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More than honey -koulutushanke

www.mehilaishoitajat.fi/more-than-honey-hanke

Koulutuksia v. 2020

• 1.7. Emojen keinosiementäminen, Rekijoki, Salo

• Lokakuun ensimmäinen viikonloppu, 
Mehiläispesän tuotteet kosmeettisten valmisteiden 
raaka-aineina, paikka avoin

http://www.mehilaishoitajat.fi/more-than-honey-hanke


Mehiläistuotteet elintarvikkeissa

Hunaja
Siitepöly

Perga
Propolis

Emomaito
Mehiläisvaha

Mehiläismyrkky

Webinaarin sisältö:

• Mehiläistuotteiden ominaisuuksia 
elintarvikeprosesseissa

• Hunaja

• Propolis

• Siitepöly ja perga

• Mehiläisvaha

• Mehiläistuotteita sisältäviä 
elintarvikkeita

• Mahdollisuuksia ja unelmia



Hunaja elintarvikkeissa
• Hunaja tuo esiin raaka-aineiden maun ja korostaa makuvirheitä

• Nostaa kaikki siihen laitetut aineet pinnalle

• Maistuu sitä makeammalta, mitä enemmän siinä on fruktoosia. 
Fruktoosi ja glukoosi vahvistavat toistensa makeusvaikutusta

• Makeudessa 70 g hunajaa vastaa 100 g sokeria

• Sokerissa on 406 kcal/100 g, hunajassa 330 kcal/100 g

• Hunajan ominaispaino on 1,4-> 1 dl hunajaa painaa 140 g

• Hunaja säilyy juoksevana pakastimessa

• Annostelumitan voi kastaa kuumaan veteen tai voidella ruokaöljyllä 
-> ei tartu astiaan

• Hunaja on hapanta (pH 3,7-5)



Hunaja elintarvikkeissa

• Hunajan kuumentaminen korkeaan lämpötilaan muuttaa sen makua 
ja hävittää hunajan hyviä aineita

• Hunajassa on lähes aina hiiva-itiöitä -> käyminen alkaa kun veden 
määrä nousee

• Hunajaan ei saa lisätä kosteutta (hunajavalmisteet)

• Käytä vain elintarvikkeille sopivia astioita ja työvälineitä

• Varoitusmerkintä laitettava myös hunajavalmisteisiin!



Propolis elintarvikkeissa

• Liukenee veteen hyvin huonosti

• Liukenee etanoliin hyvin

• Muita liuottimia esim. glyseroli 
(elintarvikelaatuinen) tai öljyt

• Voidaan jauhaa hienoksi jäisenä 
huhmaressa tai sopivalla myllyllä

• Etanoliuutetta sekoitettaessa 
hunajaan on paras käyttää 
mahdollisimman kuivaa hunajaa

Kuvat: Flemming Vejsnæs.



Siitepöly ja perga elintarvikkeissa

• Muista varoitukset 
siitepölyallergikoille

• Siitepölyn oltava riittävän 
kuivaa, ettei ala 
homehtumaan tai aloita 
hunajan käymistä

• Ulkonäköä saa iloisen värisillä 
siitepölyillä (ravintolat)

• Sopivat suklaaseen, makeisiin, 
välipalatuotteisiin

Kuva: Flemming Vejsnæs.



Mehiläisvaha elintarvikkeissa
• E-koodi 901

• Suomessa ei elintarvikelaatuista vahaa saatavana

• Erilaisia käyttötapoja elintarviketeollisuudessa 
(omenoiden päällä, karamellien päällä)
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Emomaito
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Mehiläismyrkky

Mehiläistuotteet elintarvikkeissa

Hunajavalmisteet

Leivät ja 
leivonnaiset

Muut juomat

Sima

Viini

Olut

Ravintolisät

Makeiset

Salaatinkastikkeet ja 
muut maustekastikkeet

Sinapit

Marjavalmisteet



Hunajan joukkoon:

• Siitepölyä 

• Propolista

• Emomaitoa

• Pergaa

• Mehiläismyrkkyä 



Hunajavalmisteet

Apiterapiakoktailit:

• Hunajan joukossa muita 
mehiläistuotteita eri suhteissa

• Siitepölyä, propolista, emomaitoa, 
pergaa, mehiläismyrkkyä 

https://www.youtube.com/watch?v=T5UnOCbIDAE&fbclid=IwAR3IBpPETr7ZfPPRv_nkR4-
Dj9W1SLeBy5BqcQjlVxgZ_fLiMM8GhmZaYK0

https://www.youtube.com/watch?v=T5UnOCbIDAE&fbclid=IwAR3IBpPETr7ZfPPRv_nkR4-Dj9W1SLeBy5BqcQjlVxgZ_fLiMM8GhmZaYK0


Hunajavalmisteet

Luonnonkasveja tai yrttejä hunajassa

• Laventeli

• Tinjami

• Maarianohdake

• Orapihlaja

• Nokkonen

• Mäkikuisma

• Kuusenkerkkä



Hunajavalmisteet Hunaja ja esanssit/ 
aromaattiset öljyt

• minttusuklaa

• ruusu 

• appelsiiniaromi

• konjakkiaromi

• rommiaromi

• eukalyptus

• omenakaneli

• vaniljatoffee

• anis

• lakka-aromi

• minttu

• sitruuna-aromi

• suklaa



Hunajavalmisteet

Hunaja ja mausteet:

