
Myyn
      Jäätelöä
Tämä käsikirja on tarkoitettu kahviloille, 
kioskeille, ravintoloille ja muille jäätelöä 
myyville pisteille. Kirjaseen on koottu 
jäätelön myyntiin ja myynninedistämiseen 
liittyviä perusasioita  sekä jäätelön 
tuotetietoutta, jäätelön käsittelyä, pallon 
pyöritystä ja hygienia-asioita. 



JäätetelöAkatemia kouluttaa vuosittain monia satoja jäätelön myyjiä.
Tämä kirjanen antaa sinulle perusopit jäätelön myyntiin.
Lisäksi koulutusvideoistamme saat vinkkejä sujuvaan jäätelön myyntityöhön.

Menestystä ja 
   intoa työhösi

www.jaateloakatemia.fi

· Asiakaspalvelu
· Hygienia
· Jäätelökauhojen säilytys
· Jäätelön käsitely ja sijoitus  
 myyntipisteessä
· Jäätelöpallon pyörittäminen
· Myyntipisteen puhdistus ja hoito

JäätelöAkatemia koulutusvideot osoitteesta www.jaateloakatemia.fi 

· Kesäduuni Pingviinikioskissa
· Kysymyksiä ja vastauksia  
 Pingviinikioskissa
· Myyntityö Pingviinikioskissa
· Päivittäiset työt Pingviinikioskissa
· Pingviinikioskiyrittäjän opas 
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Jäätelöä 
   Turengista!
Me Froneri Finland Oy:ssä valmistamme ja myymme kotimaista jäätelöä 
suomalaisille jäätelönystäville. Jäätelötehtaamme sijaitsee Turengissa, 
Hämeenlinnan kupeessa, ja se työllistää 140 – 250 henkilöä vuodenajasta 
riippuen. 

Turengissa valmistetuille tuotteille myönnettiin Avainlippu-tunnus vuonna 
2007. Avainlippu-tunnuksen saamiseksi tuotteiden kotimaisuusasteen täytyy 
olla yli 50 prosenttia, mutta Turengin jäätelötehtaalla valmistettavissa 
tuotteissa se on usein merkittävästi enemmän. 

Eniten käyttämämme raaka-aineet, tuore maito ja tuore kerma, ovat täysin 
suomalaisia. Myös kuorrutteet, kuten Classicin ja Eskimon suklaakuorrutteet, 
ovat pitkälti kotimaassa valmistettuja. 
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   Jäätelö ja 
     sorbet 

Jäätelö

Jäätelö on maidon, kerman, sokerin ja  
makuaineiden jäähdytetty seos. Tarkemmat  
tiedot valmistusaineista löydät jäätelöiden
pakkauksista. 

Yleisempiä jäätelön nauttimista 
rajoittavia tekijöitä 

Myyjän on syytä hallita perusrajoitteet
kuluttajien jäätelön nauttimiselle.
Haastavimmissa rajoituksissa voit antaa
asiakkaalle kannen tai pakkauksen, josta
hän voi itse  lukea sopiiko jäätelö hänelle
ja samalla vastuu tuotteen sopivuudesta
siirtyy hänelle.  

HUOM! Laktoosi-intoleranssin ja 
maitoallergian erot:

Laktoosi-intoleranssi 
• Laktoosi eli maidon sokeri aiheuttaa oireet 
• Oireet johtuvat laktaasientsyymin puutteesta 
• Aikuisilla yleisempi 
• Taipumus periytyy 
• Oireet: Vatsan kurina, ilmavaivat ja ripuli 
• Ruokavalio: vähälaktoosiset (VL) tuotteet, 

laktoosittomat tuotteet (L), laktoosia sisältävien 
tuotteiden käytön rajoittaminen 

Maitoallergia 
• Maidon proteiini eli valkuainen aiheuttaa oireet 
• Oireet johtuvat immunologisesta vasta-

ainereaktiosta 
• Esiintyy yleisimmin lapsilla alle 5 vuotta, mutta 

myös aikuisilla 
• Taipumus periytyy 
• Oireet: ihottuma, oksentelu ja ripuli 
• Ruokavalio: maitoa sisältävien tuotteiden käytön 

välttäminen 

HUOM! Jäätelö ei sovi maitoallergisille. 
Mehujäät ja sorbetit saattavat  sisältää maitoa. 
Joissain tuotteissa maidon proteiinia on 
käytetty sakeuttamisaineena. Tarkista tiedot 
pakkausmerkinnöistä. 

