
 
  
  
Kilpailijoiden reseptit on koottu tv-tuotannon yhteydessä eikä niitä ole testattu K-
Koekeittiössä. K-Market on mukana Koko Suomi leipoo ohjelmayhteistyössä.  
  
Tekninen tehtävä: TARTALETTEJA  
 

 
Leivonta-aika  1 tunti 45 min  
Valmistettava määrä 2 x 8 kpl   
  
Pohja (molempiin tartaletteihin)  
200 g  voita  
150 g  sokeria  
50 g  keltuaista  
300 g  vehnäjauhoja  
ripaus  suolaa  
  



1. Sekoita kaikki aineet yhteen. Laita taikina hetkeksi kylmään.   
  
2. Voitele tartalettivuoat vuokaspraylla. Kaulitse taikina tartalettivuokien päälle. Pidä hetki 
kylmässä, pistele haarukalla muutamia reikiä ja paista 180 asteessa. Irrota muropohjat 
vuoista.   
  
Key lime pie -tartaletti (8 kpl)  
  
Täyte  
2  keltuaista  
50 ml  kuohukermaa  
50 g  ranskankermaa  
100 g  kondensoitua maitoa  
70 ml  limetin mehua  
limetin kuorta  
sokeria  
vaniljasokeria  
  
3. Vaahdota kerma kevyesti. Sekoita kondensoitu maito, ranskankerma ja keltuaiset. Raasta 
lime ja purista mehu. Yhdistä seokset ja kaada esipaistettujen pohjien päälle.   
  
4. Paista 175 asteessa. Jäähdytä.   
  
Täyte paiston jälkeen  
50 g  valkosuklaata  
n. 50 ml  kuohukermaa   
  
5. Paahda valkosuklaa uunissa. Lämmitä kerma ja sulata valkosuklaa kerman joukkoon. 
Jäähdytä kylmäksi.  Vaahdota. Pursota pieni keko tartaletin keskelle (tähän päälle 
pursotetaan ruusu/kukka).  
  
Koristelu  
Valion Oddlygood kasvirasvasekoitetta   
sokeria  
  
Suklaakoriste  
50 g  valkosuklaata    
vihreää väriä (rypsiöljy)  
  
6. Koristeluohjeet: Pursota tartalettien päälle iso ruusu tai kukka, joka peittää koko 
tartaletin. Valmista vihreäksi värjätystä valkosuklaasta lehti koristeeksi.  
  
Sitruuna-vadelmatartaletti (8 kpl)  
  
Vadelmatäyte  
100 g  vadelmapyreetä  
30 g  hillosokeria  



½  liivatelehti  
  
7. Sulata, soseuta ja paseeraa vadelmat. Keitä hillosokerin kanssa. Lisää pehmennetty 
liivatelehti. Laita tartalettien päälle. Siirrä kylmään.  
  
Sitruunatäyte  
100 ml  sitruunan mehua  
2  keltuaista  
70 g  sokeria   
70 ml  kuohukermaa  
7 g  maizenaa   
voita  
  
8. Keitä sitruunatäyte ja lisää vadelmatäytteen päälle.   
  
Koristelu  
vispikermaa    
vaniljasokeria  
vadelma  
sitruunacurd  
  
9. Vaahdota vispikerma ja tee näyttävät pursotukset tartalettien päälle. Koristele tuoreilla 
vadelmilla ja sitruunacurdilla.  
  
Sitruunacurd  
40 ml  sitruunan mehua  
1  keltuainen   
40 g  sokeria  
25 g  voita  
  
10. Valmista sitruunacurd ja käytä sitä tartalettien viimeistelyyn.   
  
Sivunvaihto  
Kilpailijoiden reseptit:  
  
Anne: RAPARPERIUNELMA  
  
Kakkupohja  
260 g  vehnäjauhoja  
30 g  kauraleseitä  
30 g  mantelijauhoa  
10 g  leivinjauhetta  
10 g  vaniljasokeria  
250 g  voita  
250 g  sokeria  
160 g  kananmunia  
80 g  tuoretta mangoa   



1  keltuainen  
130 g  kuohukermaa  
200 g  raparperia  
1 rkl  perunajauhoja  
  
Raparperihillo  
250 g  raparperia  
100 g  tuoretta mangoa   
1 rkl  vettä  
170 g  hillosokeria  
  
