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

 
Leivonta-aika  1 tunti 20 minuuttia  
Valmistettava määrä 10 kpl  
  
Käytä Nescafen Gold tumma paahto -kahvijauhetta haluamallasi tavalla leivonnaisen osassa 
tai osissa.   
  
Pohja  
130 g  mantelimassaa  
30 g  sokeria  
30 g  valkuaisia  
10 g  vehnäjauhoja   



  
Täytteet:  
Kreemi  
1 osa  valkuaista   
1 osa  sokeria  
1 osa  voita  
1 osa  tuorejuustoa  
  
Appelsiinikiisseli  
100 ml  appelsiinimehua  
appelsiinin raastettu kuori  
30 g  hillosokeria   
1  keltuainen  
10 g  Maizenaa  
nokare  voita  
  
Penslaus  
suklaata  
  
Kuorrutus  
n. 300 g  tummaa suklaata  
rypsiöljyä  
  
1. Vaahdota mantelimassa ja sokeri. Lisää valkuainen ja sekoita huolellisesti. Lisää lopuksi 
vehnäjauho varovasti sekoittaen. Tee pieniä, halkaisijaltaan noin 4 cm:n kokoisia pyöreitä 
pohjia. Paista 10–15 minuuttia, kunnes pohjat ovat kullanruskeita. Jäähdytä.  
  
2. Keitä appelsiinikiisseli.   
  
3. Valmista kreemi. Sekoita sokeri ja valkuaiset ja lämmitä vesihauteessa noin 60 asteeseen. 
Vaahdota huoneenlämpöiseksi. Lisää kuutioitu voi pieninä erinä hyvin vaahdottaen. Lisää 
lopuksi tuorejuusto ja sekoita tasaiseksi.   
  
4. Leivosten kokoaminen. Käännä leivospohjat niin, että paistopinta jää ulospäin. Penslaa 
pohjien päälle suklaata. Laita kreemiä reunoille niin, että keskelle jää pieni kolo. Laita koloon 
appelsiinitäyte. Laita kreemiä niin, että sitä tulee keoksi pohjan päälle.   
  
5. Sulata suklaa ja ohenna tarvittaessa rypsiöljyllä. Dippaa leivokset suklaassa. Viimeistele 
haluamallasi tavalla.   
Sivunvaihto  
Kilpailijoiden reseptit:  
  
Anne: KAHVIN JA SUKLAAN SULOINEN LIITTO  
  
Kakkupohja  
250 g  tummaa suklaata   
90 g  voita  



180 g  muscovadosokeria  
5 kananmunaa  
1 tl  leivinjauhetta   
1 tl  vaniljasokeria  
25 g  perunajauhoa  
65 g  vehnäjauhoa  
2 ½ tl  chilirouhetta   
2 ½ rkl  pikakahvijauhetta  
vajaa 2 rkl  turkkilaista jogurttia  
1,5 punaista chiliä   
  
Kermaliköörimousse  
4 dl  vispikermaa  
1 dl  kermalikööriä   
300 g  mascarponea  
4 liivatelehteä   
  
Kahvikiille  
5 ¼ dl  vettä  
2 rkl pikakahvijauhetta   
150 g  kuohukermaa  
80 g  sokeria  
100 g  tummaa suklaata   
6 liivatelehteä  
  
Tosca  
20 g  voita  
50 g  mantelilastuja  
40 g  intiaanisokeria  
25 g  kuohukermaa  
½ rkl  vehnäjauhoja  
  
Tryffelit  
40 g  tummaa suklaata   
nokare voita   
½ rkl  pikakahvijauhetta  
2 rkl  nutellaa   
10 g  tomusokeria  
½ rkl  ranskankermaa  
½ dl   tummaa kaakaojauhetta kuorruttamiseen   
  
  
  
  
Koristesuklaat  
300 g  tummaa suklaata   
kultaspray   



syötävää lehtikultaa   
  
1. Valmista kakkupohja. Vaahdota kananmunat ja sokeri. Lisää sulatetut ja jäähdytetyt 
suklaa ja voi. Sekoita kunnolla pohjaa myöten. Sekoita keskenään vehnäjauho, perunajauho, 
leivinjauhe, vaniljasokeri ja chililastut. Lisää jauhoseokseen pikakahvijauhe siivilän läpi. 
Sekoita jauhoseos taikinaan varovasti käännellen. Lisää turkkilainen jogurtti sekä 
hienonnettu chili. Vuoraa uunipelti leivinpaperilla ja kaada taikina pellille. Paista 200 
asteessa 12-15 minuuttia. Jäähdytä pohja.  
   