Pähkinät 
Kaikissa jäätelöissä on maininta: saattaa sisältää 
pähkinää TAI valmistettu tuotantolinjalla, jossa 
käsitellään pähkinää. Lisätty pähkinä mainitaan 
ainesosaluettelossa ja makukorteissa. 

Keliakia 
Mikäli jäätelössä on gluteenia sisältäviä ainesosia, 
niin ne on mainittu tuotteen ainesosaluettelossa 
ja makukorteissa esimerkiksi ”vehnä, ruis, ohra, 
kaura”-alkuiset ainesosat, kuten ”vehnäjauho” tai 
”vehnätärkkelys, sisältävät gluteenia.

Jäätelöissä ja jäätelöiden lisäkkeissä käytetään usein 
tärkkelyssiirappia, joka on vehnäperäistä. 
Tärkkelyssiirapista on gluteeni poistettu, joten 
useimmille keliaakikoille tuote sopii. 

HUOM! Tuutit (vohveli), Puffetit ja muruja sisältävät 
tuotteet eivät sovellu keliaakikoille. Gluteeniton 
vohveli on  palvelutuote. Muista vohvelin oikea 
käsittely. 

Soija 
Tuotteen ainesosaluettelossa kerrotaan, mikäli tuote 
sisältää soijalesitiiniä. 

Kananmuna 
Pingviini ja Aino jäätelöissä emme
pääsääntöisesti käytä kananmunaa.
Mövenpick kermajäätelöissä kananmunaa
käytetään.

Sorbetti 

Sorbetti on hedelmä- tai marjapureen/ mehun, 
sokerin, stabilointiaineiden ja jäähdytetyn ilman 
seos, joissa hedelmä- tai marjapitoisuus tulee 
olla vähintään 20 %. Sorbetti saattaa sisältää 
maitoproteiinia.

Valmistusaineet
Tarkemmat tiedot valmistusaineista löydät 
pakkauksesta (kerta-annokset) .
Irtojäätelöiden valmistusaineet löydät pakkauksen 
kannesta (5L) sekä  Mövenpick vuokien ulkoreunasta. 
Säilytä tiedot kunnes jäätelö on myyty. 

Pidä aina esillä jäätelöiden INFOKORTTIT,
jotka tulevat makukorttien mukana.
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Jäätelön laadun  
     varmistaminen 
Jäätelön säilyvyyttä vaarantavat: 

• Lämpötilan vaihtelut 
• Sähkökatkot 
• Voimakasaromiset tuotteet 
• Suora valo 
• Vedessä säilytetty kauha 

Varastointi, kuljetus ja säilytys vaikuttavat 
ratkaisevasti tuotteen lopulliseen laatuun. 

Tavoitteena on, että jäätelön lämpötila ei vaihtele, 
vaan nousee tasaisesti karkaisuvaiheesta 
 (-40 astetta) tarjoilulämpötilaan (-14 – -18 astetta). 

KUORMAN TULTUA SIIRRÄ JÄÄTELÖT 
HETI PAKASTIMEEN. ÄLÄ KATKAISE 
PAKASTEKETJUA ! 

Omavalvonta jäätelöpisteessä 

Jäätelön myyjäyrittäjän vastuulla on laatia 
omavalvontasuunnitelma ja esittää se viranomaisille 
ennen kuin myyntipiste avataan, sekä noudattaa 
tekemäänsä suunnitelmaa. 

Tavaran vastaanottoa varten soveltuvan 
lämpömittarin voi hankkia marketeista. 

Lämpötilan vaikutus palloutumiseen ja 
myyntikatteeseen 

Jäätelön lämpötilan vaikutus palloutuvuuteen 
ja lopputulokseen on yllättävän suuri. Jäätelön 
säilytyslämpötila on vähintään -18 astetta ja 
tarjoilulämpötila -14– -18 astetta.