Sitruunainen vanilja-valkosuklaatäyte  
2 dl  vettä  
100 g  sokeria  
2  kananmunaa  
20 g  maissitärkkelystä  
4 rkl  puristettua sitruunamehua  
1 tl  sitruunan raastettua kuorta  
25 g  voita  
  
½ dl  maitoa  
150 g  valkosuklaata   
120 g  vispikermaa  
1 tl  vaniljasokeria  
4  liivatelehteä  
  
Kostutus   
1 dl  vettä  
3 tl  sitruunan puristettua mehua  
½ rkl  sokeria  
  
Kuorrutus   
4 dl  vispikermaa  
  
Koristepursotukset  
4 dl Valion Oddly Good kasvirasvasekoitetta  
  
1. Valmista kakkupohja. Siivuta raparperit ohuiksi siivuiksi ja pyörittele palat 
perunajauhoissa. Vatkaa huoneenlämpöinen voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää munat yksitellen 
hyvin vatkaten. Lisää keltuainen ja soseutettu mango. Yhdistä vehnäjauhot, kauraleseet, 
mantelijauho, leivinjauhe ja vaniljasokeri keskenään. Lisää taikinaan puolet jauhoseoksesta, 
sitten kerma ja tämän jälkeen loput jauhoseoksesta. Levitä taikina leivinpaperille uunipellille 
ja levitä raparperipalat päälle. Paista 200 asteessa 20—25 minuuttia.   
  
2. Keitä raparperihillo. Pilko raparperit ja mango pieniksi paloiksi ja laita ne kattilaan veden 
ja hillosokerin kanssa. Keitä noin 10 minuuttia, kunnes raparperit ovat pehmenneet ja vähän 
”hajonneet”.   



  
3. Keitä vaniljakiisseli täytettä varten. Sekoita kattilassa vesi, sokeri, munat, maissitärkkelys 
ja sitruunamehu. Kuumenna sekoittaen, kunnes seos sakenee. Lisää raastettu sitruunan 
kuori ja kuutioitu voi. Sekoita tasaiseksi. Jäähdytä.   
  
4. Laita kattilaan maito ja rouhittu valkosuklaa. Kuumenna, kunnes suklaa sulaa. Lisää 
kylmässä vedessä liotetut liivatelehdet. Vatkaa kerma vaahdoksi ja mausta vaniljasokerilla. 
Nostele kermavaahto valkosuklaaseoksen joukkoon ja vatkaa sen jälkeen mukaan jäähtynyt 
vaniljakiisseli.   
  
5. Kokoa kakku. Leikkaa kakkulevystä esimerkiksi säädettävän kakkuvuoan avulla kolme 
pohjaa, halkaisija 18 cm (kaksi kokonaista ympyrää ja kaksi puolikasta ympyrää). Laita 
kakkupahvin päälle ensimmäinen pohja ja kierrä ympärille reunakalvo (tai kokoa kakku 
vuokaan). Kostuta ja levitä päälle raparperihilloa. Lisää vanilja-valkosuklaatäytettä. Lisää 
tämän jälkeen puoliympyrän muotoiset kakkupohjat ja täytä samalla tavalla. Nosta 
päällimmäiseksi kokonainen pohjalevy ja kostuta. Peitä kelmulla ja nosta kylmään 
hyytymään.   
  
6. Vatkaa kuorrutuskerma: Vaahdota vispikerma ja kuorruta kakku, tasoita sivureunat.  
  
7. Koristepursotukset: Vaahdota kasvirasvasekoite ja värjää osa massaa vaaleanpunaiseksi, 
violetiksi ja vaaleanvihreäksi. Pursota ruusutyllalla ruusuja ja pienellä tähtityllalla 
hortensioita leivinpaperipalasten päälle. Laita jääkaappiin odottamaan. Lisää kakun sivulle 
värjättyä kasvirasvasekoitetta nokare ja vedä tästä pienellä palettiveitsellä kukan terälehtiä. 
Pursota pienellä pyöreällä tyllalla kukkiin heteet. Nosta jääkaapissa olleet kukat 
palettiveitsen avulla kakun päälle. Pursota väleihin syreeninkukkia ja lehtiä. Pursota lehtiä 
myös sivureunaan.  
  
