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Esityksen sisältö 
• Miksi eristää proteiinia silakasta ja särjestä? 

• Fraktiointiprosessit 

• Kokonaisten kalojen mikrobiologinen laatu 

• Teknis-taloudellinen kannattavuus  

• Proteiinin eristäminen särjestä: tuloksia  
o Saila Kivijärven gradutyö 

• Koko kala käyttöön uusilla prosesseilla  
→ nyhtökalakonsepti  

• Jatkossa tapahtuu 

 



Esimerkkejä proteiinilähteistä 
Kalastus / 
Tuotanto  
(milj.kg) 

Proteiinia 
(%) 
(Fineli) 

Proteiinia 
yhteensä 
(milj.kg) 

Kulutus 
elintarvikkeena 
(milj.kg)  

Lähde (tuotanto) 

Kaupallinen kala 
(yhteensä) 

240 19 46 Luke, Blue Products (2015 kalastus) 
 

     Silakka 136 16 22 Fileenä n. 1,5 Tietohaarukka 2018 (2016 tuotanto) 

     Särki, kuore, lahna   
     potentiaali 

~3 
~50 

18 0,5 
9 

Luke (sisävedet ja meri 2014) 
 
 
Luke, Blue Products 

Sianliha 182 19 35 Tietohaarukka 2018 (2017 tuotanto) 

Naudanliha 86 19 16 Tietohaarukka 2018 (2017 tuotanto) 

Siipikarja 130 18 23 Tietohaarukka 2018 (2017 tuotanto) 

Kaura  1014 11,51  117 902 Tietohaarukka 2018 (2017 tuotanto) 
1)Evira Viljaseula 2017 
2)https://www.luke.fi/uutiset/kauran-elintarvikekaytto-
ylitti-rukiin-kayton/ 

Herne 9 5 0,5 ? Luke Tilastotietokanta (2017 tuotanto) 

Härkäpapu 34 29 10 ? Luke Tilastotietokanta (2017 tuotanto) 

Hyönteiset 0,013 124 0,001 
3)YLE 13.3.2018. https://yle.fi/uutiset/3-
10111699 4)Evira, H.Pastell: Hyönteiset 
elintarvikkeena 26.9.2018 

https://yle.fi/uutiset/3-10111699
https://yle.fi/uutiset/3-10111699
https://yle.fi/uutiset/3-10111699


Kalan fraktiointi 

Öljyfraktio 
Vesiliukoinen 
fraktio: 
• Vesiliukoiset 

proteiinit 

Veteen liukene-
maton fraktio: 
• Nahka, evät, 

suomut 
• Ruodot 

Kalaraaka-aineesta syntyvät fraktiot 



Miksi eristää proteiinia silakasta ja särjestä? 
• Ekologinen proteiinilähde, terveellinen kala monipuolisemmin 

ruokakäyttöön, kalaketjun toimijoille lisää tuloja  

• Tavoitteena hyödyntää koko kala (silakka, vähäarvoiset kalat) ja siitä 

saadut fraktiot  

• Fraktiointi mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden kehittelyn ja 

sivuvirtojen hyödyntämisen  

 
Hyvinvointi
- ja erikois-

tuotteet 

Elintarvike- 
tuotteet 

Kala- ja eläinrehu 

Energia 

Lannoitteet 

www.mnn.com/health/ 

Tu
o

ttee
n

 arvo
 (€

/kg) 

Volyymi (kg) 

shandongtaixiang.com/products 

istock photo 
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Kalaproteiinin käyttökohteita 

elintarvikkeissa 

• Kalatuotteiden rakenteen ja vedensidonnan 
parantaminen (kuten lihaproteiini 
lihatuotteissa) 
– Käyttömäärä ~ 0,5 – 5 % raaka-aineista 

