
 

Sous Vide Suomi: Joulukinkku  

Kinkun kylvettäminen on ilmeisistä syistä valtavan mielenkiinnon kohteena viikkojen ajan joka talvi. Tässä aiheeseen muutama 

vinkki ja linkki Facebookin Sous Vide Suomi –ryhmästä.  

 

1. Kyllä. Kinkusta tulee tosi hyvä SV:llä, mikäli pitää mehevästä kinkusta. Kypsyys on sama läpi kinkun, joten se ei kuitenkaan ole 

presiis samanlainen kuin uunissa tehty. Sellaisenkin saa helposti tehtyä, nimittäin uunissa. SV-kinkku ei kuivu yhtä helposti kuin 

uunikinkku. Yli 10 kg jättikinkkuja ei ehkä kannata kylvettää, sillä lämpeneminen on tosi hidasta, ja riskivyöhykkeellä 5-53°C ollaan 

kauan! 

 

2. Varmista etukäteen, että sinulla on sopiva astia. Astian syvyys kinkun paksuuden mukaan niin, että paketti peittyy mutta sir-

kulaattori ylettää mahdollisimman lähelle pohjaa. Tarkista myös laitteesi kapasiteetti. Esim. Anovan perusmalli kykenee pitämään 

noin 19 litran vesimäärän tasalämpöisenä. 

Top tip: Kylmäkaukut ovat eristettyjä ja kestävät SV:n lämpötiloja hyvin. Oikein isoon laukkuun mahtuu jo jonkun kokoinen kinkku. 

 

3. Lämpötila kannattaa määrittää alemmas kuin lempparikinkun sisälämpö olisi uunissa tekemällä. Jos normaalisti haet 74 asteen 

sisälämpöä, tulee SV:llä saman tyyppinen jo n. 65 asteessa. Jos pidät kuivemmasta ja murenevammasta, voi SV:n lämpötilan nostaa 

yli 70 asteenkin.  

Top tip: Joku on väittänyt, että 63°C olisi minimi rasvan pehmenemiselle. 

 

4. Kinkun pastörointi on välttämätöntä, joten siitä hieman enemmän tekstiä. Liha pastöroituu puolessa tunnissa siitä, kun sisä-

lämpö on ohittanut 60°C rajapyykin, eli prosessi on lopussa nopea. Lämpeneminen siihen asti voi kuitenkin kestää kauan. Kinkkua 

uittaessa voi käyttää sisälämpömittaria, mikäli haluaa varmistua oikeasta minimiajasta. Toinen vaihtoehto on kylvettää varoiksi 

niin pitkään, että pastöroituminen on varmaa. 

Pienessä kinkussa lämpö etenee huomattavasti nopeammin kuin isossa. Lämpö etenisi (jos niin pieni kinkku olisi olemassa) yhden 

sentin paksuisen sylinterinmuotoisen lihan läpi 11 minuutissa, kun jo viiden sentin paksuisella kimpaleella jokainen sentti vaatii 25 

minuuttia lämmitäkseen. Kymmensenttisen kinkun lämmittämiseen kuluu jo 36 minuuttia per sentti, yht. 6 h! 

Tästä voi vetää johtopäätöksen, että kaikkein isoimpien kinkkujen sisällä lämpöeteneminen on todella hidasta, mutta tästä ei voi 

päätellä tarkkoja minuuttiaikoja. Isoimmille lihoille kannattaakin varata reippaasti kylpyaikaa. Baldwinin taulukoissa ei ole mainin-

toja näin isojen tuotteiden lämpenemis- ja pastöroitumisajoista, joten ne joutuu arvailemaan tai käyttämään mittaria vakuumipa-

ketissa. Minimiaikoihin vaikuttavat ainakin lähtölämpötila, kinkun rasvaisuus ja sen muoto. Pallo pastöroituu nopeammin kuin 

putken mallinen sylinterikinkku.  

Esimerkkiaikoja alla. Ainoastaan ylimmän (10 cm) rivin luvut perustuvat Baldwinin taulukoihin, muut haluun perustella mukatie-

teellisesti fiilispohjainen arvailu ja mielipiteet. Parempi liian pitkään kuin liian lyhyesti, vastuu on kokilla. 

Top Tip: Tee mieluummin kaksi 7 kilon kinkkua kuin yksi 14 kilon. 

Taija on Sous Vide Suomi -ryhmän jäsen, joka vannoo poikkeuksellisen kypsän kinkun nimeen. 



 

5. Kinkun voi siis laittaa jäisenä kylpyyn. Se ei vaikuta lopputulokseen oikeastaan mitenkään, mutta pidentää uittoajan puolitois-

takertaiseksi. Ja kaupan vakuumi on vaikeampi vaihtaa uuteen ennen uittoa jos paketti on jäässä.  

Kinkun oman vakuumipussin käyttö tietenkin houkuttaa, eikä sitä kukaan voi kieltää. Pusseja ei kuitenkaan ole yleensä tähän 

tarkoitukseen testattu, ja niissä saattaa olla pakastealtaassa syntyneitä reikiä. 

 

6. Jos kinkku ei mahdu standardikokoiseen vakuumipussiin, voit saumata ja leikata ison vakuumipussin kulmat viistoon niin, että 

keskelle jää pienempäänkin vakuumikoneeseen mahtuva suuaukko.  

 
Pitkä pussi helpottaa kulmien saumausta kun pussissa on iso kinkku. 

 

Top tip: Isoja vakuumipusseja saa tilattua pienissäkin erissä Vakuumikaupasta, osoitteesta www.vakuumi.fi. 

 

7. Moni on kylvettänyt hyvällä menestyksellä kinkkunsa uuniin tarkoitetussa paistopussissa. Pussin suuta ei silloin tarvitse miten-

kään sulkea, kunhan liha pysyy veden alla ja pussin suu veden yllä koko kylvetyksen ajan. Veden paine ylläpitää kyllä tyhjiön pus-

sissa.  

Ei voida varmuudella luvata, että uunipussista ei liukene mitään, tai että saumat taatusti kestävät. 

 

8. Kylvetyksen jälkeen ihan samat jatkotoimenpiteet kuin uunitetulle kankullekin. Eli jäähdytys, sitten verkko ja nahka pois. Lopuksi 

kuorruttaminen ja salaa närkkiminen. 
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