
Cheshire 
- valmis juustu ~500g. 

 
Koostisosad 

- 6 L täispiima 
- 2 renneti (laap) tabletti (lahustatud 60ml vees) 
- 3 ml kaltsiumkloriidi (mõõda pipetiga) 
- 1 pakk mesofiilset juuretist 
- 3 tilka annato värvainet lahustatud 1 sl külmas vees (valikuline) 
- 2 tl juustusoola 

 
Valmistamine 

- Enne alustamist steriliseeri kõik vahendid (vt. pakendilt doseerimisjuhendit) 
- Kuumuta potis piim 31c kraadini 
- Lisa kaltsiumkloriid 
- Sega sisse mesofiilne kultuur 
- Sega sisse lahustatud annato värvaine (kui kasutate) 
- Kata kinni ja jäta valmima 31c kraadi peale 40-60 minutiks. 

(temperatuuri stabiilsena hoidmiseks võib asetada poti kuuma vee vanni). 
- Sega sisse lahustatud rennet 
- Kata kinni ning jäta seisma 1 tunniks või kuni juustumass on tahenenud 

 
- Lõika noaga juustumassi 1 cm paksused kuubikud ning sega need läbi ja jäta 5 

minutiks seisma. 
- Kuumuta juustumassi nõrgal tulel aeglaselt 33c kraadini aeg-ajalt segades 
- Hoia temperatuuri 33c kraadi juures 30 minutit ning sega iga 5 minuti järel, et tükid 

kokku ei kleepuks. 
- Jäta juustumass veel seisma 30 minutiks 

 
- Aseta marli juustusõelale ning vala juustumass sisse 
- Kata marliga kinni ja aseta peale kauss veega 10-15 minutiks 
- Eemalda kauss, võta juustumass marlist lahti ning murra massist umbes 10 cm 

pikkused tükid. Keera tükke iga 15 minuti pärast 1-2 tunni jooksul, et vadak saaks 
korralikult nõrguda (see aitab õigel happesusel tekkida). 

- Nüüd murra tükid omakorda 0,5 cm pikkusteks ning puhaste steriilsete kätega sega 
sisse juustusool. 

 
- Aseta juustumass pressvormi ning vooderda marliga. Pane peale presstaldrik ilma 

survet avaldamata ja jäta nõrguma 12 tunniks või üleöö. 
- Praegusel etapil ei pea Cheshire juustu pressima. 
- Järgmisel hommikul või 12 tunni pärast võta juust marli seest välja ja keera teine 

külg. Vooderda uuesti marlisse ning nüüd aseta pressi ja rakenda survet 20 kg. 
 

- Peale pressimist võta juust vormist välja ning aseta juustumatile õhu kätte kuivama. 



- Võib jätta ka kööki kuivama, kuid sellisel juhul tuleb juust katta õhku läbilaskva 
materjaliga. 

- Olenevalt õhu niiskusest võtab kuivamine aega paar päeva ning pinnale tekib 
naturaalne koorik. 

- Kuivamise ajal tuleb juustu aeg-ajalt keerata, et põhjale ei tekiks niiskust. 
- Kui juust on puutekuiv, vii juust laagerduma vähemalt 3 nädalaks kuni 10 kuuks. 

Sobiv temperatuur on 10-13c kraadi ning pealt kata kinni võrguga või muu sarnase 
materjaliga. Paar korda nädalas on soovitav juustu ringi keerata. 

 
Traditsiooniliselt Cheshire juustu ei vahatata, kuid kui soovite kindlasti hallituse tekkimist 
vältida, võib kasutada ka juustuvaha. Juust on valmis vahatamiseks kui pinnale on tekkinud 
naturaalne koorik. 
 
 


