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Kuningatar 

KuhnureitaTyöläisiä

Mehiläispesän asukkaat



Kuhnurin elämä
• Elävät vain kesällä
• Pesässä ei tehtäviä
• Ainoa tehtävä on 

paritella nuoren emon 
kanssa

• Kesän lopussa kuhnurit 
karkotetaan pesästä

• Syksyllä ja talvella 
pesässä ei ole 
kuhnureita eikä niiden 
toukkia



Mehiläisen kehitysvaiheet



Mehiläistoukkien syöminen

• On esitetty, että kaiken kaikkiaan hyönteisten syöminen 
olisi saanut alkunsa siitä, että hunajan ryöstön 
yhteydessä syötiin myös pesässä olevia toukkia 

• Monille mehiläishoitajille outo ajatus
• Kuhnureita tarvitaan mehiläisten lisääntymisessä emoja 

hedelmöittämään



Kuvaus 
tuotantoprosessista

• Liitetty uuselintarvike-
hakemukseen

• Pyrittiin yleiseen tasoon, koska 
paljon tuottajia

• Viittaukset Hyvän käytännön-
ohjeet mehiläistarhauksessa

• Tarvitaan elintarvikehuoneisto, 
jos myynti yli 10 000 €



Kuhnurikakku

tai

Mistä kuhnuritoukat löytyvät 
pesästä

Kuhnurikakku

•Kuhnurikehät asetetaan
pesiin ensimmäisen
lisälaatikon antamisen
yhteydessä
•Kehän paikka on 

sikiöalan reunalla
• Jos kuhnuritoukat

kerätään pesistä
elintarvikkeeksi, 
keväällä ei saa käyttää
varroantorjuntaa!



Peitettyjen kuhnuritoukkien poistaminen (video)

Kuhnurikakut ja peitettyjen 
toukkien poistaminen

Kerätään kesällä punkintorjunnan yhteydessä

https://www.youtube.com/watch?v=Y_3W_61LJxM
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2016.1226606


• Poista vain peitettyjä kuhnureita

• Jäähdytä kuhnurikakut heti pesästä poiston jälkeen

• Pakasta kakut mahdollisimman pian (8 h)

• Vältä kennojen rikkoontumista

• Käytä kuljetukseen elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä
astioita

Peitettyjen toukkien 
poistaminen ja logistiikka

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2016.1226606


Kuhnuritoukat

• Liian nuori toukka hauras

• Paras toukan ikä
elintarvikekäyttöön on 
vaihe, jossa silmät näkyvät
selvästi

• Vanhemmalla toukalla jo 
paljon kitiiniä (keltaista
keskiruumiissa)

Kuvan lähde: The COLOSS BEEBOOK, Volume I: 
Standard methods for Apis mellifera research

Peitetty kenno

Oikotoukka

Vaaleat silmät

Keltainen keskiruumis

Vaaleanpunaiset
silmät

Punaiset silmät

Valkoiset silmät

Harmaat siipien
suojukset

Harmaa keskiruumis

Toukkasuouksen
luonti ja 
kuoriutuminen
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http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2016.1226606


Eri ikäisten toukkien käyttäytyminen prosessissa

Tilanne puoli 
tuntia 
myöhemmin



Tuotantomäärä ja -
kalusto
• Osana varroan torjuntaa saa

yhdestä pesästä kesän aikana
noin yhden kilon
kuhnuritoukkia
• 200 g painavasta kennosta

saadaan n. 90 g toukkia
• Pyrkimys mahdollisimman 

saman ikäisiin 
kuhnuritoukkiin

• Isot ja parveiluun taipuvaiset 
emot tuottavat enemmän 
kuhnureita



Käsittely
• Hygieenistä

• Elintarvikkeille 
tarkoitetut astiat ja 
välineet

• Katkeamaton 
pakkasketju
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Jäinen mehiläisvaha murskautuu helposti

Toukkien irrottaminen 
pakastetuista kakuista



Vahakennon
poistaminen
• Jotkut asiakkaat saattavat 

haluta toukat kennoineen

• Jäisten toukkien poistaminen 
vahakennoista hidas työvaihe

• Koneilla voidaan nopeuttaa, 
mutta silloin toukat menevät 
rikki



Kakut murskataan käsin tai 
esimerkiksi perganmurskaus--
laitteella
TÄRKEÄÄ! 
• Toukkien on pysyttävä jäisinä

ja ehjinä koko ajan. 
• Jos toukat sulaa, ne pitää

käyttää heti tai heittää pois
• Käsittele pieniä eriä

kerrallaan! 
• Vie tarvittaessa toukat välillä

pakastimeen takaisin, jos et 
ehdit puhdistaa niitä riittävän
nopeasti!