  
Anni: NEITI KESÄHEINÄN SYNTYMÄPÄIVÄKAKKU  
Pohja  
300 g  voita  
4 ½ dl  fariinisokeria   
4  kananmunaa  
3 dl  mantelijauhoja   
3 ½ dl  gluteenitonta jauhoseosta (Sunnuntai)   
1 ½ tl  leivinjauhetta   
1  sitruunan raastettu kuori   
  
Vuoan voiteluun   
voita   
kookoshiutaleita   
  
Kostutukseen   
2  appelsiinia  
   
Mangotäyte  



1  syöntikypsä mango   
½ dl  sokeria  
puolikkaan  sitruunan mehu   
2  liivatelehteä (+kylmää vettä)  
   
Passiontäyte  
5  passionhedelmää   
½ dl  hillosokeria   
3 tl  maissitärkkelystä   
puolikkaan  sitruunan mehu   
   
Suklaatäyte  
2 dl  vispikermaa   
1 pkt maustamatonta tuorejuustoa   
200 g  tummaa suklaata   
2 liivatelehteä (+ kylmää vettä)   
1 dl tomusokeria   
1 rkl  vaniljasokeria   
   
Koristeluun  
4 dl  vispikermaa   
4 dl  Valion Oddly Good kasvirasvasekoitetta  
½ dl  tomusokeria   
1 tl  vaniljauutetta   
pastavärejä (vaaleanpunainen, lila, vihreä, keltainen)   
   
1.  Kakkupohja: Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokeri. Lisää kananmunat joukkoon 
yksitellen. Sekoita kuivat aineet keskenään ja kääntele ne vaahdon sekaan. Raasta sitruunan 
kuori ja lisää se taikinaan. Voitele kolme noin 20 cm:n kakkuvuokaa ja jauhota 
kookoshiutaleilla. Paista 170-asteisessa uunissa noin 20 minuuttia.   
   
2. Mangotäyte: Laita liivatteet kylmään veteen likoamaan. Kuori mango ja soseuta 
sauvasekoittimella tasaiseksi. Lisää joukkoon sokeri. Kuumenna puolikkaan sitruunan mehu 
ja sulata siihen kaksi liivatelehteä. Kaada liivateseos mangososeen sekaan ja sekoita 
tasaiseksi. Kaada seos 15 cm:n kakkuvuokaan ja siirrä kylmään jähmettymään.   
   
3. Passiontäyte: Puolita passionhedelmät ja koverra hedelmäliha lusikan avulla kattilaan. 
Lisää kattilaan myös hillosokeri. Keitä seosta hetken aikaa, kunnes se vähän sakenee. Sekoita 
lasissa keskenään puolikkaan sitruunan mehu ja maissitärkkelys. Kaada neste 
passionhedelmien sekaan ja kuumenna, kunnes seos sakenee hillomaiseksi.   
   
4. Suklaatäyte: Laita liivatelehdet kylmään veteen likoamaan. Sulata suklaa vesihauteessa tai 
mikrossa. Vatkaa kerma vaahdoksi. Lisää joukkoon tuorejuusto. Sekoita tasaiseksi. Lisää 
suklaa ja sokerit seokseen ja sekoita jälleen tasaiseksi. Purista liivatelehdistä ylimääräinen 
vesi pois. Laita sitruunamehu ja liivatteet kattilaan, ja kuumenna, kunnes liivatteet sulavat. 
Kaada liivateneste suklaavaahdon sekaan ja sekoita nopeasti tasaiseksi.   
   



5. Kakun kokoaminen: Laita alimmaiseksi yksi kakkupohja. Käytä reunavuokaa tai 
reunakalvoa kakun kokoamisen apuna. Kostuta ensimmäinen pohja puolikkaan appelsiinin 
mehulla. Laita päälle mangotäyte ja sen päälle puolet suklaatäytteestä. Laita sitten seuraava 
pohja päälle ja kostuta taas puolikkaan appelsiinin mehulla. Pursota suklaatäytettä 
kakkupohjan reunoille ja laita tämän päälle passiontäyte. Laita tämän päälle suklaatäytettä 
(reunoihin asti). Laita viimeinen pohja päälle ja kostuta myös tämä puolikkaan appelsiinin 
mehulla. Laita kakku kylmään hyytymään.   
   
6. Koristelu: Vatkaa kerma vaahdoksi. Lisää joukkoon sokeria oman maun mukaan. Kuorruta 
kakku ohuelti tavallisella kermavaahdolla ja laita hetkeksi kylmään. Vaahdota 
kasvirasvasekoite vaahdoksi ja jaa se neljään eri kuppiin: värjää ensimmäinen 
vaaleanpunaiseksi, toinen lilaksi, kolmas vihreäksi ja neljäs keltaiseksi. Maalaa parilla 
erilaisella palettiveitsellä kukkia kakun pintaan. Täydennä pursottamalla pienireikäisellä 
pursotinpussilla pisteitä kukkien keskustaan sekä tekemällä kokonaisia kukkia näin (esim. 
lupiineja).  
  