Huonosti temperoitunutta jäätelöä menee palloon 
enemmän kuin hyvin temperoitunutta jäätelöä, 
koska kovaa jäätelöä pyöritellään kaukalossa 
huomattavasti kauemmin ja voimakkaammin kuin 
pehmeämpää jäätelöä. 

Tarvittaessa temperoi jäätelö esimerkiksi jääkaapin/  
kylmiön kautta (n. 15 min). Lämpötila vitriinissä 
vaihtelee hieman eri kohdissa, sijoita jäätelöt oikein. 
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Henkilökohtainen  
    hygienia

Hyvän käsihygienian perusteet 

Pese kätesi aina työn alkaessa ja tarvittaessa työn 
aikana ja kuivaa ne hyvin paperipyyhkeellä. Muista 
myös käsihuuhde. 

Koska kädet saattavat joutua kosketuksiin jäätelön 
kanssa, ei ihon eikä kynsien hoitoon saa käyttää lääk-
keitä tai kosmeettisia aineita eikä kynsilakkaa. 

 

Sormuksen alla Euroopan 
väkiluku mikrobeja

Kynnen alla Suomen 
väkiluku mikrobeja Tulehduksessa maailman 

väkiluku mikrobeja
Terve, ehjä iho

        EI

näppylöitä

haavoja

ihottumia

kynsivallitulehduksia

Käden korut

        EI

sormuksia

kelloa

rannekoruja

Kynnet

riittävän lyhyet

puhtaat kynnenalukset

ei kynsilakkaa, tekokynsiä, kynsikoruja

Jokaisen elintarvikkeita käsittelevän henkilön tulee huolehtia 
henkilökohtaisesta puhtaudesta, terveydestä ja pukeutumisestaan. 

Suosituksemme on siisti, yhdenmukainen vaatetus, esiliina ja hiukset peittävä 
päähine. Pitkät hiukset on lisäksi pidettävä sidottuina. Elintarveketyöhön 
työvaatteeksi ei sovi hihattomat paidat tai villapuserot, joista irtoaa helposti 
nukkaa. Sormukset, kellot, isot ja näyttävät korvakorut, riipukset yms. eivät 
myöskään sovellu elintarviketyöhön. 
Hygieniapassi ja salmonellatodistus tulee olla aina työpaikalla.  
Pyydettäessä ne on esitettävä elintarvikeviranomaiselle. 
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• Älä sijoita laitetta lähelle lämmityslaitetta tai 
suoraan auringon valoon 

• Liitä pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan 
(220V) 

• Säädä lämpötilaa tarvittaessa termostaatin avulla 
• Jäätelön myyntilämpötila -14– -18 astetta,  

säilytys -18 astetta 
• Jokaisessa laitteessa on oltava lämpömittari 
• Sulata laite riittävän usein sopivana ajankohtana;

• vitriini ja säilyttäjä (jäätelön myynti) 
vähintään 2–4 kertaa kuukaudessa, 

• säilyttäjä (jäätelön varastointi) kerran 
kuukaudessa, 

• moottoritilan imurointi kerran vuodessa 
• Puhdistuksen ajaksi irrota laite virtapiiristä 
• Puhdista laite vesi-pesuaineliuoksella, kuivaa ja 

jäähdytä ennen täyttämistä 
• Mittaa lämpötila säännöllisesti laitteista ja kirjaa 

tulokset
•   tarkista että säilyttäjän pohjatulppa 

on paikoillaan
• Muista vitriinin valo myyntipäivän aikana

Ongelmatilanteissa ota yhteys  
Fronerin asiakaspalveluun: 

Asiointiasi nopeutat kertomalla asiakas-
numerosi ja laitteen kalustenumeron, joka 
löytyy laitteen takareunasta.

Jäätelön 
 säilyttäjän ja  
       vitriinin hoito 

Myyntilaitteen  
puhdistus ja huolto 
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Jäätelöiden sijoitus    
   myyntipisteeseen

Eri jäätelömakujen rakenteessa on eroja riippuen kastikkeiden ja lisukkeiden 
määrästä. Oikea jäätelöiden sijoittelu helpottaa jäätelön palloutumista.

