
Vanukkaiden ja moussejen teollinen valmistus

Maitopohjaisten jälkiruokien ja makeiden kas-
tikkeiden valmistusaineet ja -prosessit ovat aika 
yksinkertaisia. Maidon (tai kerman, jogurtin 
taikka rahkan) lisäksi tarvitaan makeutusta joko 
sokerista tai keinomakeuttajista, rakenteen-
säätöaineita ja jotain antamaan makua ja vä-
riä. Suosituimmat vanukasmaut ovat suklaa ja 
vanilja. Myös toffee-, kahvi-, marja- ja hedelmä-
aromit sopivat näihin tuotteisiin erinomaisesti.
 Prosessi alkaa valmistusaineiden sekoitta-
misella toisiinsa ja seoksen homogenoinnilla. 
Sen jälkeen seuraavat voimakas lämpökäsit-
tely (yleensä UHT), jäähdytys pakkauslämpöti-
laan ja aseptinen pakkaaminen. Mousset lisäksi 
vaahdotetaan jäähdytyksen jälkeen ennen pak-
kausvaihetta. UHT-käsittely yhdessä mikrobit-
toman pakkaamisen kanssa mahdollistaa pit-
kän myyntiajan näille tuotteille, vaikka muuten 
ne ovat periaatteessa helposti pilaantuvia.
 Ruokakauppojen jälkiruokahyllystä löytyy 
maitopohjaisia vanukkaita, joiden rakenne voi 
olla valuvan kastikemainen tai kiinteä, tutiseva 
geeli tai jotain tältä väliltä. Myös kerroksellisia, 
raidallisia, pilkullisia tai vaahtomaisia rakentei-
ta sekä erilaisilla hilloilla tai kastikkeilla maus-
tettuja tuotteita on kehitelty kuluttajien ilok-
si. Valikoiman monipuolisuuden taustalla on  
rakenteensäätöaineiden tarjoamat mahdolli-
suudet vanukkaiden tuotekehitykselle.
 Vanukkaissa käytetään yleensä sakeuttavia 
tai hyytelöiviä eli geeliyttäviä ainesosia, joille on 
yhteistä se, että ne pystyvät sitomaan omaan 
painoonsa nähden moninkertaisen määrän 
vettä. Yleisnimitys tällaisille aineille on hydro-
kolloidit. Kun sakeutusaine sekoitetaan ja liuo-
tetaan veteen, muodostuu kolmiulotteinen ver-
kosto, jonka uumeniin vesi jää. Kotikeittiöstäkin 
löytyy tällä tavoin toimivia aineksia: esimerkiksi 
peruna jauhot, liivatelehdet ja hillosokerin sisäl-
tämä pektiini. 

Kuva 1 Crème brûlée -tyyppinen geelimäinen ja lohkeava 
vanukas. 
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Kuva 2 Valuva vanukas. 
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Vanukkaiden sakeuttaminen
Maitopohjaisten jälkiruokien rakenteeseen vaikuttavina aineina 
voidaan käyttää esimerkiksi tärkkelystä, karrageeneja, gelatiinia, 
guarkumia, johanneksenleipäpuujauhetta, ksantaania, pektii-
neitä ja emulgointiaineita.
 Tärkkelykset antavat rakenteelle runkoa ja täyteläisyyttä, 
mutta eivät tee siitä geelimäistä. Tärkkelykset voivat olla peräisin 
esimerkiksi maissista, perunasta, maniokista (tapioka), riisistä 
tai viljoista. Jos tärkkelyksen ominaisuuksia on keinotekoisesti 
paranneltu, puhutaan modifioiduista tärkkelyksistä. Ne kat-
sotaan lisäaineiksi, ja niillä on E-koodi. Niin sanotut natiivit eli 
muuntelemattomat tärkkelykset ovat valmistusaineita. Kemial-
lisesti tärkkelykset ovat glukoosi- eli rypäle sokerimolekyylejä,  
jotka ovat sitoutuneet pitkiksi ketjuiksi.
 Karrageeneja saadaan merilevistä. Karrageenilaatuja on eri-
laisia, ja niillä saadaan aikaan monenlaisia rakenteita aina peh-
meistä kastikkeista tiukkaan geeliin. Karrageenit toimivat eri-
tyisen tehokkaasti maidossa, ja sen takia ne ovat yleisiä muun 
muassa jäätelön ja muiden neutraalien jälki ruokien sakeuttajina 
ja geeliyttäjinä.
 Gelatiini eli liivate on eläinperäinen hyytelöimisaine. Se antaa 
tuotteisiin täyteläisyyttä ja pehmeyttä ja parantaa niiden vaah-
toutumista (esimerkiksi mousset). Etuna on myös, että gelatiini-
geeli sulaa suun lämpötilassa. Haittana on, ettei se eläinperäise-
nä aineena aina sovi eettisiin syihin perustuviin ruokavalioihin. 
Gelatiinia voidaan käyttää sekä neutraaleissa että happamissa 
tuotteissa.
 Guarkumi ja johanneksenleipäpuujauhe ovat siemenistä eris-
tettäviä sakeuttajia, jotka antavat tuotteen rakenteelle pehmeyt-
tä ja pysyvyyttä.
 Ksantaania valmistetaan Xanthomonas-bakteerien erittä-
mästä limasta. Näitä ksantomonasbakteereita elää yleisesti 
muun muassa kasvisten pinnalla, ja esimerkiksi vanhan salaatin 
limaisuus johtuu juuri tästä. Ksantaanit tuovat vanukkaan ra-
kenteeseen täyteläistä suutuntumaa ja hiukan myös venyvyyttä. 
Ksantaaneja käytetään usein erilaisten makeiden kastikkeiden 
sakeuttajana yhdessä muiden rakenteensäätöaineiden kanssa.
 Pektiinit sakeuttavat, geeliyttävät ja antavat tuotteen raken-
teelle pysyvyyttä. Pektiinejä eristetään muun muassa sitrus-
hedelmien ja omenoiden mehunerotuksesta jääneestä hedelmä-
lihasta. 
 Emulgointiaineita tarvitaan vaahdotettujen jälkiruokien, esi-
merkiksi moussejen, valmistuksessa helpottamaan kaasukup-
lien sekoittumista massaan.