• Surimi-tyyppiset tuotteet 

• Proteiinijauhe urheilijoille 

• Liemet ja kastikkeet 

• Uudenlaiset tuotteet 
– Ekstruusiolla valmistettu ”nyhtökala”, 

helppokäyttöinen, kypsä puolivalmiste 
ruuanlaittoon 

– Kalaproteiini-smoothie ja muut juomat (mikäli 
maku riittävän neutraali)  



http://www.lemitec.com/en/products/ 

Fraktiointiprosessit proteiinin erotukseen 

Jauhettu 

silakka/särki + vesi 

Entsyymin lisäys + 

lämpötilan säätö 

Fuugaus 

Fraktiointi 

  

Öljy Vesiliukoinen 

proteiini 

Kiintoaines 

Kuivaus 

  

Entsymaattinen 

Jauhettu 

silakka/särki + vesi 

Liuotus: 

emäs tai happo 

Fuugaus 

Fraktiointi 

Öljy  Vesiliukoinen 

proteiini 
Kiintoaines 

Proteiinin saostus 

pH 5:ssä 

Lyhyt lämpökäsittely 

pH-prosessi 

Kuivaus 
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Alustava teknis-taloudellinen tarkastelu fraktioinnin 

kannattavuudesta: Johtopäätökset 

• Alustavien arvioiden perusteella raaka-aineen ja tuotteiden hinnalla on 
merkittävin vaikutus toiminnan kannattavuuteen 

– Jos tuotteesta saadaan selvästi parempi hinta kuin kalajauhosta ja 
rehuöljystä, voidaan raaka-aineesta maksaa enemmän kuin 
rehusilakasta 

• Elintarvikelaatuinen raaka-aine arvokkaampaa 

– Kalliimpi raaka-aine -> tuotteen oltava arvokas ja saannon suuri 

– Mahdollisimman arvokas tuote parantaa kannattavuutta 

– Aivan pienen mittakaavan tuotanto ei kannattavaa 

• Käytännössä:  

– Silakka potentiaalinen raaka-aine (volyymiä tarpeeksi, hinta riittävän 
alhainen) 

– Pelkän särjen yms. prosessointi ei realistista (volyymiä vähän, hinta 
korkeampi) 

• Mahdollinen lisäraaka-aineena silakkaa tai sivuvirtoja prosessoivassa 
laitoksessa   

– Kalat fraktioitava kokonaisina, sillä perkaaminen nostaa raaka-aineen 
hintaa liikaa 
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Mutta miten käy mikrobiologisen laadun,  

jos kalat laitetaan prosessiin perkaamatta?  

• Koesarjoja raaka-ainekalojen ja lopputuotteiden mikrobiologista laadusta 

• Päätelmät tähän mennessä: 

• Suolistamaton tuore silakka ja särki hieman perattua kalaa heikompaa, 

mutta hyvin fraktiointiin ja kuumennuksen sisältävään 

elintarvikeprosessointiin sopivaa 

• kalojen pinta voi olla suurempi mikrobikontaminaation lähde kuin 

suolisto 

• kalojen pinnan pesu kylmällä vedellä vähentää mikrobeja 

• Tulosten varmentamiseksi jatkossa analysoidaan näytteitä eri 

vuodenaikoina 

Käytännössä: Kokonainen tuore kala + prosessi jossa kuumennus = 

 



Proteiinisaanto särkiprosesseissa  
(% proteiinia / kalaraaka-aineen proteiini) 

 

• ~40% särjen proteiinista saadaan talteen. 
• Prosessien välillä vain pienet erot proteiinisaannossa. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sa
an

to
 (

%
 p

ro
te

iin
ia

/r
aa

ka
-a

in
ee

n
 p

ro
te

iin
i)

 

Särjessä 16% proteiinia  
(67% kuiva-aineesta) 

Kuivattua 
proteiinituotetta 
saadaan 
entsyymeillä ja 
hapolla talteen n. 8% 
ja emäksellä <10% 
tuoreen kalaraaka-
aineen painosta. 



Särkiproteiinien aistittava laatu 
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Maun
suolaisuus

Maun
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Eltaantuneen
maun

voimakkuus

Suutuntuman
hiekkaisuus

Protamex Neutrase Corolase Ei entsyymiä

pH / happo pH / emäs pH / vertailu

p<0.001 

n.s. 

n.s. 
n.s. 

p<0.001 

p<0.001 

p<0.001 

p<0.001 

pH-muunnetut entsymaattiset 

• Arviointi vesiliuoksissa, 
joissa 1,2 % proteiinia. 