2. Valmista tosca. Yhdistä aineet kattilassa ja anna kiehahtaa sekoittaen. Levitä massa 
leivinpaperoidulle pellille ohueksi levyksi ja paista 200 asteessa 10-15 minuuttia, kunnes 
massa on saanut tummemman värin  ja reunat alkavat selvästi kypsyä. Nosta ritilän päälle ja 
jäähdytä.  
  
3. Valmista mousse. Vatkaa vispikerma ja kermalikööri vaahdoksi. Lisää mascarpone. Sulata 
liotetut liivatelehdet ruokalusikalliseen likööriä ja lisää seos ohuena nauhana massaan koko 
ajan sekoittaen.   
  
4. Leikkaa jäähtyneestä kakkupohjasta tarjoilulasien pohjan kokoisia ympyröitä. Halkaise 
ympyrät, jotta saat yhdestä palasesta kaksi ympyrää. Nosta pohjat laseihin.  Pursota 
kermaliköörimassaa ohut kerros pohjien päälle. Laita päälle toinen kakkulevy ja pursota 
jälleen sen päälle kermaliköörimassaa. Levitä tarvittaessa lusikalla massaa niin, että se on 
aivan reunoja myöten joka kohdasta. Nosta lasit kylmään hyytymään.  
  
5. Valmista kahvikiille. Lämmitä vesi höyryävän kuumaksi, lisää pikakahvijauhe. Laita toiseen 
kattilaan rouhittu suklaa, kerma ja sokeri. Sekoita, kunnes suklaa on sulanut. Lisää liotetut 
liivatteet kahvijuomaan ja lisää sitten suklaamassa kahvin sekaan. Anna jäähtyä haaleaksi. 
Kaada sitten kahvikiille hyytyneiden moussekerrosten päälle. Kaada kiille lusikan avulla, jotta 
mousseen ei tule liikaa painetta yhteen kohtaan ja siihen ei muodostu reikää. Nosta takaisin 
kylmään jähmettymään.   
  
6. Valmista tryffelimassa. Sulata voi ja rouhittu suklaa kattilassa. Nosta kattila liedeltä. Lisää 
pikakahvijauhe (siivilän läpi), nutella, tomusokeri ja ranskankerma, sekoita massa tasaiseksi. 
Nosta kylmään jähmettymään.   
  
7. Temperoi suklaa koristeita varten. Rouhi suklaa pieneksi ja laita se muoviseen kulhoon. 
Lämmitä suklaata mikroaaltouunissa sulatusteholla lyhyissä jaksoissa välillä sekoittaen, 
kunnes sen lämpötila on 48 – 50 astetta. Nosta astia kylmään vesihauteeseen (varo ettei 
massaan pääse yhtään vettä) ja jäähdytä koko ajan sekoittaen, kunnes massan lämpötila on 
27—28 astetta. Lämmitä sen jälkeen massaa lyhyissä pätkissä mikrossa, kunnes lämpötila on 
31—32 astetta. Kaada suklaasula silikonimuotin koloihin ja nosta kylmään kovettumaan.   
  
8. Pyöritä tryffelimassasta pieniä palloja. Kierittele pallot tummassa kaakaojauheessa. Laita 
tryffelipallot muotilla tehtyjen suklaapallojen sisään, käytä pieni määrä sulaa suklaata 
liimaksi. Suihkauta koristeisiin kultasprayta.   
  



9. Koristele hyytyneet annosmaljat. Murra toscalevystä paloja ja paina pala kevyesti 
kiilteeseen. Lisää suklaapallon puolikas. Suihkauta vielä kultasprayta annoksen pintaan ja 
lisää syötävää kultaa.  
  
Anni: KESÄINEN KAHVIHETKI  
  
Kakkupohja  
200 g  voita   
2 dl  fariinisokeria   
5  kananmunaa   
200 g  tummaa suklaata   
1,5 dl  mantelijauhoja   
1,5 dl  Sunnuntai gluteenitonta jauhoseosta   
2 tl  leivinjauhetta   
  
Kahvimousse   
250 g  mascarponea   
4 dl  vispikermaa   
1 tlk  kondensoitua maitoa   
1 dl  pikakahvijauhetta   
1 dl  vettä  
1 dl  sokeria   
  
Kahvimarinoidut mansikat  
1 dl  pikakahvijauhetta   
1 dl  sokeria  
1 dl  kiehuvaa vettä   
0,5 l  tuoreita mansikoita   
  
Paahdetut mantelit   
150 g  kuorittuja manteleita   
1 rkl  hunajaa  
1 rkl  sokeria  
1 tl  suolaa   
1 rkl  vettä   
  
1. Kakkupohja: Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokeri. Erottele keltuaiset ja valkuaiset. 
Sekoita keltuaiset yksitellen voi-sokerivaahdon joukkoon. Säästä valkuaiset. Sulata tumma 
suklaa ja sekoita se vaahtoon. Sekoita keskenään kuivat aineet ja sihtaa ne vaahdon sekaan. 
Vaahdota valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Sekoita varovasti tasaiseksi suklaataikinan kanssa. 
Levitä taikina uunipellille ja paista 160-asteisessa uunissa noin 25 minuuttia.   
  