Inka: KUKKAISTYTÖN UNELMA  
  
Kakkupohjat (tästä määrästä tulee 3 kakkupohjaa)  
5  valkuaista  
2 ½ dl  sokeria  
4 dl  riisimuroja  
  
Voikreemi  
200 g  pehmeää voita  
4 dl  tomusokeria  
1 rkl  viinimarjojen mehua  
1  vaniljatanko  
1 dl  punaisia viinimarjoja   
  
Lemon curd  
1  sitruuna  
2 dl  tomusokeria  
1  kananmuna  
50 g  voita  
  
Täyte  
500 g  punaisia viinimarjoja   
200 g  maustamaton tuorejuusto  
1 dl  tomusokeria  
100 g  valkosuklaata  
4 dl  vispikermaa  
1 dl  tomusokeria  
4  liivatelehteä  
  
Koristeet/kuorrutus  
4 dl vispikermaa  



4 dl Valion Oddly Good kasvirasvasekoitetta  
2 dl tomusokeria  
pastavärejä: punainen, keltainen, violetti, valkoinen, vihreä  
  
1. Kakkupohjat: Vatkaa 5 valkuaista kovaksi vaahdoksi. Sekoita sokeri ja murot sekaisin ja 
lisää valkuaisvaahtoon. Vatkaa vielä noin 2 minuuttia. Vuoraa 3 x 20 cm irtopohjavuoat 
leivinpaperilla ja öljyä ne. Paista tasalämpöisessä uunissa 125 asteessa 1-1,5h keskitason 
alapuolella. Jäähdytä ennen täyttöä.   
  
2. Voikreemi: Vaahdota voi. Lisää tomusokeri pienissä erissä. Sekoita joukkoon mehu ja 
vaniljatangon siemenet. Lisää lopuksi viinimarjat varovasti sekoittaen.   
  
3. Lemon curd: Raasta sitruunan keltainen kuori. Halkaise sitruuna ja purista siitä mehu (½ 
dl). Sekoita kattilassa mehu, sokeri, kuoriraaste ja kananmuna. Keitä kunnes sakenee. Ota 
kattila liedeltä ja lisää voi. Sekoita tasaiseksi. Anna jäähtyä.   
  
4. Täyte: Laita liivatteet likoamaan. Sulata valkosuklaa vesihauteessa. Survo punaviinimarjat 
tehosekoittimessa. Siivilöi siemenet pois. Vatkaa kerma kovaksi vaahdoksi. Notkista 
tuorejuusto tomusokerin kanssa. Lisää siihen sula suklaa ja sulatettu liivate sekä 
viinimarjasurvos. Sekoita lopuksi kerma joukkoon.   
  
5. Kakun täyttäminen ja koristelu: Täytä kakku kahdella täytevälillä niin, että reunalle 
pursotat ohuesti voikreemiä ja sisäpuolelle levität ensin lemon curdia ja sitten moussen. Vie 
jääkaappiin hetkeksi.  
  
6. Koristus/kuorrute: Vatkaa 4 dl vispikermaa ja 1dl tomusokeria kuorrutteeksi. Levitä 
tasaiseksi kakun päälle. Vatkaa kasvirasvasekoitetta 4x1 dl (erivärisiä) kukkien tekoa varten. 
Koristele kakku ruusuilla ja erilaisilla kukilla kermaa käyttäen. Kukkia tulee olla paljon.  
  
Laura: KUKKAKEDOLLA  
  
Vaniljainen kakkupohja  
6 dl vehnäjauhoja  
4 dl sokeria  
4 tl leivinjauhetta  
3 rkl vaniljasokeria  
¼ tl suolaa  
4 kpl kananmunia  
3 dl rypsiöljyä  
2 dl huoneenlämpöistä maitoa  
  
Kostutukseen  
½ dl vichyä  
2 tl sitruunasta puristettua mehua  
  
Paahdettu valkosuklaamousse  
200 g valkosuklaata  



2 dl kuohukermaa  
100 g maustamatonta tuorejuustoa  
3 kpl liivatetta  
½ dl vispikermaa  
  