• N = 12 x 2 

• Asteikko 0 – 10 
 

Entsymaattisella prosessilla 
valmistetut hydrolysaatit 
maultaan huomattavasti 
neutraalimpia kuin pH-
prosessilla tuotetut isolaatit. 



Proteiinin fraktiointi särkikaloista /  
alustavia päätelmiä 

• Proteiinisaannot entsymaattisessa hydrolyysissä ja pH-
muunnosprosessissa samaa luokkaa 

• Entsymaattisesti tuotetun hydrolysaatin aistittava laatu parempi  
kuin pH-muunnosprosessin proteiinituotteen 

 -> Entsymaattinen erotusprosessi lupaavampi  

 

• Verrattuna silakkaan särkisaalis hajallaan, kalliimpaa ja volyymit 
pieniä ->  

– ehkä potentiaalia lisämateriaalina, jos jossain aletaan tuottaa 
elintarvikelaatuista kalaproteiinia 

– pelkän särkiproteiinin tuotanto ei realistista 

 

• Tuloksia silakkaprosesseista loppuvuoden aikana 

 

 



Koko kala suoraan elintarvikekäyttöön? 

Jos fraktiointi vaatii liian isot investoinnit ja raaka-aine 
on liian kallista erotusprosessiin, voisiko koko kalan 
ottaa käyttöön muulla tavalla? 

→Ajatus: jauhetaan tuore kala aivan hienoksi ja   
käytetään massa uusilla tavoilla 

 

  Esim. hienojauhatus + ekstruusio = ”nyhtökala”  



Kokonaiset kalat vs. file   %  

koko kala  100 

suomut 7 

sisäelimet ja 

kidukset 7 

mäti yms. 18 

pää  8 

evät 5 

ruoto 3 

liha 46 

nahka 6 
= 

46 % 
lihaa + 

Mitä jos käytetäänkin koko kala? 
-mikrobiologinen laatu riittävä 
-ravitsemuksellinen laatu erinomainen 

 
-materiaalitehokkuus paranee 
-ympäristön kannalta hyvä ratkaisu 



Kala jauhetaan soseeksi ja rakenteistetaan märkäekstruusiolla 

uudeksi tuotteeksi / ”nyhtökalakonsepti” 

raaka-aineet: jauhettu kala ja herneproteiini 



Ideoita nyhtökalan käyttökohteiksi 

Kypsä 
”kalajauheliha” 

Nyhdetty ”suikalekala” 

Ekstrudaatille paneeraus ja 
uppopaisto -> ”silakkapuikko” 

Reseptivariaatiot: 
• Perusversiossa raaka-

aineena jauhettu silakka tai 
muu kala ja herneproteiini 

• Kala + viljat (kaura, ruis, 
ohra) 

• Kala + kalaproteiini 
(täyskalaversio) 

• Kala + muut proteiini 
• Mausteet yms.  

Koiran ja kissan 
herkkunamit 



Tulevaisuuden kalaprosessointia?  
3D-tulostettu kalatuote 

Mätitahnasta tulostettu Blue Products –logo 
ja mustekalan lonkerot 

3D-ruokatulostin 



Jatkosuunnitelmia 

• Proteiinien eristys isommassa mittakaavassa   

– esim. Luken ja VTT:n laitteet + vuokrattu trikantteri 

– sovelluskokeita proteiineilla (kaikki partnerit) 

• Kokonaisen kalan mikrobiologisen laadun seuranta 
jatkuu 

• Nyhtökalan jatkokehitys  
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VTT:llä tutkimusta toteuttamassa myös mm.:  

• Saila Kivijärvi (pro gradu fraktioinnista Itä-Suomen 
yliopistoon)  

• Hanna-Leena Alakomi (mikrobiologia) 

• Riitta Pasanen ja Leila Kostamo (tekninen toteutus)  

• Panu Lahtinen (Masuko-jauhatukset)  

• Marjut Suomalainen (kannattavuuslaskelmat)  

• Raija Lantto (johtoryhmän jäsen) 

 

Kiitos ! 