Perusvitriineissä ja varastosäilyttäjissä (mallit 
alla) jäätelöt sijoitetaan niin, että pehmeät, 
paljon kastiketta sisältävät jäätelöt (esim. 
päärynä) sijoitetaan reunoille ja kovat jäätelöt 
(suklaapohjaiset) sijoitetaan keskelle. 

Esimerkki: 7 maun vitriini 
1. Päärynä (L)
2. Mansikka (VL)
3. Suklaa (VL)
4. Minttu-Suklaa
5. Supertiikeri
6. Lakritsi
7. Mango-meloni

Asiakas

Annostelupiste

Sijoita isoon erikoisvitriiniin jäätelöt niin, että 
pehmeät, paljon kastiketta sisältävä jäätelöt 
(esim. päärynä) sijoitetaan keskelle ja kovat 
jäätelöt (suklaapohjaiset) reunoille. Työskentelyn 
helpottamiseksi sijoita etureunaan maut joita 
myydän enemmän. Ryhmittele jäätelöt brändeittäin, 
esim. Ainojäätelöt omaan ryhmäänsä.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

10.9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Esimerkki: varastosäilyttäjä kuten vieressä, 
mutta lisäksi
8. Rommirusina 
9. Kuningatar, Laktoositon (poikittain)
10. Vanilja, Laktoositon (poikittain)

 
Asiakas

Annostelupiste

Jäätelökioskin kaluste on aina säilyttäjä

Päivän mittaan usein kansia avatessa voi 
olla tarvetta muuttaa jäätelöiden järjestys 
päinvastaiseksi (lämmintä ilmaa pääsee altaiden 
päädystä laitteeseen)

Sulje aina kannet esim. rahastuksen ajaksi.
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Jäätelö-
    kauhat 

Kauhan numero Jäätelöpallo

24 20-30 g

20

40-60 g

useamman pallon  
jäätelöannokset   
ohjeiden mukaan

12 80 g, 100 g , 120 g pallot

Jäätelökauhojen säilytys ja puhdistus 
• Säilytä kuivassa, puhtaassa astiassa
• Pese riittävän usein 
• Huuhtele kauhat juoksevan veden alla (kuumalla 

vedellä voit lämmittää kauhaa) ja KUIVAA.
• Kuivaa AINA kauha vesihuuhtelun jälkeen  

- märkä kauha vie jäätelöön vettä ja seuraava 
asiakas saa jäätelön mukana jäähilettä

• Kun kauhaan tarttuu jäätelöä, se on merkki 
kylmästä kauhasta, vaihda uusi kauha tai huuhtele 
kauha ohjeen mukaisesti ja  
kuivaa kauha. 

• Pese tarvittaessa ja aina päivän päätteeksi 
astianpesuaine-vesiliuoksella ja harjalla, huuhtele ja 
kuivaa.

• Muista pestä myös kauhateline.
• Älä liota kauhaa vedessä, desifiointiaineessa tms.
• Hyvin hoidettu kauha helpottaa työskentelyä!
• Kuluneella kauhalla pallon teko on hankalaa ja 

hävikki nousee. 
 
HUOM! Jäätelökauhoja  
EI astianpesukoneeseen! 

24 20 12

Jäätelökauhojen
säilytys
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

Jäätelöpallon 
  pyörittäminen 

Punnitse aika ajoin palloja, niin löydät 
oikean pallokoon. Sopiva jäätelön lämpötila 
jäätelöpallon pyörittämiseen on -14– -18°C 
(säilytyslämpötila on aina väh. -18°C).

Rasitusvammat vähenevät, kun 
työskentelytapa on oikea.

Hyödynnä pallon pyörityksessä koko käsvartesi 
liikkuvuutta. Palloa EI pyöritetä ranteella. 
Ranne on aina suorana ja käsivarsi rentona 
palloa tehdessäsi.

1.  Tartu jäätelökauhaan tukevalla 
otteella. Paina kauhan reunaa 
jäätelöön. Vedä kauhaa itseäsi päin 
n.½ cm:n syvyydeltä. Jäätelöstä 
muodostuu tasainen nauha, joka 
kiertyy kauhassa palloksi.

