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Maidon ja juuston proteiinit

Maidon koostumus

Vettä 86-88%
suspensioväliaine
vähän sitoutuneena proteiineihin
myös sitoutuneena suoloihin ja laktoosiin

Proteiineja n 3-4 %
kolloidina vedessä (ovat suurimolekyylisiä)
alfa, beta ja kappa-kaseiinia pääosa (n 80%)

- kaseiinia stabiloi sen negatiivinen varaus, kun varaus poistuu -> labiili
- koaguloituu (happanemisen tai juoksutteen vaikutuksesta)

maidon proteiinit myös miselleinä (kalsiumkaseinaatti)
- misellin pysyvyys tärkeää maitovalmisteessa

kaseiini ei koaguloidu pelkän lämmön vaikutuksesta (tuoretta voi kuumentaa 
ilman koaguloitumista, mutta vanha koaguloituu, koska sisältää 
maitohappoa)

Heraproteiinit
betalaktoglobuliini, alfalaktalbumiini ja immunoglobuliinit sekä 
entsyymit
jäävät juustonvalmistuksessa heraan
entsyymeistä tärkeimpiä lipaasit (rasva härskiintyy) ja alkalinen 
fosfataasi (kertoo pastöroimisen tehosta: hyvä jos entsyymi on 
tuhoutunut)
entsyymit inaktivoituvat lämpökäsittelyssä (UHTn säilyvyys!)
heraproteiinit eivät saostu entsyymeillä, mutta suoloilla ja lämmön 
vaikutuksesta 

- pohjaanpalaminen (albumiini alkaa saostua jo 60 asteessa 
reunoille ja pohjaan), Maillard-reaktio -> ruskea väri 

- 70 asteessa koaguloituminen -> kuori (albumiinia, rasvaa ja 
kalsiumsuoloja), kalvon alle kerääntyy kaasuja (O2, N2, H2O, CO2) 

ja paineen kasvaessa kuohuu yli (kaasujen liukoisuus nesteeseen 
heikkenee lämpötilan noustessa)
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Rasvat (3.5-5.5%) 
maidonjalostuksen tavoite ennen vs nyt (sic!)
homogenoimattomissa suurina pisaroina
rasvamäärä vaihtelee eniten maidon koostumuksessa
rasvamäärä vaihtelee myös vuodenajan ja lehmän 
ruokinnan mukaan (vrt suomalaisen maitokulttuurin 
historia)
jokaisessa rasvapallossa membraani (fosfolipidejä, 
kolesterolia, glyseridejä, proteiinia) vrt lipoproteiinit veressä
erilaisia rasvahappoja, pääasiassa tyydyttyneitä, myös 
lyhytketjuisia kuten butyyrihappo (voihappo) -> härskiintyy, 
mutta myös vastaa maidon aromista ja pilaantumishajuista

D-vitaminointi vähärasvaisille maitolaaduillle!

Laktoosia n 5%
maito on laktoosin ainoa luontainen lähde, hyla -> glu + gal
hapanmaitotuotteissa osa laktoosista maitohapoksi 
(laktaattia)
laktoosilla taipumus kiteytyä (sulanut ja uudelleen jäätynyt 
jäätelö on hiekkamaista), vrt kokkaroitunut maitojauhe 
laktoosi jää heraan -> norjalainen Mes-juusto valmistetaan 
heraproteiineista (makea ja ruskea)

pH normaalisti 6.5-6,7, koska proteiinit puskuroivat hyvin
muutokset: suola, lämpö, pH -> koaguloituminen

Maitoallergian ja laktoosi-intoleranssin ero!!

Maidon juoksettuminen

Toivottu (juusto) tai ei-toivottu reaktio (juoksettuminen)
Lämpö: normaali pH:ssa tavalliset keittämislämpötilat eivät koaguloi 
kaseiinia 

keitetyn maidon maku ja tuoksu n 75 asteessa (S -> rikkisulfidi)
kun pH <6 ja kuumennus -> koagulaatio 

pH: jos laskee < 5.2-5.3 -> koagulaatio
kauan seisseen kahvin happamuus lisääntyy -> vähän vanha kahvikerma 
juoksettuu helposti
happamat aineet: sinappi, omena, tomaattimehu,  tabasco…

Suola: suolattu liha voi juoksettaa kastikkeen tai keiton
Juoksutin (kymosiini/renniini ja pepsiini)

renniiniä vasikan juoksutusmahasta (kallista), pepsiiniä (halventaa hintaa)
renniini pilkkoo kappa-kaseiiniin Phe-Met välisen labiilin sidoksen -> 
misellisysteemi särkyy -> maito juustoutuu
toimii parhaiten 40 asteessa ja 6,7  pH:ssa (liian kylmässä ei toimi, jos 
lämpötila yli 45 astetta, toiminta heikkenee)
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Piimä- ja juoksutinjuustot

Hapan piimä + lämpö -> koaguloituminen  (vrt raparperikiisseliin lisätty 
kerma)
Juoksutin (entsyymi) -> koaguloituminen 
Juustomassa:

viiltely: hera erottuu paremmin
puristaminen: eri kovuisia juustoja     -> kellarointi

Juuston kypsyttäminen:
HH, prot ja ra –muutoksia

- laktoosi muuttuu laktaatiksi -> ei pilaannu helposti, inhiboi ei-toivottujen 
mikro-organismien kasvua

- lipolyyttiset entsyymit hajottavat rasvoja -> aromeja
- proteolyyttiset entsyymit hajottavat proteiineja -> 

aldehydejä/ketoneja/alkoholeja -> juuston tyypillinen aromi

Juuston kypsyttäminen

Aika vaihtelee muutamasta viikosta useaan vuoteen
juustot kypsyvät sisältäpäin
homeet / kittibakteerit hajottavat proteiineja -> spesifit aromit -> joissain 
juustolaaduissa hajoaminen etenee ammoniakin muodostumiseen asti
(ylikypsää tai gastronominen erikoisuus, Stilton tmv)
rasvoista irtoaa rasvahappoja -> makuaineita
kolot syntyvät käymisen ja hiilidioksidin vaikutuksesta
kaseiinin kyky sitoa nesteitä heikkenee kypsytettäessä -> neste koloissa

- > sisältää vapaita aminohappoja, esim TYR -> voi näkyä valkoisena 
ratisevana kiteytymänä

Pitkään kypsytetyt juustot sulavat hyvin ruoanvalmistuksessa 
(proteiinit ovat jo osittain pilkkoutuneet liukoisiksi peptideiksi)

Kermavaahto
Ilma vedessä vaahto
Ilmaa ympäröi ohut kerros rasvaa, jota stabiloi proteiinikerros

proteiini denaturoituu  vatkaamisen vaikutuksesta
myös rasvakerros kiinteytyy vatkaamisesta

Jos vaahtoa kuumentaa -> rasva sulaa -> vaahto lysähtää (kuuman 
kaakaon päällä oleva kermavaahto)
Jos vatkaa liian kauan -> rasvapallot yhdistyvät -> voita
Vaahtoutuvuus paranee kun ra-% >30 %, ja pysyvyys paranee ja 
vatkaamisaika lyhenee
Alle 22% rasvaa vaahtoutuu huonosti ja kauan
Tuore kerma vaahtoutuu parhaiten ja alle 7 asteen lämpötila (kesä!)
Liivate parantaa vaahdon pysyvyyttä mutta huonontaa vaahdon 
laatua
Kiivi, ananas jne eivät sovi kermavahdon kanssa -> proteolyysi!