Tyrniganache   
60 g sokeria  
25 g vispikermaa  
25 g glukoosisiirappia  
40 g tyrnimarjoja  
55 g maitosuklaata  
  
Karpalomarmeladi   
200 g karpaloita (pakaste)  
1 appelsiinin mehu ja raastettu kuori  
¼ dl vettä  
2 ½ dl hillosokeria  
  
Koristeluun  
8 dl Valion Oddly Good kasvirasvasekoite  
½ dl sokeria  
pastavärejä, eri värejä (punainen, vaaleanpunainen, violetti, vihreä)  
  
1. Vaniljainen kakkupohja: Sekoita kuivat aineet keskenään. Yhdistä toisessa kulhossa 
rypsiöljy, kädenlämpöinen maito ja kananmunat. Lisää kuivat aineet nesteiden joukkoon 
siivilän läpi. Sekoita taikina tasaiseksi. Kaada taikina uunipellin päälle ja paista 175°C uunin 
alatasolla noin 30 minuuttia. Ota levystä eli stanssaa 4 kpl ympyränmuotoista (halkaisija 16 
cm) levyä. Jäähdytä.  
  
2. Valmista karpalomarmeladi: Laita kaikki aineet kattilaan ja keitä noin 20 minuuttia, 
kunnes seos on marmeladimaista. Jäähdytä.  
  
3. Paahdettu valkosuklaamousse: Pilko valkosuklaa ja paahda leivinpaperin päällä 175°C 
noin 8 minuuttia. Laita liivatelehdet likoamaan kylmään veteen. Vatkaa kerma kovaksi 
vaahdoksi. Mittaa toiseen kulhoon tuorejuusto ja notkista. Laita paahdettu valkosuklaa ja 
kerma kattilaan ja keitä seosta välillä sekoittaen, kunnes suklaa on sulanut. Purista 
liivatelehdistä ylimääräinen vesi ja lisää ne kuuman kinuskin joukkoon ja sekoita hyvin. Lisää 
seos tuorejuuston joukkoon ja sekoita tasaiseksi. Lisää lopuksi kermavaahto.  
  
4. Tyrniganache: Kuumenna tyrnimarjoja kattilassa/mikrossa ja paseeraa, jotta mehu 
saadaan eroteltua. Karamellisoi sokeria kattilassa. Kuumenna toisessa kattilassa kerma ja 
glukoosisiirappi. Kun sokeri on kullanruskeaa, lisätään kerma-siirappiseos. Sekoita. Poista 
kattila liedeltä ja lisää tyrnimehu. Sulata maitosuklaa ja kaada tyrniseos suklaan päälle 
pienissä erissä hyvin sekoittaen.   
  
5.Kakun kokoaminen: Kostuta kakkupohja sitruunalla maustetulla vichyllä ja pursota pohjan 
päälle tyrniganachea. Levitä ganachen päälle karpalomarmeladia ja lopuksi paahdettua 



valkosuklaamoussea. Toista kaikissa kolmessa kerroksessa. Vatkaa kerma vaahdoksi ja 
mausta sokerilla. Kuorruta värjäämättömällä kermalla koko kakun pinta pursotuspussia ja 
palettiveitsiä apuna käyttäen. Värjää kermasta pieni määrä vaalean vihreäksi ja lisää 
värjättyä kermaa kakun alareunaan palettiveitsellä, niin että reunasta tulee liukuvärjätty. 
Pursota tähtityllalla erivärisiä ja erikokoisia kukkia kakun reunoille. Pursota lehtityllalla 
kukkiin terälehdet. Tee pyöreällä tyllalla kukkiin varret.  
  
  
Ulla: KUKKAHATTUTÄTI KEVÄTJUHLISSA – RUUSUINEN MANSIKKAKAKKU  
  
Kakkupohja  
250 g voita  
250 g  erikoishienoa sokeria   
4  huoneenlämpöistä kananmunaa  
225 g  erikoisvehnäjauhoja   
1 tl  leivinjauhetta  
½ rkl mansikkaesanssia  
(vuokien voiteluun nokare voita ja vuokien jauhottamiseen vehnäjauhoa)  
  
Ruusu-mansikkahillo  
250 g  pakastemansikoita  
1 dl  hillo-marmeladisokeria  
2 tl  ruusuvettä  
  
Ruusuinen kerma-rahkatäyte  
3 dl  jääkaappikylmää vispikermaa   
160 g  maitorahkaa  
4 kpl liivatelehteä  
¾ rkl  ruusuvettä  
¾ rkl  vettä  
½ dl erikoishienoa sokeria  
1 rkl  vaniljakreemijauhetta kerman stabilointiin  
kylmää vettä liivatelehtien liottamiseen  
  
