
KeittomakkaratKeittomakkarat

Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka 
k tää k ittä älläkypsennetään keittämällä. 

• Keittomakkaroita ovat leikkelemakkarat ja 
ruokamakkarat. Keittomakkarat kypsennetään yp
+ 72°C:n sisälämpötilaan. 

• Kypsennys tapahtuu vesihöyryllä 
kypsytyskaapeissa joissa voidaan suorittaakypsytyskaapeissa, joissa voidaan suorittaa 
myös savustus. 
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KeittomakkaratKeittomakkarat

• Keittomakkarat ovat Suomen suosituimpia 
lihavalmisteita. Niiden osuus 
lihavalmisteteollisuuden 
kokonaistuotannosta on n. 75 %. 

• Leikkelemakkarat ovat nimensä mukaisesti 
tarkoitettu käytettäviksi leikkeleinä.tarkoitettu käytettäviksi leikkeleinä. 

• Ruokamakkarat, joihin kuuluvat esim. 
grillimakkarat, on tarkoitettu pääasiassa 
kä tettä äksi r an almist kseenkäytettäväksi ruuanvalmistukseen. 

• Keittomakkaroiden lihapitoisuusvaatimukset 
ovat seuraavat:

– leikkelemakkarat 50 %
– ruokamakkarat    45 %
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Keittomakkaroiden 
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Lihalajitelmien vastaanottoLihalajitelmien vastaanotto
• Lihalajitelmille tehdään aistinvarainen• Lihalajitelmille tehdään aistinvarainen 

arviointi (lämpötila, ulkonäkö, haju yms.)

• Raaka-aineen on oltava lajitelmastandardien 
mukaista ja hygieeniseltä laadultaan j yg
moitteetonta. 

• Vastaanottopunnitus on tehtävä huolellisesti.

• Lihan lämpötila on hyvä mitata muutamasta 
kuljetusastian kohdasta. 

• Lihalajitelmien optimi säilytyslämpötila on                 
0 - + 2 °C0 - + 2 C.

• Lihalajitelmia käytettäessä on tärkeää että 
käytetään vanhimmat erät ensin.
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Keittomakkaramassan kutterointiKeittomakkaramassan kutterointi
K itt kk l i t t ht• Keittomakkaramassan valmistus tapahtuu 
kutterissa. Kutteria on tähän tarkoitukseen 
käytetty jo vuosisadan alkupuolelta, ja se on 
edelleenkin säilyttänyt asemansa 
tä k i ä ä l i t ktärkeimpänä massanvalmistuskoneena. 

• Kutteroinnin tarkoituksena on aikaansaada 
lihasta ja muista valmistusaineista j
yhtenäinen, sitova massa, joka kestää 
kypsennyksen ja on valmiina 
keittomakkarana mehukas ja maukas. 

• Kutteroitaessa lihan kudokset hienonnetaan 
veden ja rasvan sitoutumisen kannalta 
edulliseen hiukkaskokoon. Samalla 
massaan sekoitetaan tehokkaasti jamassaan sekoitetaan tehokkaasti ja 
tasaisesti muut valmistus- ja lisäaineet.
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Keittomakkaramassan kutterointiKeittomakkaramassan kutterointi
• Keittomakkaramassan muodostuminen on• Keittomakkaramassan muodostuminen on 

fysikaalis-kemiallinen tapahtuma, johon 
osallistuvat lihan kaikki aineosat. 
Olennainen tapahtuma on veden ja rasvan 
sitoutuminen massaan siten että sensitoutuminen massaan siten, että sen 
rakenne ei myöhemmissä käsittelyvaiheissa 
hajoa.

• Lihaskudoksen proteiinit aktiini ja myosiini 
ovat sitoutumistapahtuman tärkeät aineet

• Rasvakudoksen rasvan on sitouduttavaRasvakudoksen rasvan on sitouduttava 
kiinteäksi massan osaksi 

• Lihan oma vesi ja keittomakkaran 
l i t k li ätt i t t l iillvalmistuksessa lisätty  vesi antavat valmiille 

tuotteelle mehukkuuden, kun ne sitoutuvat 
massaan kiinteästi.
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Keittomakkaramassan kutterointiKeittomakkaramassan kutterointi
M it d j itä k tt k t• Massan sitovuuden ja sitä kautta rakenteen 
kannalta on tärkeää, että sen lämpötila ei 
kutteroitaessa nouse liiaksi. Liharaaka-aine 
on kutteroinnin alkuvaiheessa 
k l ä t lä ötil (+2 4 °C) jkylmävaraston lämpötilassa (+2 – 4 °C) ja 
leikkautuu kylmänä hyvin.