   



14.11.2018 23 

Kala perkaamatta prosessiin?  
Eri käsittelyjen vaikutus mikrobiologiseen laatuun 

Jauhetun 

kalamassan 

käsittely  

Perattu silakka 

(pää ja suolet 

poistettu) 

Kokonainen 

silakka  

(lima pesty) 

Perattu särki  

(pää, suolet ja 

suomut 

poistettu) 

Kokonainen 

särki 

(lima pesty, 

suomut jätetty) 

Käsittelemätön X X X X 

Kuumennus n.a. X n.a. X 

pH-shift X X X X 

Entsyymikäsittely X X X X 

Lima pesemättä n.a. X n.a. X 

• Kukin näyte tutkittiin kahtena rinnakkaisena ja pidettiin jäissä koko käsittelyn ajan 

• Entsyymikäsitellyt näytteet nestemäisiä, muut kiinteitä 

 

• Käsittelemätön = jauhettu kalamassa 

• Kuumennus = jauhettu kalamassa + 10 min kuumennus kiehuvassa vesihauteessa 

• pH-shift = pidetty jäissä koko käsittelyn ajan, liuotus pH 11.5 ja saostus pH 5.2  
• Entsyymikäsittely = pidetty jäissä muuten mutta entsyymikäsittely tehty 60°C:ssa 60 min ajan + 5 min 

inaktivointi 85°C  

• Lima pesemättä = Kala jauhettu ilman, että limaa pestiin 
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1,0
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2,0
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3,0
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4,0
4,5
5,0
5,5

Perattu
särki

Kokonainen
särki

Kuumennus,
kokonainen

särki

pH-shift,
perattu särki

pH-shift,
kokonainen

särki

Entsyymi,
perattu särki

Entsyymi,
kokonainen

särki

Lima,
kokonainen

särki
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Heterotrofiset aerobiset bakteerit Psykrotrofiset bakteerit H2S tuottavat bakteerit

Lyngby agar, totaali Enterobakteerit

Kala perkaamatta prosessiin?  
Tuloksia 

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

Perattu
silakka

Kokonainen
silakka

Kuumennus,
kokonainen

silakka

pH-shift,
perattu
silakka

pH-shift,
kokonainen

silakka

Entsyymi,
perattu
silakka

Entsyymi,
kokonainen

silakka

Lima,
kokonainen

silakka
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g 
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m

y 
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Silakka 

• Limallisessa silakassa 
korkein mikrobipitoisuus 

• pH-prosessi ei tuhonnut 

kaikkia kokonaisen silakan 
mikrobeja 

• Kuumennus- ja 

entsyymikäsittelyt 
alensivat mikrobimäärää 

Särki 

• Kokonaisessa korkeampi 

mikrobipitoisuus kuin 
peratussa särjessä 

• Kuumennus, pH-prosessi 

ja entsyymikäsittelyt 

paransivat mikrobiologista 
laatua 

• Kokonaisessa ja 

limallisessa särjessä 
todettiin enterobakteereita 

Näytteissä ei yli määritysrajan: itiölliset bakteerit, sulfaattia pelkistävät mikrobit, enterokokit, Bacillus cereus  
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Kala perkaamatta prosessiin?  
Päätelmät 

• Analysoidut mikrobimäärät jäävät alle kalatuotteille annettujen  
ohjausarvojen viimeisenä käyttöpäivänä:  

 

 

 

 

 

 

• Kokonaisesta, perkaamattomasta kalasta mahdollista tehdä 
elintarvikekelpoisia tuotteita 

• Pinnan limassa paljon mikrobeja -> kalojen pesu ennen prosessia 
parantamaan laatua 

• Raaka-aineen laadusta pidettävä huolta! 

 

 

ETL. Elintarvikkeiden mikrobiologisia 
ohjausarvoja 
viimeisenä käyttöpäivänä. Suositus 
8.6.2017 