Kuorrutus  
4 dl  Valion vispikermaa  
1 tl vaniljakreemijauhetta  
½ tl  ivory – pastaväriä  
½ tl  jauhettua ruusua  
  
Pursotukset  
8 dl  Valion Oddly Good kasvirasvasekoitetta  
½ tl  pinkkiä pastaväriä  
½ tl  punaista pastaväriä  
  
1. Kakkupohja: Vaahdota voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää joukkoon munat yksitellen hyvin 
vatkaten. Lisää mansikkaesanssi ja jauhot, joihin olet sekoittanut leivinjauheen, varovasti 



joukkoon. Sekoita nopeasti tasaisesti sekaisin. Jaa taikina kolmeen 18 cm:n voideltuun ja 
jauhoitettuun vuokaan. Paista 175 astetta 20–25 minuuttia, tai kunnes pohja on kypsä.  
  
2. Ruusu-mansikka-hillo: Lisää kaikki ainekset kattilaan ja keitä hilloksi, noin 15 minuuttia. 
Kaada laakeaan astiaan, jäähdytä kylmäksi.   
  
3. Ruusuinen kerma-rahkatäyte: Laita liivatteet likoamaan kylmään veteen. Vatkaa kerma 
vaahdoksi. Lisää sokeri ja rahka kermaan. Lämmitä vesi ja ruusuvesi erillisessä kulhossa. 
Purista liotetuista liivatteista ylimääräinen vesi pois ja liota liivatteet ruusuvesi-
vesiseokseen. Valuta ohuena nauhana täytteen joukkoon. Sekoita tasaiseksi. Lisää 
vanilijakreemijauhetta massan stabiloimiseksi.    
  
4. Kuorrute: Vatkaa kerma vaahdoksi. Lisää vaniljakreemijauhe, ruusujauhe sekä ivory-väriä 
kevyesti.   
  
5. Pursotukset: Vatkaa vegaaninen kasvirasvasekoite vaahdoksi ja jaa kolmeen eri astiaan. 
Värjää erisävyisiksi punaisiksi (kolme eri sävyistä vaaleanpunaista). Ota kuusi 
pursotuspussia.  
   
- Laita pursotinpussiin pieni tähtitylla, jolla pursotat hahmon suun ja korvikset. Laita sinne 
noin 1 dl valmista vaaleanpunaista vaahtoa.   
- Laita loput vaaleanpunaisesta vaahdosta yhteen pursotinpussiin, jossa on 
ruusunterälehtityllalla. Tee kukkanaulan avulla leivinpaperin päälle isoja ruusuja 6 kpl. Laita 
loppu vaahto mikä jää yli pursotinpussiin, jossa on 10 mm tiheäsahainen tähtitylla.  
- Laita seuraavaan pursotinpussiin jättitylla Wilton 127D. Tee kukkanaulan avulla kolme isoa 
ruusua ja laita ne pakastimeen. Laita loppu vaahto mikä jää yli pursotinpussiin, jossa on 
ruusunterälehtitylla.  
- Laita 10mm tähtitylla pursotinpussiin ja laita sinne loput vaahdot. Tällä vaahdolla pursotat 
ympyräruusuja suoraan kakun päälle.  
  
6. Kakun kokoaminen: Laita alimmainen kakkupohja kakkuvadille. Kietaise ympärille 
reunakalvo. Levitä pohjan päälle mansikkahillo ja puolet ruusuvaahdosta. Laita seuraava 
kakkupohja ja täytä samoin kuin edellinen. Laita viimeinen kakkupohja paikalleen ja vie 
kylmään hyytymään.  
  
7. Tee sillä aikaa ruusuja kukkanaulan avulla. Tee niitä runsaasti ja vie pakastimeen 
jähmettymään. Kun kakku on hyytynyt, kuorruta se ivoryn värisellä kermalla. Silota 
tasaiseksi. Piirrä coctailtikun avulla naisen hahmo kakun kylkeen. Pursota naishahmolle suu 
ja korvakorut pienellä tyllalla. Pursota naiselle ruusuja mekon rinnukseen.  
  
8. Nostele ruusut pakastimesta kakun päälle niin, että ruusut ovat kuin naisen hiukset. Tee 
pursotuksista runsaat.  
 