• Terien leikatessa kudoksissa kehittyy yy
lämpöä ja massan lämpötila nousee. 
Tärkeätä on, että massan lämpötila nousee 
kutteroitaessa tasaisesti ja on kutteroinnin 
lopussa n.+ 10 °C. Massan lämpötilan p p
liiallinen nousu voidaan estää suorittamalla 
osa vesilisäyksestä jäähileenä. 

• Stabilointiaineet (fosfaatit) parantavat• Stabilointiaineet (fosfaatit) parantavat 
massan sitovuutta. Tärkeätä on muistaa 
myös suolan vedensidontaa parantava 
vaikutus.
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Keittomakkaramassan ruiskutusKeittomakkaramassan ruiskutus

• Makkaran päällysteeksi tarkoitettu suoli 
täytetään makkararuiskulla. Työvaiheen nimi 
on ruiskutus, ja siihen kuuluu myös täytetyn 

l it i t i ki tt isuolen sitominen tai kieputtaminen 
määrämittaisiksi makkaroiksi.

• Ruiskutettaessa massaan ei saa jäädä ilmaa. j
Sylinteriruiskussa asiasta huolehditaan 
ruiskua täytettäessä. Massa täytetään siten, 
että ilmatiloja ei jää. 

• Jatkuvatoimisessa ruiskussa massa kulkee 
tyhjiökammion kautta, missä siinä oleva 
mahdollinen ilma poistetaan. Massaan jääneet 
ilmakuplat heikentävät makkaran ulkonäköäilmakuplat heikentävät makkaran ulkonäköä. 
Pahinta kuitenkin on kuplissa olevan ilman 
hapettava vaikutus ja niiden lämmön-
johtavuutta alentava vaikutus. Nämä 
heikentävät makkaran värinmuodostusta ja
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heikentävät makkaran värinmuodostusta ja 
säilyvyyttä.



Keittomakkaramassan ruiskutusKeittomakkaramassan ruiskutus

• Nakkimakkarat, erilaiset grillimakkarat ja 
tekosuoleen ruiskutetut lenkit tehdääntekosuoleen ruiskutetut lenkit tehdään 
makkaroiksi kieputtamalla. Annostelulaite 
ja suolenkiertolaite toimivat tahdistettuna. 
Kiertolaite kiertää suolta 3 - 5 kertaa 
pituusakselinsa ympäri ruiskutusannosten p uusa se sa y pä u s u usa os e
väliajoilla ja syntynyt suolen kierre sulkee 
massan suoleen.
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Luonnon suoletLuonnon suolet
• Lampaansuoli on Suomessa suurimmaksi 

osaksi tuontitavaraa ja sitä käytetäänosaksi tuontitavaraa ja sitä käytetään 
nakkityyppisten makkaroiden päällyksenä. 
Suolen halkaisija vaihtelee 17 - 25 mm ja 
sitä myydään n. 90 m:n nippuina tai 
rypytettynä Käytetty suoli on lampaanrypytettynä. Käytetty suoli on lampaan 
ohutsuolta ja yhdestä eläimestä sitä 
saadaan 20 - 28 m.

• Siansuoli on grilli- ja aamiaismakkaroiden 
päällys. Kyseessä on sian ohutsuoli. 
Yhdestä siasta sitä saadaan 15 - 18 m, ja 
sen läpimitta on 30 - 47 mm.

• Naudan vääräsuoli on halkaisijaltaan 32 -
45 mm ja sitä käytetään lenkkityyppisiin 
makkaroihin.makkaroihin.

• Muitakin luonnonsuolia käytetään 
erikoistapauksissa. Naudan pohjuketta
käytetään berliininmakkaran päällyksenä ja
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käytetään berliininmakkaran päällyksenä ja 
joihinkin erikoiskestomakkaroihin käytetään
naudan suoraasuolta.



TekosuoletTekosuolet
Kollageenisuoli

• raaka-aineena on käytetty vuodasta 
nahan valmistuksessa poistettuja osia. 
Nahkajätteet hienonnetaan kuiduiksi, 
jotka kemialliselta koostumukseltaanjotka kemialliselta koostumukseltaan 
ovat pääasiassa kollageenia (= 
sidekudosvalkuainen). Kuitumassa 
puristetaan kovalla paineella suolen 
muotoonmuotoon. 

• on tehty luonnonaineesta ja 
• muistuttaa ominaisuuksiltaan 

luonnonsuolta.
• hengittävä ja päästää savun lävitseen. 
• on tällä hetkellä Suomessa yleinen 

lenkin päällyksenä.
Kun kollageenikuidusta tehdäänKun kollageenikuidusta tehdään 
ohutseinämäinen suoli, on se 
kypsennyksen jälkeen syöntikelpoista.