2. Vie pallo takaisin alkuun ja 
pyöräytä pallo vastakkaiseen 
suuntaan kuin ensimmäisellä 
vedolla. Kauhan alareuna ottaa nyt 
palloon lisää jäätelöä, näin saat 
tukevan rakenteen palloon.

3. Kun olet tehnyt pallon oikein, 
kauhan jäljet näkyvät pitkinä 
suorina urina jäätelön pinnassa.  
Huom! Tarkista kauhojen  
kunto kauden alussa!  
(Vaikuttaa myyntitulokseen)

Kauhaa ei pestä astianpesukoneessa  
– eikä lioteta missään (vedessä, 
desinfiointiaineessa)

Muista! Jäätelön tarttuessa kauhaan, 
kauha on liian kylmä. Vaihda kylmennyt 
kauha lämpimään tai huuhtele kauha 
lämpimällä vedellä ja kuivaa.

katso videot: www. pingviini.fi  ja www. jäätelöakatemia.fi
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pallon koko 20 g 40 g 60 g 80 g 100 g 120 g

palloja kpl 130 65 43 33 26 22

kauhakoko 1/24 1/20 1/20 1/12 1/12 1/12

Hävikki hallintaan 

Kun teet jäätelöpallon ohjeiden mukaan, hävikki 
pysyy hyvin hallinnassa ja vuokien pinnat tasaisina  
ja siisteinä. 

Tehtaassa jäätelövuoka täyttyy kerralla, joten jäätelö 
on yhtä tuoretta reunoilla kuin keskelläkin. Ei ole siis 
mitään perustetta kaivaa kuoppaa jäätelön keskelle 
ja jättää reunoja myymättä, jolloin hävikki on todella 
suuri. 

Jos kuitenkin astian reunoille jää kaikesta 
huolimatta hieman jäätelöä, poista se tuoreeltaan 
esim. taikinakaapimella. Ota kaapimella myyntiin 
myös jäätelöpakkauksen kanteen jäänyt jäätelö. 
Kuivuneita reunoja emme myy – myymme vain 
tuoretta jäätelöä.

Käytä jäätelöpakkauksien kansia jäätelöiden 
päällä myyntiajan ulkopuolella ja erittäin hiljaisina 
aikoina myös myyntiaikoina. Jos jäätelön pinta on 
kuivahtanut, poista se ohuelti jäätelökauhalla.
Kun pidät jääteöiden pinnat tasaisina, kuivuneet 
pinnan poistaminen on helppoa ja hävikki pientä.

Myymme vain herkullista jäätelöä.

Hävikkiesimerkki

Jäätelön hävikki esim. 100 g/ päivä.

Kahvilat
Myyntipäiviä on 220 vuodessa, jolloin jäätelön 
hävikki on 22 kg = 8,5 vuokaa jäätelöä roskiin!

Kioskit
Avoinna 60 päivää kesässä, jonka aikana hävikki 
on 6 kg jäätelöä = 2,3 vuokaa jäätelöä roskiin!

Nämä luvut kertautuvat varmasti jos teemme 
työmme huolimattomasti, sekä tietysti 
myyntimäärien kasvaessa.

Pidä pallojen paino hallinnassa ja tasakokoisina.

Hävikki 
  hallintaan 

Jäätelön myynnissä kannattaa olla huolellinen. 
Yrittäjän/ esimiehesi tehtävänä on kertoa minkä 
kokoisia palloja mihinkin vohveliin ja annokseen 
teidän myyntipisteessänne tehdään. Menestyvät 
jäätelön myyjät punnitsevat  palloja, varsinkin uran 
alkuvaiheessa. Näin saavutetaan tasalaatuisuus 
asiakkaalle ja pidetään hävikki hallinnassa.
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Jäätelöannokset
Jo muutamalla maulla on mahdollisuus 
luoda houkuttelevia jäätelöannoksia, 
joilla on helppo erilaistaa tarjontaa 
kilpailijoista sekä nostaa kertaostoksen 
arvoa ja myyntikatetta.

Jäätelö on aina ajankohtainen ja 
annokset on helppo tuotteistaa erilaisten 
teemojen, sesonkien ja tapahtumien 
ympärille. 

