
Mozzarella 
- valmis juustu ~600g. 

 
Koostisosad 

- 4L täispiimad 
- 2 ml kaltsiumkloriidi (mõõda pipetiga) 
- 2 tl sidrunhapet (lahustada 60 ml külmas vees) 
- 1 renneti (laap) tablett (lahustada 60 ml külmas vees või jahutatud keedetud vees). 

Rennet ei lahustu täielikult, sega vahetult enne lisamist. 
- Soola maitse järgi 
- 5-10 jääkuubikut 

 
Valmistamine 

- Enne alustamist steriliseeri kõik vahendid (vt. pakendilt doseerimisjuhendit) 
- Vala külm piim potti ning lisa kaltsiumkloriid. Sega ning lisa juurde lahustatud 

sidrunhape. 
- Kuumuta piim 32c kraadini ning sega pidevalt, et vältida põhja kõrbemist. Kontrolli, et 

termomeeter oleks korralikult kinnitatud ning mõõtmine täpne. 
- Kui temperatuur on jõudnud 32c kraadini, eemalda pott tulelt ning sega sisse 

lahustatud rennet. 
- Kata pealt kinni ja jäta seisma 25-30 minutiks. 

 
- Kontrolli tekkinud juustumassi, tehes noaga sisselõikeid. Lõige peab selgelt eraldama 

juustumassi ning vadaku. Lõika noaga juustumassi 3 cm pikkused kuubikud. 
 

- Tõsta pott tulele ja kuumuta aeglaselt 42c kraadini aeg-ajalt segades. Juustumassi 
tükid muutuvad tahkemaks ja vetruvaks. 

- Kindlasti ära kuumuta üle 42c kraadi 
- Tõsta tükid juustuvormi marli sisse nõrguma.  
- Jäta alles vadak kui soovid Mozzarellat säilitada. 
- Jäta 5 minutiks nõrguma ning samal ajal valmista ette jäävesi  

(ca 200-300g soola 2L vee kohta). 
- Teise kaussi tee 70c kraadine ilma soolata vesi. 

 
- Võta peotäis mozzarella massi ja aseta kurnamissõelale. Lase ettevaatlikult sõel 

kuuma vee potti ja hoia umbes 20 sekundit kuni juust tundub pisut sulanud. 
- Nüüd ettevaatlikult venita massi kuni see on tihke ja painduv.  

Juustumass on kuum, seega on soovitav kasutada kummikindaid. 
- Kui juust ei veni piisavalt, aseta see kuuma vette tagasi. 
- Vooli kätega ümar mozzarella pall. Tasapinnal ära rulli, kuna see peab säilitama 

võimalikult palju niiskust. 
- Peale seda pane mozarella pall soolatud jäävette. 
- Tee sama ka teiste tükkidega 
- Mozarella on söömiseks valmis juba 10 minutit peale jäävette lisamist. 
- Lisa soola otse juustule oma maitse järgi. 

 



Mozarella juustu saab säilitada üle jäänud vadaku lahuses- 2 klaasi vadakut ning ⅛ tl 
sidrunhapet. Samuti on võimalik juustu sügavkülmutada või säilitada külmkapis õhukindlas 
karbis. 