N kki ötä ä t k li i
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Nakkien syötävä tekosuoli on usein 
kollageenisuolta



TekosuoletTekosuolet
Selluloosasuoli (sellofaanisuoli) Selluloosa kuitusuoliSelluloosasuoli, (sellofaanisuoli)

• suolen muotoon muokattua selluloosa-
asetaattia

Selluloosa-kuitusuoli

• suolen runko on tehty lujasta kasvikuidusta, 
joka tekee suolen lujaksi, ja se käy hyvin 

• hengittävää ja savua läpäisevää 

• käy sekä keitto- että kestomakkaroiden 
päällykseksi

koneelliseen sidontaan

• runkoon on liitetty yhtenäinen selluloosa-
asetaattikerros, joka antaa suolelle senpäällykseksi

• on helppo värjätä elintarvikeväreillä 
halutun väriseksi

asetaattikerros, joka antaa suolelle sen 
hengittävyyden ja tekee siitä 
savustuskelpoisen

sell loosak it s olta kä tetään sekä

• ominaisuuksiin kuuluu sen hyvä 
kuorittavuus

• selluloosakuitusuolta käytetään sekä 
keitto- että kestomakkaroihin

• Kuorittavien nakkien kuorena 
käytetäänkin selluloosasuolta, joka 
voidaan helposti poistaa         
koneellisesti ennen pakkaamista
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TekosuoletTekosuolet

• PVDC-muovisuoli on yleinen 
maksamakkaran valmistuksessa

• PVDC-kuitusuoli saadaan aikaan 
yhdistämällä kasvikuiturunko ja edellä 
mainittu muovi

– PVDC(= polyvinylideenikloridi) -muovin 
ominaisuuksiin kuuluu, että se voidaan 
tehdä lämmössä kutistuvaksi

mainittu muovi 

– luja ns. hengittämätön suoli, jota ei 
savusteta

– PVDC-muovi ei läpäise happea eikä 
vesihöyryä, joten sitä käytettäessä 
saadaan hyvin säilyvä makkara

– käytetään esimerkiksi tehtäessä eräitä 
keittomakkaroita, ns. annosmakkaroita

saadaan hyvin säilyvä makkara

– PVDC-suolta kuten muitakaan 
muovisuolia ei savusteta

– Läpäisemättömyys aiheuttaa sen, että 
makkaroista pyrkii keitossa irtoamaan 
vettä, joka näkyy kuoren alle kertyvänä 
h t lö ä Il iö id älttäähyytelönä. Ilmiö voidaan välttää 
vähentämällä lisätyn veden määrää
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Keittomakkaroiden savustusKeittomakkaroiden savustus
• Ruiskutetut raa'at keittomakkarat on 

välittömästi kypsennettävä. Kypsennyksen yp yp y
vaiheet ovat kuivaus,  savustus, keitto ja 
jäähdytys. 

• Keittomakkarat savustetaan lämpimässä• Keittomakkarat savustetaan lämpimässä 
savussa. Paras savunmuodostuslämpötila on 
n. + 400 °C:tta, ei kuitenkaan yli + 600 °C:tta. 
Savustustilan lämpötila on n. + 65 °C. Korkean 
lämpötilan johdosta savustusaika on lyhyt (10lämpötilan johdosta savustusaika on lyhyt (10 –
30 min.) ja savun vaikutus pysähtyy 
makkaroiden pinnalle. 

• Savustuksessa alkaa makkaramassan 
kypsyminen lämmön vaikutuksesta. 
Makkaroiden sisälämpötila on savustuksen 
loppuvaiheessa n. 50°C. Tässä lämpötilassa 
alkaa jo proteiinien hyytyminen ja massan 
kiinteytyminen. Lämpötilan nousu edistää myös 
nitriitin ja lihan väriaineen reaktioita, joten 
värinmuodostus alkaa esikuivauksen ja 
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Keittomakkaroiden savustusKeittomakkaroiden savustus

• Nykyään kaikki keittomakkaroiden 
kypsennysvaiheet (esikuivaus, savustus, 
k itt j jäähd t ) it t hd ä jkeitto ja jäähdytys) suoritetaan yhdessä ja 
samassa laitteessa.

• Ruiskutuksen jälkeen makkaroiden pinta on j p
liian märkä savustettavaksi.

– Kuivaaminen tapahtuu keittouunissa 
lämpimällä ilmavirralla. Tarkoituksena 
on saada makkaroiden pinta tasaisenon saada makkaroiden pinta tasaisen 
"nihkeäksi", jolloin aikaansaadaan 
tasainen savustuminen. 