• Hunaja ja pipari

• Hunaja ja inkivääri

• Hunaja ja lakritsi

• Hunaja ja salmiakki

• Hunaja ja glögi

• Hunaja ja kaakao

• Hunaja ja kurkuma

• Hunaja ja chili

• Hunaja ja kaneli

• Hunaja ja terva



Hunajavalmisteet

Marjat ja hunaja:

• Hunaja ja mustikka

• Hunaja ja tyrni

• Hunaja ja karpalo

• Hunaja ja mustikka ja
mustaherukka

• Vadelmahunaja ja aromi

• Hunaja ja mansikka-aromi

• Suolaisen makea mansikka

• Hunaja ja lakka

• Puolukka-aromi



Hunajavalmisteet

Hunaja 
marjatuotteiden 
makeuttajana:

• Hilloissa

• Mehuissa

• Levitteissä

• Joskus käytetään
merkintää: ”ei lisättyä
sokeria”, vaikka
makeutuksessa
käytetty hunajaa



Hunajavalmisteet

Marjahunajalevitteet:

• Mansikka-raparperi

• Vadelma

• Sulkaa-hunajalevite



Hunajavalmisteet

Hunaja ja kuivatut hedelmät, pähkinät ja siemenet

• Aprikoosia ja saksanpähkinää

• Pähkinälajitelma 

• Pinjansiemeniä

• Manteleita 

• Hasselpähkinää

• Honey fitness

• Goji-marjoja

• Valkosipulinkynsiä



Sinapit
Hunaja sinapin ainesosana

• Konjakkisinappi

• Tervasinappi

• Pirtusinappi

• Joulusinappi

• Perusohje Mehiläishoitoa
käytännössä osa 2



Maustekastikkeet Hunaja maustekastikkeissa

• Ketsuppi

• Grillauskastikkeet

• Maustekastikkeet

• Salaatinkastikkeet

• Chutneyt

• Reseptejä: Mehiläishoitoa 
käytännössä osa 2



Makeiset

Erilaisia makeisia

• Hunajanekut

• Hunajasta ja muista 
ainesosista muotoillut 
välipalatuotteet



Makeiset
Kovat sokerikaramellit

• Eritavalla maustettuna ja 
muotoiltuna



Makeiset



Makeiset
Maitokaramellit



Tikkareita tai karkkeja, joissa hunajaa, propolista
tai siitepölyä

Makeiset



Suklaata, joissa hunajaa, propolista tai siitepölyä

Makeiset



Hunajarakeet 
ja kuivattu 
hunaja

• Hunajajauhossa mukana maltodekstriiniä, 
kosteus 1,5 %

• Hiutaleissa vehnä tärkkelystä ja soijalesitiiniä



Hunajarakeet 
ja kuivattu 
hunaja • Hunajarakeita sokerin tilalla ☺



Sima

Hunaja siman ainesosana

• Yksi maailman vanhimmista 
alkoholijuomista

• Alkoholiprosentti ei nouse 
kovin korkeaksi



Viini Esimerkki hunajaviinistä
• Puolalainen yritys Lublinissa
Viinejä joiden alkoholi prosentit vaihtelevat 11-
16% välillä
• Puolalaista luomuviiniä



Viini Toinen esimerkki hunajaviinistä
• Kanadalainen Miels d’anicet



Hunajaolut

• Useilla panimoilla



Muut juomat

• Limonadia, jossa hunajaa, propolista
ja colaa

• Sitruunainen limonadi hunajalla 
makeutettuna



Muut juomat

• Hunajainen urheilujuoma, saatavan tutkimustuloksia 
vaikutuksista urheilusuorituksen aikana



Leivät



Leivät

Hunaja leivän leivonnassa

• Hunajalla tehty leivän juuri, 
jossa hyödynnetty hunajassa 
olevia villihiivoja

• Hunaja sokerin tai siirapin
tilalla reseptissä



Leivät Hunaja muissa leivonnaisissa 
ja viljatuotteissa

• Pikkuleivissä

• Myslissä ja granolassa



Siitepölyvalmisteet Siitepölytuotteita

• Erilaisissa pakkauksissa

• Erilaisina puristeina



Siitepölyvalmisteet



Propolistuotteet
Propolista

• Etanoliuutteena

• Vesiuutteena

• Öljyuutteena

• Pillereinä

• Kapseleina

• Suihkeena hunajan ja yrttien
kanssa



Muuta 
elintarvikkeisiin 
liittyvää



Uusia avauksia

• mehiläisissä olevat hiivat oluen tai 
viinin valmistuksessa 
www.esquire.com/food-
drink/drinks/a28966/worlds-only-
honeybee-yeast-beer/

Ideoita

• Mehiläisten mahassa olevien 
maitohappobakteerien 
hyödyntäminen elintarvikkeissa

Ideoita

http://www.esquire.com/food-drink/drinks/a28966/worlds-only-honeybee-yeast-beer/


Hunaja
Siitepöly

Perga
Propolis

Emomaito
Mehiläisvaha

Mehiläismyrkky

Mehiläistuotteet elintarvikkeissa

Kiitos webinaarin kuuntelemisesta!