2. Kahvimousse: Valmista ensin kahvisiirappi. Sekoita vesi ja pikakahvijauhe kattilassa. Lisää 
joukkoon sokeri ja keitä seos siirapiksi. Laita sivuun jäähtymään. Vatkaa kerma vaahdoksi. 
Laita noin puolet kermasta toiseen astiaan. Sekoita kerma, mascarpone ja kondensoitu 
maito. Sekoita vaahto ja siirappi, mutta älä aivan kokonaan. Siirappi saa jäädä raidoiksi 
vaahdon sekaan. Laita vaahto kylmään odottamaan.   



  
3. Kahvimarinoidut mansikat: Vaahdota kiehuva vesi, pikakahvijauhe ja sokeri keskenään. 
Pilko mansikat pieniksi. Kaada mansikat vaahdon sekaan ja laita kylmään maustumaan.   
  
4. Paahdetut mantelit: Levitä mantelit pellille. Laita päälle hunaja, sokeri, suola ja vesi, ja 
pyörittele pähkinöitä niissä. Paahda uunissa 200 asteessa noin 10 minuuttia. Ota pähkinät 
uunista ja rouhi terävällä veitsellä pieneksi.   
  
5. Kasaa jälkiruoka laseihin. Lusikoi alimmaksi kahvimoussea, sen päälle stanssilla leikattu 
kakkupohja. Lusikoi nyt taas moussea, ja sen päälle mansikoita ja pähkinärouhetta. Tämän 
jälkeen laita päälle kakkupohja ja mousse, ja sen jälkeen pursota pelkkää kermaa huipuiksi 
jälkiruuan päälle. Koristele kokonaisilla mansikoilla.  
  
Inka:  TÖRÄYS KAHVIA  
  
Kahvi-suklaa ganache  
1 dl  kuohukermaa  
2 tl  pikakahvijauhetta  
150 g  taloussuklaata  
  
Jäädytetty kahvimurska  
1 ½ dl  kuumaa vettä  
2 tl  pikakahvijauhetta  
1 tl hienoa sokeria  
  
Appelsiinikeksi  
150 g  voita  
1 dl hienoa sokeria  
2 tl  vaniljasokeria  
2  kananmunaa  
½ dl  appelsiinimehua (itse puristettu appelsiinista)  
3 ½ dl  vehnäjauhoja  
1 tl  leivinjauhetta  
1 appelsiinin kuori raastettuna  
  
Kahvimousse  
2 dl  vispikermaa  
1 dl  kahvia keitettynä pikakahvijauheesta (2 tl jauhetta, 1 ½ dl kuumaa vettä)  
200 g  maustamaton tuorejuusto  
2 dl  tomusokeria  
3  liivatetta  
  
1. Kahvi-suklaa ganache: Kiehauta kerma ja pikakahvijauhe. Kaada suklaan päälle. Odota 
muutama minuutti ennen kuin sekoitat, jotta suklaa on ehtinyt sulaa ja seoksesta tulee 
tasainen.   
  



2. Jäädytetty kahvimurska: kiehauta vesi ja sokeri, sekoita joukkoon pikakahvijauhe. Laita 
jääpalamuotteihin ja pakastimeen jäätymään ainakin tunniksi.   
  
3. Appelsiinikeksi: Vatkaa pehmeä voi ja sokerit vaahdoksi. Lisää kananmunat yksitellen. 
Sekoita hyvin. Lisää mehu, kuoriraaste ja kuivat aineet. Sekoita tasaiseksi. Levitä pellille 
yhdeksi levyksi ja paista 200 asteisen uunin keskitasolla 10-15 minuuttia.   
  
4. Kahvimousse: Vatkaa kerma kovaksi vaahdoksi, mausta tomusokerilla. Keitä kahvi ja 
sekoita liivate siihen. Notkista tuorejuusto ja lisää liivate-kahviseos siihen. Yhdistä 
tuorejuusto ja vaahto. Sekoita hyvin ja tasaisesti. Laita jääkaappiin tekeytymään.   
  
5. Annoksen kokoaminen: Kokoa annokset 10 jalalliseen lasiin. Pohjalle tulee kahvi-suklaa 
ganachea, sitten jääkahvimurskaa, moussea, appelsiinikeksimurua ja taas moussea. 
Koristeeksi päälle appelsiinikeksi palanen ja muutama raita ganachea.  
  
