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Blue Products -ohjelman työpaketit:
1.
2.
3.
4.

Raaka-aineen saatavuus ja laatu (Luke, ÖF)
Raaka-aineen fraktiointi (VTT)
Proteiini- ja öljyjakeen elintarvikesovellukset (TY)
Korkean lisäarvon tuotteet (Luke)
 lisäarvon luominen silakasta , vähäarvoista kalalajeista ja niiden
sivuvirroista erikoistuotesovellusten kautta
 lisäarvon muodostus perustuu kalaraaka-aineesta tuotettujen
arvokomponenttien uusiin käyttösovelluksiin elintarvikkeiden
ingredientteinä, ravintolisinä, lemmikkieläinten ruuissa ja
kosmetiikassa
Perkuujäännökset
- Suolet, sisäelimet, veri, maiti, mäti (otetaan usein kirjolohesta,
muikusta ja siiasta talteen)
- Poistetaan alkutuotannossa ja jalostuksessa
Fileointijäännökset
- Pää, kidukset, keskiruoto, evät, nahat, suomut ja vatsaliepeet
- Poistetaan jalostuksen yhteydessä

Silakan, kuoreen, lahnan ja ahvenen mätejä tulisi
hyödyntää paremmin
- Vajaahyödynnetyissä
mädeissä on runsaasti
monityydyttymättömiä
rasvahappoja, joista suuri
osa on n-3- rasvahappoja
(EPA ja DHA).
- n-3-rasvappoja tulisi saada
ravinnosta enemmän.
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Vajaahyödynnettyjen mätien
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Lahnan ja ahvenen mädit ovat
D-vitamiinipommeja

Silakanmädin kypsyysaste vaikuttaa sen
rasvahappoihin ja D-vitamiinipitoisuuteen
Rasvahapot (%)
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kypsyysaste 1 = raaka;
kypsyysaste 2 = kypsä, normaalisti elintarvikkeeksi soveltuva;
kypsyysaste 3 = ylikypsä

Silakan sivuvirtojen koostumus

Aminohappo
(g/kg-ka)
Arg
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Leu
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Rasvahappo (%)
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DHA (C22:6n-3)
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Kuva: Jari Setälä

Sivujakeita voidaan prosessoida eri tavoin
arvokomponenteiksi
Prosessit yksinkertaisia, ympäristöystävällisiä ja
helposti skaalattavissa

Bioaktiiviset peptidit (BAP)
 Kala ja kalasivuvirrat on rikas ja monipuolinen bioaktiivisten peptidien lähde
 Kalojen peptideillä on havaittu olevan monia bioaktiivisia ja fysiologisia ominaisuuksia, kuten
antimikrobisia, antiviraalisia, antitumoorisia, antioksidatiivisia, verenpainetta sääteleviä, veren
hyytymistä estäviä, kipua lievittäviä, ahdistusta lievittäviä ja ruokahalua hillitseviä
 Peptideillä on korkea kaupallinen potentiaali erilaisina ravintolisä-, lääke- sekä kosmetiikkasovelluksina
 Kaupallistamisen haasteet/rajoitteet (mm. Evira, EFSA)

54,39-65,84 €/purkki
604-730 €/kg

30,3-40,5 €/purkki
459-614 €/kg
Thorkelsson et al. 2009

23,91-34,51 €/purkki
531-767 €/kg

Diabetes ja DPP4-estäjät
 Diabetes on ryhmä aineenvaihduntasairauksia,
joita yhdistää häiriö haiman insuliinintuotannossa ja pitkäaikaisesti kohonnut
verensokeri (veriplasman glukoosipitoisuus)
 Päätyypit ovat tyypin 1 diabetes, tyypin 2
diabetes ja raskausdiabetes
 Diabetes on nopeimmin yleistyviä sairauksia
Suomessa ja maailmassa
 Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista,
ja sen hoitokustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15%
 75–80 % sairastaa tyypin 2 diabetesta
www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00011
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056

DPP4-entsyymin vaikutusmekanismi

https://en.wikipedia.org

DPP4= dipeptidyylipeptidaasi 4 -entsyymi
GLP-1=Glucagon like peptide-1
GIP=Gastric inhibitory polypeptide

Sivuvirrat ovat potentiaalisia DPP4-estäjien lähteitä
>>> tulevaisuudessa apuna diabeteksen hoidossa?
Lohen nahan gelatiinihydrolysaatti (5 mg/ml)
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Alcalase (ALC), bromelain (BRO) ja Flavourzyme (FLA) 240 min
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Antimikrobisia peptidejä silakasta?
Ihmisten ja eläinten tauteja aiheuttavat antibioottiresistentit mikrobikannat ovat
maailmanlaajuinen ongelma, joten uusia haitallisten mikrobien kasvua estäviä tai
hillitseviä keinoja tarvitaan.
Kotimaisista kaloista tai niiden sivuvirroista voi löytyä käyttökelpoisia bioaktiivisia
peptidejä erityisesti kylmässä viihtyviä haitallisia mikrobeja vastaan.
Kuva: Anna-Liisa Välimaa

Silakan perkeiden antimikrobisuus L. ivanovii:ta vastaan
(hydrolysoity Flavourzymellä)

