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Q: Kenen idea oli lähteä testaamaan tällaista? 

A: Olemme tuotekehityksessä pyöritelleet ajatusta jo useampana jouluna, kun olemme miettineet keinoja 

yksinkertaistaa joulukinkun valmistusta.  

Q: Mikä on kinkun paistohävikki? Kuinka paljon sulatetun kinkun hävikki on? 

A: Jäisenä uuniin laitetun n. 3 kg:n kinkun paistohävikki oli testissämme 33 %. Samaan aikaan kypsennetyn 

sulan kinkun vastaava hävikki oli 29 %. Voidaan siis puhua melko pienestä erosta suhteessa jääkinkun 

huolettomuuteen. 

Q: Kuinka kauan kinkkua pitää paistaa uunissa? Päteekö vanha 1 h/ kg? 

A: Jäisenä paistettavan kinkun paistolämpötila on hyvä pitää perinteistä alhaisempana. Testeissä totesimme 

90 -100 °C olevan varsin hyvä lämpötila uunille. Siksi myös paistoaika pitenee perinteiseen verrattuna noin 

tuplaksi. Myös jääkinkun paistamisessa kannattaa käyttää lihalämpömittaria, kun kinkku on riittävästi 

sulanut uunissa. 

Q: Voiko kinkun laittaa muovissaan uuniin? 

A: Tätä emme suosittele, sillä pakkausmuovia ei ole suunniteltu kuumennettavaksi. 

Q: Miten lopputulos eroaa sulatetusta kinkusta?  Mureus? 

A: Maistatimme rinnakkain sokkona molempia kinkkuja. Kommenttien perusteella ei voida sanoa toisen 

olevan toista parempi, sillä kommentit jakautuivat melko tasan. Kinkun mureus riippuu lihan 

sisälämpötilasta, riippumatta siitä, onko se paistettu jäisenä vai sulana. Mitä korkeampi sisälämpötila, sen 

mureampi kinkku. 

Q: Kuinka paljon kalliimmaksi jääkinkun valmistus tulee kotitaloudelle? Eli kuinka paljon enemmän siihen 

menee energiaa?  

A: Esimerkiksi neljän tunnin paistaminen uunilla kuluttaa sähköä n. 1–3 kWh, eli 0,10–0,30 € (Vattenfall). 

Suhteessa jääkinkun helppouteen, sen paistaminen ei siis ole merkittävästi kalliimpaa kuin perinteisen 

kinkun. 

 

Q: Kuinka paljon enemmän jääkinkusta tulee nestettä paistopussiin/ -astiaan? 

A: Kolmen kilon jääkinkun paistohävikki on noin 950 g, kun sulana paistetun vastaavan kinkun hävikki on 

noin 850 g. Ero on noin 1 dl, eli ei kovin suuri.  

Q: Kuinka kauan jäistä kinkkua normaalisti täytyy pitää ensin jääkaapissa ja sitten huoneenlämmössä, 

ennen paistamista ns. perinteisen ohjeen mukaisesti? 

A: 2-4 kg:n kinkku saa sulaa jääkaapissa noin 2-3 vrk 
6-8 kg:n kinkku saa sulaa jääkaapissa noin 3-4 vrk 
10–12 kg:n kinkku saa sulaa jääkaapissa noin 4-5 vrk 
Kinkun pitämiseen huoneenlämmössä ennen paistamista pätee nyrkkisääntö 1 tunti/ kinkkukilo. 