– Liian kuivaksi eivät makkarat saa 
pinnaltaan tulla sillä savu reagoipinnaltaan tulla, sillä savu reagoi 
parhaiten kostean pinnan kanssa.

– Liian pitkä kuivaus aiheuttaa myös 
painotappion kasvun.
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Keittomakkaroiden keittoKeittomakkaroiden keitto

• Massan lämpötilan nousu aikaansaadaan 
pitämällä makkaroita n. +78°C:ssa 
vesihöyrykeitossa. Lämpö siirtyy 
vesihöyrystä makkaraan nostaen sen 
sisälämpötilaa. Korkein mahdollinen 
lämpötila on +78 °C, jonka 
keittomakkaramassa hajoamatta kestää.

• Keittomakkaroiden kohdalla voitaisiinkin 
puhua hauduttamalla kypsentämisestä. 
Keitto on kuitenkin vakiintunut sekäKeitto on kuitenkin vakiintunut sekä 
työvaiheen että tuoteryhmän nimeksi.

• Keiton tarkoituksena on nostaa makkaroiden 
i älä ötil +72 °C Tällöisisälämpötila n. +72 °C:een. Tällöin 

muodostuu makkaraan sille tyypillinen 
rakenne ja maku. Samalla saadaan 
makkaraa pilaavia mikrobeja kuolemaan ja 

kk äil ttä t k i
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makkaran säilyvyyttä parannetuksi.



Keittomakkaroiden jäähdytysKeittomakkaroiden jäähdytys

• Keiton jälkeen on makkaroiden jäähdytys 
aloitettava välittömästi. 

• Jäähdytyksessä ensin suihkutetaan 
makkaroiden päälle kylmää vettä n. 30 min.

• Sitten makkarat siirretään 
jäähdytyskylmiöön,  jonka lämpötila on 
n. + 2°C.

• Tavoitteena on kaksi tärkeää asiaa:
– säilyvyyden parantaminen ja 

painotappioiden estäminen– painotappioiden estäminen
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Keittomakkaroiden jäähdytysKeittomakkaroiden jäähdytys

• Jatkuvatoimisissa kypsytyslinjoissa 
jäähdytys seuraa automaattisesti keittoa, 
mutta panoksittain toimivissa on makkarat 
siirrettävä välittömästi keitosta 
jäähdytykseen.

• Säilyvyyden kannalta on tärkeää, ettäSäilyvyyden kannalta on tärkeää, että 
makkaroiden sisälämpötila laskee 
mahdollisimman pian + 6 °C:een tai sen alle. 
Mitä kauemmin lämpötila on  + 8 – 60 °C  
välillä, sitä nopeampaa on makkaroihinvälillä, sitä nopeampaa on makkaroihin 
jääneiden mikrobien lisääntyminen.
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Keittomakkaroiden varastointiKeittomakkaroiden varastointi
K itt kk t jäähd t tää ti• Keittomakkarat jäähdytetään nopeasti 
sisälämpötilaltaan alle + 6°C:een. 

• Makkarat pakataan tyhjiöpakkaukseen p y j p
vuorokauden sisällä valmistuksesta. 

• Säilytyslämpötilan on oltava alle + 6°C.

• Keittomakkaran säilyvyys ei ole niin hyvä 
kuin kestomakkaran. 

– n.21 vrk
– Säilyvyysaika määräytyy säilyvyys-

kokeiden tulosten perusteella. 
Säilyvyyskokeissa tutkitaan tuotteen 
mikrobiologiset ja aistinvaraisetmikrobiologiset ja aistinvaraiset 
määritykset.
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Keittomakkarat - kemiallinen 
koostumus ja ravintosisältö

Lajike Vesi
%

Proteiini
%

Rasva
%

Hiilihydraatti
%

Suola
%

Energia kJ/ 
100g

Lenkkimakkara 61,0 10,2 18,1 8,4 1,8 1004Lenkkimakkara 61,0 10,2 18,1 8,4 1,8 1004

Nakkimakkara 64,0 13,4 17,5 2,6 1,8 937

Balkan-
juhlamakkara

56,9 14,3 22,4 2,8 2,4 1142

• Ravinnollisesti on makkaroilla merkitystä proteiinien

Lauantai-
makkara

65,5, 9,5 5,4 7,0 1,8 866

• Ravinnollisesti on makkaroilla merkitystä proteiinien, 
B-ryhmän vitamiinien ja eräiden kivennäisaineiden 
lähteenä. 
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