Tehty kiinteäfaasiuutto >> peptidit eivät antimikrobisia

Suomut lisäarvotuotteiden lähteinä
Kuivatut suomut
Kuvat: Jaakko Hiidenhovi

Pestyt suomut

SUOMUISTA SAADAAN:
 Proteiinia (peptidejä/aminohappoja)
 Kollageenia/gelatiinia
 Kollageeni/gelatiinihydrolysaattia (BAP)
 Mineraaleja (Ca/P), hydroksiapatiittia
 Kitiiniä/kitosaania

http://www.masuko.com/English
/product/Masscolloder.html

Suomujen prosessointia

Kuvat: Auli Lehtonen/Jaakko Hiidenhovi

Kollageeni/gelatiini/kollageenihydrolysaatti
 Kalakollageenia ja sen hydrolyysituotetta
gelatiinia käytetään monilla eri sovellusalueilla,
kuten biolääketieteessä (mm. kudosteknologia)
sekä lääke- kosmetiikka- ja
elintarviketeollisuudessa
 Hullun lehmän taudin seurauksena kiinnostus
kalaperäisen gelatiiniin kasvanut
 Kalaperäisen gelatiinin käyttöä eivät estä
uskonnolliset rajoitteet
 Suomalaisista kaloista saatavalla gelatiinilla
alhainen sulamispiste
 Pakastetuotteissa tai kylmässä säilytettävissä
tuotteissa, jotka nautitaan nopeasti
sulatuksen tai jääkaapista oton jälkeen
 Tuotteissa, joiden halutaan liukenevan
nopeasti, kuten erilaisissa
mikrokapseloiduissa ravintolisissä (mm.
vitamiinit)
 Elintarvikkeissa ja kosmetiikka- sekä
lääkevalmisteissa

https://www.puhdasplus.fi/

https://www.sokos.fi/fi/sokos/vivaniabeauty-shot-500-ml-kollageenihyaluronihappo-c-vitamiinivalmiste

Suomugelatiinista geelejä ja kalvoja
Suomuista eristetystä gelatiinista voidaan
valmistaa esimerkiksi
 biohajoavia, pakkausmateriaaleiksi soveltuvia
kalvoja
 elintarvikkeiden täydentämiseen ja rakenteen
muokkaamiseen soveltuvia geelejä
 ravintolisiä proteiinipatukoihin
 kosmetiikkatuotteiden ingredienttejä
ihovoiteisiin
Sivutuotteena gelatiinin eristyksessä saadaan
hyvin imeytyvää kalsiumia, josta voidaan tehdä
luonnollisia kalsiumvalmisteita.

Kuvat: Jaakko Hiidenhovi

2 % gelatiinia + 20 % glyserolia

Kalanruodoista valmistettuja kalsiumravintolisiä
Sisältävät hydroksiapatiittia sekä mm. kollageenia ja kalsiumia sitovia peptidejä.

Kalsiumravintolisä
koirille ja hevosille.
260/242 €/kg

Kalsiumravintolisä ihmisille
320 €/kg
https://biomer.com/ossomer-calcium-supplement

Kalsiumravintolisä ihmisille.
325-405 €/kg
http://www.kalsio.com/

http://www.kalsytech.com

Potentiaalisia sovelluksia
 Hydrolysaatit; proteiinilisä (lisäravinteet, välipalapatukat, elintarvikkeet)
 Bioaktiiviset peptidit; DDP4-estäjät (diabetes), antioksidatiiviset ja
antimikrobiset ominaisuudet (säilyvyyden parantaminen)
 Kollageenihydrolysaatti; lisäravinteet, välipalapatukat ja kosmetiikka
 Gelatiini; geelit
Elintarvikkeiden rakenteen muokkaus
 Gelatiini; kapselointi
Kovakapselit (lääkkeet, vitamiinit)
Pehmeäkapselit (öljyt)
Mikrokapselointi (lääkkeiden, bioaktiivisten yhdisteiden päällystys)
 Gelatiini; aktiiviset kalvot (syötävät, biohajoavat)
pakkausmateriaalina (säilyvyyden parantaminen)
haavanhoito

YRITYKSET

 Kalsium ja fosfori; lannoitteet
 Kalsium; lisäravinteet
 Hydroksiapatiitti; hammas- ja luusiirteet
https://www.tokmanni.fi/suppilo-9cm-93170-6416061003173

Muuta mielenkiintoista tutkittavaa
• Fermentaatio
 ympäristöystävällinen menetelmä
 bioaktiivisten yhdisteiden tuotto
 uudet tuotteet
• Selvitetään (kotimaisen) kalan omaa mikrobistoa
 bioaktiiviset yhdisteet
 LAB >> fermentaatio
• Kalan entsyymit
 kalojen entsyymit aktiivisia alhaisissa lämpötiloissa
>> alhaiset prosessilämpötilat, inaktivointi nopeasti
vähemmällä lämpökäsittelyllä
 elintarvikeprosessit ja pesuaineet

Kuva: Jari Setälä

Loppuun muutama nosto
 Tuotettu uutta tietoa kalasivuvirtojen koostumuksista
 Lahnan ja ahvenen mädit sisältävät runsaasti D3-vitamiinia
 Kehitetty yksinkertaisia, ympäristöystävällisiä ja helposti skaalattavia prosesseja
arvokomponenttien eristämiseksi/tuottamiseksi
 Tuotettu uusia arvokomponentteja kotimaisista kalaraaka-aineista
 Silakan sivuvirrat potentiaalisia DPP4-estäjien lähteitä
 Suomut hyviä gelatiinin/kollageenihydrolysaatin lähteitä (aktiiviset, biohajoavat kalvot)
 Suomut myös hyviä kalsiumin lähteitä (hyvin imeytyvät kalsiumvalmisteet)

Gelatiini

Kollageenihydrolysaatti

Mineraalit (kalsium)

Kiitos!
Kuva: Jarno Jääskeläinen