• Muista pitää työvälineet, -tilat
ja pinnat puhtaana

Toukkien irrottaminen pakastetuista 
kakuista



Puhdista käsin, marjanpuhdistussiivilällä tai marjanperkaussuppilo + 
imuri menetelmällä. 
TÄRKEÄÄ! Toukkien pysyttävä jäisinä koko ajan!
Kaikkea vahaa ei välttämättä tarvitse poistaa -> antaa mukavaa
makua

Puhdistaminen irrottamisen jälkeen



Käsittely puhdistamisen jälkeen

• Jäiset toukat viedään välittömästi
takaisin pakastimeen (-18°C)

• Pakkaaminen tyhjiöpusseihin
jäisenä

• Käytetään heti ennekuin sulavat, jos
halutaan valmistaa toukista
syötävää ruokaa

• Toukat eivät saa sulaa missään
vaiheessa ennen ruuaksi
valmistamista

• Pakasteketju säilyttävä kuluttajalle
asti

• Hukkavaha hyödynnetään
vahansulatuksessa

• Huonot, rikkoutuneet ja sulaneet
toukat biojätteeseen tai muuhun
hyötykäyttöön



Pakkaaminen
• Tyhjiöpussit hyvä, mutta silloin pitää olla asiakkaalle 

sopiva pakkauskoko



Pakkaaminen
• Huom! Kuhnuritoukat ovat ainoa hyönteislaji, joita saa 

myydä luomuna, koska mehiläisille on luomutuotanto-
ohjeet (Beata Meinander, Ruokavirasto)

• Tavallisten elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen lisäksi 
hyönteisten pakkaukseen tulisi tehdä seuraavat merkinnät:
– hyönteislajin tieteellinen nimi (Apis mellifera) ja merkintä 

”kasvatettu” tai muu vastaava ilmaisu elintarvikkeen nimen 
yhteyteen.

– varoitusmerkinnän, jossa kuluttajalle ilmoitetaan, että ”Hyönteiset 
voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Ristiallergia on mahdollinen 
henkilöillä, jotka ovat allergisia äyriäisille, nilviäisille ja / tai 
pölypunkeille.”

– ohjeistuksen siitä, miten kokonaisia hyönteisiä tulee käyttää, esim. 
hyönteiset tulee nauttia täysin kypsänä.



Kuhnuritoukka (3 Katkarapu (1 Lohi (1 Broileri (1 Sianliha (1 Kotisirkka (2

Kcal 112 275 127 166 195 455

Proteiini 9,4 14,4 12,2 17,5 18,9 16,5

Rasva 4,7 0,8 8,8 10,7 13,4 8,8

Hiilihydraatti 8 0 0 0 0 2,2

B3-vitamiini 3,7 3,2 4,7 6,5 4,9

Rauta 1,3 3,6 0,3 0,7 0,8 1,7

Kalium 269 70 253 190 270

Magnesium 21,1 22 16,2 15 18,9

Lähde: 

1) Fineli: https://fineli.fi

2) Entocube OY:n kotisivut: https://entocube.com/fi/miksi-sirkat/

3) Finke 2005: Nutrient Composition of Bee Brood and its Potential as Human Food

Kuhnuritoukkien ravitsemuksellinen arvo

https://fineli.fi/
https://entocube.com/fi/miksi-sirkat/


• Juuri peitetyt toukat; 

• pehmeitä ja helposti rikkoutuvia

• voisiko hyödyntää Apilarnil hoitotuotteessa?

• toukkajauho

• Elintarvikkeeksi: kuhnuritoukat, joiden silmät ovat pinkkejä

• juuri sopivasti kitiiniä

• kestää paremmin esim. käsittelyn ja pannulla paistamisen

• Lähes valmiit kuhnurit:

• paljon kitiiniä

• voisiko käyttää sirkkojen tapaan?

• toukkajauho

• säilykkeet

• lemmikkiruokiin

Onko eri ikäisille 
toukille eri käyttötarkoituksia



Miten muuten voidaan käyttää?
• Oma käyttö esim. grillauksen

yhteydessä
• Salaateissa
• Risotoissa
• Tapaksissa
• Suklaalla kuorruttuna
• Kuivattuna
• Kuivattuna jauheena
• Jne.



Uuselintarvikehakemus
• More than honey- hankkeessa tehtiin selvitys 

kuhnuritoukista ja niiden käytöstä (löytyy 
hankkeen nettisivuilta)

• Ei löytynyt elintarvikekäyttöä ennen 15.5.1997 
EU:n alueella

->Marraskuun lopussa päätettiin tehdä 
uuselintarvikehakemus

-> Tällä hetkellä varastossa olevia ja tämän 
kesän kuhnuritoukkia saa myydä vuonna 2019



Muista nämä 

• Tietokortit 
kuhnureista

Pyydä Anneli 
Saloselta



Muistettavaa

• Muista ilmoittaa kuhnuritoukkien myynti 
alkutuotantoilmoituksessa tai sen lisäyksessä

• Ennen isoja investointeja tähän toimintaan 
kannattaa odottaa uuselintarvikehakemuksen 
päätös

• Pienet tuotantomäärät yhdessä 
mehiläistarhaus yksikössä -> yhteistyö, 
tuotantorenkaat, jne.



KIITOS!