Jäätelöannoksen kokoaminen 

• Kokoa jäätelöannos ohjeessa olevien  
ainesosien luetellussa järjestyksessä.

• Tee oikeankokoiset, ohjeen mukaiset  
pallot annokseen.

• Varaa tarvittavat raaka-aineet  
työpisteen läheisyyteen. 

Pingviini Hedelmäinen  
Happy Days maljassa

1. Mittaa Happy Days -maljan  
pohjalle hillo tai kastike 

2. Nosta päälle jäätelöpallo 
3. Lisää kastiketta tai hilloa 
4. Nosta päälle loput jäätelöpallot 
5. Koristele 

Lisätietoja myyntiratkaisuista ja 
jäätelöannoksista löydät  
www.pingviini.fi/ammattilaiset

Annos: Pingviini Hedelmäinen  
Myyntiratkaisu: Pingviini Onnenpäivät

Annos: Pingviini Mangomeloni, pieni annos  
Myyntiratkaisu: Pingviini 4 makua

Lisäämällä yllätyksellisyyttä ja leikki-
mielisyyttä jäätelöannoksiin saadaan 
lasten mielenkiinto heräämään. Lapsiin 
vetoavat takuuvarmasti annoskoristeet. 

Kohtuullisella annoshinnoittelulla 
saavutetaan hyvä myyntikate 
irtojäätelössä. Aseta hinnat selkeästi 
näkyviin, jolloin asiakkaan ostopäätös 
helpottuu.

           Maistuisiko 
HERKULLINEN 
    jäätelöannos?

12



Jäätelö on 
 heräteostostuote
Myy jäätelö herkullisilla kuvilla ja muilla 
myynninedistämismateriaaleilla sekä 
asiakaskuntaan sopivalla valikoimalla. 
Sijoita materiaalit asiakkaan kulkureitin 
varrelle ennen kassapistettä. 

Antamalla asiakkaalle valmiita 
annosvaihtoehtoja, ja merkitsemällä 
hinnat selkeästi kuluttajan ostopäätös 
helpottuu ja kertaostos voi kasvaa… 
näkeminen = ostaminen
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Palvelu Jäätelö on iloinen asia! Iloinen fiilis 
tarttuu – tartuta se asiakkaisiisi! 

Hyvä palvelu on unohtumaton elämys, 
joka parhaimmillaan saa asiakkaasi 
palaamaan ostoksille uudelleen tai 
ostamaan kerralla enemmän.

Hyvä asiakaspalvelija on siisti, 
ammattitaitoinen ja ystävällinen sekä 
innostunut työstään.

Ammatilainen asiakaspalvelija 
muistaa:
• Kohdella kaikkia asiakkaita tasapuolisesti  

ja antaa heille täyden huomionsa.
• Huolehtia, että pallot ja annokset ovat 

tasakokoisia.
• Pitää henkilökohtaisen hygienian kunnossa.
• Noudattaa oikeaoppisia työskentelytapoja.
• Tehdä lisämyyntiä hyvillä kysymyksillä -> 

keskiostos kasvaa.
• Tarkistaa myyntipisteen myös asiakkaan 

puolelta ennen avaamista sekä päivän  
aikana.

• Luoda asiakkaille elämyksiä.
• Tervehtiä, kiittää ja HYMYILLÄ :)

Menestyvässä jäätelöpisteessä:
• Maku -ja annosvalikoima on asiakaspiiriin  

ja ajankohtaan sopiva.
• Valikoima on helposti nähtävillä.
• Jäätelöiden allergeenikortit ovat esillä.
• Tuotteiden hinnat on selkeästi esillä.
• Myynninedistämismateriaali on sijoitettu 

oikein asiakkaan kulkureitin varrelle  
– asiakas ostaa mitä näkee.

• Jos mahdollista, vaihdetaan materiaalia 
ajoittain.

• Myyntipiste sekä lähiympäristö on siisti  
ja hyvässä järjestyksessä.

• Jäätelövuokien pinnat ovat siistit ja tasaiset.
• Huomioidaan sesongit ja teemapäivät.
• Minimoidaan hävikki.
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