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Mikä uuttuu mihinkin? Testattavat yrtit: katajan verso, mesiangervon  ja siankärsämön kukka. 
Mihin uuttuu parhaiten?  Eri liuottimien, vesi-, öljy-, alkoholi- ja glyseroli, vertailu.  
 
Yrtit kuivattuna ja tuoreena. Uuttosuhde kaikissa 1:5, painosuhde 100g: 500g pakasteuuttona, uuttoon 
sama määrä kasvia kuivattuna, joten määrä vaihtelee kasvin kuivaustuloksen mukaan, mesiangervo 27:100, 
siankärsämö 31:100 ja kataja 43:100. Kaikkiin uuttoihin käytettävät sekä pakastetut että kuivatut 
kasvimassat jauhetaan tehosekoittajalla hienoksi juuri ennen uuttamista. 
 
Öljyuutto: Uuttoastia lasinen, perinteinen uuttoaika n. 10-14vrk (nyt 12 vrk), huoneenlämpö n. +20 C ja 
uuttotila suoralta valolta suojattu.  (kansanperinteisesti siankärsämö uutetaan auringossa, tutkimuksissa on 
todennettu auringossa uutetulla siankärsämöuutteella suurempi mikrobiologinen aktiivisuus) 
Uutettavat jauhetut kasvimassat sekoitetaan välittömästi punnittuun öljyyn painosuhteen mukaisesti. 
Uuttoseoksia sekoitetaan kahdesti vuorokaudessa varoen ilman sekoittamista seokseen, samalla pidetään 
uutettava kasvi öljypinnan alla ja uuttoastian laidat puhtaina homeiden estämiseksi. Uuton päätteeksi öljy 
erotetaan valuttamalla siiviläkankaan läpi ja puristamalla kasvimassaa, öljyn alle mahdollisesti laskeutuva 
vesi poistetaan. 
 
Vesiuutto: Uuttoastia teräs tai lasi, puhdas uuttovesi kuumennetaan kiehuvaksi ja kaadetaan 
uuttosuhteessa punnittujen hienonnettujen yrttien päälle. Annetaan uutoksen haaleta kannen alla ja 
tarvittaessa sekoitetaan uutosta, jotta kasviaines vettyy ja painuu pohjaan, uutosaika on n. 1 vrk, jonka   
jälkeen uutos valutetaan siiviläkankaan läpi ja tarvittaessa massa puristetaan kuivaksi. 
 
Alkoholi-  ja glyseroliuutot: Uuttoastia teräs tai lasi, uuttoliuos 50% alkoholia tai glyserolia ja 50% vettä. 
Kasvimassat sekoitetaan uuttosuhteessa uuttoliuokseen ja niitä lämmitetään vesihauteessa +50 asteeseen 
ja pidetään siinä n. 1 h, jonka jälkeen uutosten annetaan jäähtyä huoneenlämpöön vesihauteessa, 
uuttoaika 1 vrk, jonka jälkeen uutos valutetaan siiviläkankaan läpi ja tarvittaessa massa puristetaan 
kuivaksi. 
Elintarvikelaatuiset uuttomassat voidaan käyttää esim. jalkakylpyihin tai kasvohoitoihin. 
 

  
 
Raaka-aineet säilytettiin pakasteessa ja vasta ennen uuttoja niistä kuivattiin osa vertailua varten, joten 
lähtömateriaali on pakaste- ja kuivamateriaaleilla kummassakin täysin sama. 
 



 

     
 
Kuivaus toteutettiin LAO:n Metsäruusun toimipisteen yrttien tuotekehitystilassa + 40 C asteessa. Yrtit 
kuivattiin hallaharson päällä, jotta niistä hienoimmat osat eivät kuivaessa rapise kuivauslaatikon verkon 
läpi. Molemmat materiaalit jauhettiin tehosekoittajalla mahdollisimman hienoksi ennen uuttoa.  
Pakastettu ja kuivattu materiaali punnittiin uuttoastioihin kuiva-tuorepainojen suhteessa vastaamaan 
uuttosuhdetta 1:5. 

       
 

   
 
 
 

Vesiuutossa astiat peitettiin foliolla, jotta höyryssä ei karkaa 

aromaattisia aineita, uutokset jäähtyivät huoneen lämpöön. 



 
 
Alkoholi- ja glyseroliuutoissa ensin mitattiin ja valmistettiin 50% uuttoliuokset, joihin kasvimassat uutettiin.  
Uutokset upotettiin huoneenlämpöiseen vesihauteeseen, jota lämmitettiin + 50 C, jota pidettiin yllä 1 h:n 
ajan. Uutokset jäähtyivät hauteessa vähitellen ja ne siivilöitiin 2 vrk kuluttua uuton alkamisesta.  
 

 



     
 

TULOKSET 
 

Näyte    Katajan verso -pineeni (ppm) 

1A    kuiva       rypsiöljy 450 

1B    pakaste   rypsiöljy 240 

4A    kuiva       glyseroli-vesi 50:50 510 

4B    pakaste   glyseroli-vesi 50:50 330 

7A    kuiva       alkoholi  50% 650 

7B    pakaste   alkoholi  50% 300 

10A  kuiva       vesi    160 

10B  pakaste   vesi 100 

 
TULOKSET 
 

Näyte   Mesiangervon kukka salisylaatit (ppm) 

3A   kuiva      rypsiöljy  471 

3B   pakaste  rypsiöljy 412 

6A   kuiva      glyseroli-vesi   50:50 9430 

6B   pakaste  glyseroli-vesi   50:50 4252 

9A   kuiva      alkoholi  50% 2074 

9B   pakaste  alkoholi 50% 4224 

12A  kuiva      vesi 8216 

12B  pakaste  vesi 6067 

 
TULOKSET 
 

Näyte          Siankärsämön kukka proatsuleeni (ppm) 

2A  kuiva      rypsiöljy 0,64 

2B  pakaste  rypsiöljy 0,44 

5A  kuiva      glyseroli-vesi  50:50 5,41 

5B  pakaste  glyseroli-vesi  50:50 3,96 

8A  kuiva      alkoholi    50% 6,31 

8B  pakaste  alkoholi    50% 4,03 

11A kuiva      vesi 1,23 

11B pakaste  vesi  0,64 

 

Kaikki uutokset siivilöitiin ja puristettiin harson läpi uuttoajan 
päätyttyä.  Öljy- ja alkoholi uutokset säilytettiin kylmiössä, vesi- ja 
vesiglyseroliuutokset pakastettiin analyysejä odottamaan. 


