisää vasta sen jälkeen palat. (Lisää kuivattua minttua tai tim-
jamia heraan.) Keitä juustopaloja herassa, kunnes ne nousevat pintaan (15–20 minuuttia; jos hera 
on viileämpää, tässä kestää kauemmin). 

8.  Nostele palat pois. Kun palat ovat jäähtyneet hieman, taita ne kaksin kerroin. Voit ripotella väliin 
minttua tai timjamia. Lado palat vieri viereen jäähtymään, koska ne leviävät jäähtyessään.

9.  Pakkaa palat vakuumiin. Tuotteiden säilyvyysaika on noin yksi kuukausi. 

Halloumi eli grillijuusto
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HARJOITUSTEHTÄVÄ

Luomupiimäjuusto
Huomioitavaa: Ohjeesta tulee valmista tuorejuustoa noin 1,5 kg.
Esityöt: Keitä muottiharsoja vähintään 10 minuuttia.

Raaka-aine Määrä (g)

Luomutäysmaito 4 500

Luomupiimä 1 500 

Luomukananmunat 150–200 

Luomuvoi 25–45 

Suola 16–18 

Työohje
1.  Kuumenna maito kiehuvaksi. Sekoita lastalla pohjaa myöten kuumennuksen ajan, jottei maito pala 

pohjaan.

2.  Vatkaa kananmunat piimän joukkoon. 

3.  Lisää piimä-munaseos maitoon. 

4.  Kuumenna seos uudelleen 97 °C:seen, mutta älä anna sen  enää kiehua.

5.  Jätä seos seisomaan kattilaan, kunnes hera on kirkastunut.

6.  Kaada juustomassa sideharsokankaalla vuorattuun isoon siivilään. 

7.  Kun liika hera on valunut pois, sekoita massaan suola ja voi sekä mahdolliset mausteet.  
Maista.

8.  Siirrä massa harsolla vuorattuun muottiin, tasoittele.

9.  Taittele harsokankaan päät juuston päälle ja peitä muotti sopivalla kannella.

10. Vie juusto kylmään puristumaan kevyen painon alle muutamaksi tunniksi.

11.  Kun juusto on valunut ja jäähtynyt, se voidaan irrottaa muotista.

12.  Punnitse juusto. 

13. Laske saantoprosentti (%):  
juuston paino 

 × 100.

   
raaka-aineiden paino

14. Pakkaa juustot vakuumipussiin.
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HARJOITUSTEHTÄVÄ

Jogurttijäätelö
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Raaka-aine Määrä (g) Huomioitavaa

Turkkilainen jogurtti  
(rasvaa 10 %)

 600 

Kuohukerma 200 
Sokeri 170 
Tärkkelyssiirappi 30 
Guarkumi 4 
Hunaja
Vaniljauute 
Yhden sitruunan mehu ja 
raastettu kuori

30 Valitse jokin näistä tai yhdistele.

Ennen raastamista pese sitruuna  
astianpesuaineella ja lämpimällä vedellä.

Välineet: kattila, sekoittimia, 
lämpömittari, jäätelön vispaus
laite, pikapakastuskaappi

Työohje 
1.  Punnitse kattilan pohjalle tärkkelyssiirappi. Lisää kerma ja osa sokerista, johon on  

sekoitettu guarkumi. 

2.  Lämmitä seos sekoittaen noin 80 °C:seen. Lisää loput sokerista. 

3.  Jäähdytä noin +30-asteiseksi.

4.  Lisää jogurtti ja mausteet.

5.  Anna kypsyä kylmässä (3–6 °C:ssa) yön yli tai vähintään 4 tuntia.

6. Vispaa laitteen ohjeen mukaan.

7.  Pakkaa ja karkaise.
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HARJOITUSTEHTÄVÄ

Mansikkasorbetti ja  
vadelmasorbetti
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Sorbetissa on oltava marjaa tai hedel
mää vähintään 25 prosenttia. Serbetille 
vastaavaa vaatimusta ei ole. Serbettejä 
saat, kun sekoitat keskenään kerma
jäätelömassaa ja sorbettimassaa.

Raaka-aine Määrä (g) Huomioitavaa
Vesi 300 
Mansikka, vadelma tai muu 
marja

600 Voit käyttää tuoreita tai pakastettuja  
marjoja. Pakastemarjoja ei tarvitse  
sulattaa etukäteen.

Sokeri 100 Happamille marjoille, esim. puolukalle,  
150 g

Tärkkelyssiirappi 60
Johanneksenleipäpuujauhe 
(LBG)

 2 

Pektiini 2

Työohje
1.  Punnitse kattilaan tärkkelyssiirappi.
2.  Punnitse kattilaan vesi ja ( jäiset) marjat.
3.  Kuumenna seosta ja soseuta marjat sauvasekoittimella.
4.  Sekoita johanneksenleipäpuujauhe, pektiini ja sokeri keskenään ja lisää ne seokseen.
5.  Pastöroi 80 °C:ssa 5 minuuttia.
6. Jäähdytä vesihauteessa noin +20-asteiseksi.
7.  Anna tekeytyä puoli tuntia, sekoittele välillä. Tarkista maku.
8. Vispaa.
9  Pakkaa ja karkaise.
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