Tytisevä vai 
valuva  

vanukas?

Millainen vanukas
Vanukkaan rakenteeseen vai-
kutetaan esimerkiksi tärkke-
lyksen ja karrageenin määräl-
lä. Jos halutaan täyteläinen 
ja valuva vanukas, käytetään 
tärkkelystä noin 3–4 prosent-
tia ja karrageenia 0,01–0,03 
prosenttia. Kun tehdään loh-
keava vanukas, tärkkelyksen 
määrä on 1–2 prosenttia ja 
karrageenin määrä 0,2–0,3 
prosenttia.
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1 ja 2 Valmistusaineiden sekoitus ja esilämmitys sekä tekeytys

Raaka-aineet lisätään maitoon koko ajan sekoittaen. On varottava, ettei massaan sekoitu  
ilmaa, sillä se aiheuttaa vaahtoamista. Rakenteensäätöaineet (kuten karrageeni) ovat hieno-
jakoisia jauheita, joiden liukeneminen helpottuu, kun ne sekoitetaan sokeriin (esimerkiksi  
1 osa rakenteensäätöainetta ja 5 osaa sokeria) ennen maitoon lisäämistä. Vanukasmassa  
esilämmitetään liukenemisen helpottamiseksi, ja lämpötila määräytyy silloin rakenteensäätö-
aineen mukaan. 

Pektiinityypit
Pektiinityypit eroavat toisistaan käyttö ominaisuuksiensa perusteella:

HM-pektiinit ovat perinteisiä hillopektiinejä. Ne vaativat geeliytyäkseen korkean sokeripitoisuu-
den (noin 40–60 %) ja matalan pH:n (esimerkiksi 3–3,5). Ne eivät sovellu neutraaleihin maito- 
tuotteisiin.

LM-pektiinit eivät ole tarkkoja pH- tai sokeripitoisuuksista, mutta ne vaativat kalsiumia toimiakseen. 
Niitä käytetään tuomaan täyteläisyyttä neutraaleihin ja happamiin maitopohjaisiin jälki ruokiin. 
Kun LM-pektiineitä hiukan muokataan liittämällä niihin aminoryhmä, saadaan niin sanottuja  
amidoituja pektiineitä, jotka toimivat myös alhaisissa kalsiumpitoisuuksissa. 

Vanukkaiden valmistusprosessi

Kuva 3 Vanukkaiden valmistuksen vuokaavio. 

1 
Valmistusainei-
den sekoitus ja 

esilämmitys

2 
Tekeytys 
n. 30 min

3 
Homogenointi 

50–150 bar

4 
UHT-lämpö-

käsittely 
n. 130 °C:ssa

5 
Jäähdytys 

pakkauslämpö-
tilaan

6 
Aseptinen 
pakkaus
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Kuva 4 Mousse. 
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3 Homogenointi

Homogenoinnin vaikutuksesta vanukkaasta tulee kiiltävää ja rakenteeltaan sileää. 

4 Lämpökäsittely

Lämpökäsittely yhdessä pakkaustavan kanssa määrittää tuotteen hyllyiän: pastöroiduilla ja 
kylmänä, ei-aseptisesti pakatuilla vanukkailla myyntiaikaa on korkeintaan viikko (pastörointi 
esimerkiksi 75 °C:ssa 15 sekuntia). Teollisesti valmistetut vanukkaat UHT-käsitellään esimer-
kiksi 140 °C:ssa 3 sekunnin ajan ja pakataan aseptisesti, jolloin niiden myyntiaika on useita 
viikkoja.

5 ja 6 Jäähdytys pakkauslämpötilaan ja pakkaus

Rakenteensäätöaineet ja täyttölämpötila 
määrittävät tuotteen rakenteen: 60–70 °C:ssa  
rakenteen säätöaineet eivät vielä ole muo- 
dostaneet verkostoa (siis hyytyneet). Mikäli  
täyttö tapahtuu kuumana, vanukkaalle saa-
daan vahvin mahdollinen geeli rakenne. 
Jos tuote jäähtyy ennen pakkaamista, ver-  
kos  to vaurioituu palautumattomasti täyttö-
vaihees sa ja rakenteesta tulee sen takia tah-
namainen.
 Mousset vaahdotetaan lämpökäsittelyn 
ja jäähdytyksen jälkeen. Reseptissä käyte-
tään vaahtoutumisen mahdollistavia ainei-
ta, kuten emulgointiaineita ja gelatiinia. 
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