Laura: KAHVITIIKERI  
  
Browniepohja  
150 g  tummaa leivontasuklaata  
150 g  voita  
3 kananmunaa  
1 ½ dl sokeria  
¾ dl kaakaojauhetta  
¾ dl perunajauhoja  
ripaus suolaa  
  
Kahvikiisseli   
2 rkl Nescafé -pikakahvijauhetta  
3 ½ dl kevytmaitoa  
2 ½ dl kuohukermaa  
½ dl sokeria  
0,6 dl maissitärkkelystä  
  
Appelsiinimousse  
4 dl Flora vispiä  
200 g maustamatonta tuorejuustoa  
50 g  sulaa valkosuklaata   
2 rkl sokeria  
1 ½   appelsiinia (kuori, raasteena)  
½ appelsiinia (mehu)  
  
Kahvi-mantelimuruseos  
4 rkl voita  
¾ dl sokeria  
1 tl Nescafé -pikakahvijauhetta  
2 rkl glukoosisiirappia  
1 tl vaniljasokeria  



1 ¼ dl mantelijauhetta  
2 rkl hasselpähkinärouhetta  
1 dl vehnäjauhoja  
  
Pitsikoriste   
½ dl vettä  
2 rkl öljyä  
1 rkl vehnäjauhoja  
2 tl Nescafé -pikakahvijauhetta  
  
Kahvilla kandeeratut appelsiinit  
1 suuri appelsiini  
2 dl vettä  
2 dl sokeria  
3 tl Nescafé -pikakahvijauhetta  
  
Kahvisiirappi   
Appelsiinien kandeerauksessa käytetty keitinliemi kuumana.   
  
1. Tee ensin browniepohja: Paloittele suklaa kattilaan, lisää voi. Sulata seosta kattilassa 
matalalla lämmöllä. Vatkaa kananmunat ja sokeri sähkövatkaimella kuohkeaksi vaahdoksi. 
Sekoita suklaaseos joukkoon. Lisää kaakao, perunajauho ja suola ja kääntele sekaisin. 
Painele pala leivinpaperia uunivuokaan (n. 20 cm x 30 cm) ja kaada taikina vuokaan. 
Kypsennä brownieta 175°C uunissa noin 25 minuuttia, sisus saa jäädä kunnolla pehmeäksi. 
Anna jäähtyä ja ota muotilla tarjoiluastian kokoisia paloja.  
  
2. Valmista kahvikiisseli: Mittaa kattilaan pikakahvijauhe, maito, kerma, sokeri ja 
maissitärkkelysjauhot. Kuumenna koko ajan sekoittaen. Anna kiehua hiljalleen. Nosta 
liedeltä. Jäähdytä.   
  
3. Valmista appelsiinimousse: Notkista tuorejuusto toisessa kulhossa ja lisää sulatettu 
valkosuklaa tuorejuuston joukkoon. Raasta appelsiinin kuori ja purista mehu, sekoita 
tuorejuuston ja valkosuklaan sekaan. Vaahdota Flora vispi kovaksi vaahdoksi ja nostele 
muun massan sekaan.   
  
4. Valmista kahvi-mantelimuruseos: Mittaa voi, sokeri, pikakahvi, glukoosisiirappi ja 
vaniljasokeri kattilaan. Kuumenna seosta liedellä, kunnes voi on sulanut. Lisää mantelijauhe, 
hasselpähkinärouhe ja vehnäjauhot ja ota kattila pois liedeltä. Levitä seosta tasaisesti 
painellen leivinpaperilla vuoratulle pellille. Paista 175°C noin 20 minuuttia. Sekoita seosta 
pari kertaa paiston aikana niin, että seos on murumaista ja rapeaa.  
  
5.Valmista pitsikoristeet: Sekoita aineet kulhossa. Kuumenna paistinpannu ja laita seosta 
noin 1 rkl. Paista kullanruskeiksi ja rapeiksi.  
  
6. Tee kahvilla kandeeratut appelsiinit: Viipaloi appelsiini renkaiksi. Sekoita vesi, sokeri ja 
pikakahvijauhe ja lisää seos paistinpannulle. Kuumenna seos ja lisää siihen 
appelsiiniviipaleet. Anna seoksen kiehua hiljalleen poreillen noin 15 minuuttia. Nosta 



appelsiiniviipaleet uuniritilälle ja paista uunissa 100°C noin 30 minuuttia. Jäähdytä lautasella. 
Siirrä kandeerausliemi (eli kahvisiirappi) pieneen kannuun.   
  
7. Kokoa jälkiruoka mataliin lasisiin annosmaljoihin: pohjalle browniepala, sitten kahvikiisseli 
lusikoiden, kahvi-mantelimuruseos ja appelsiinimousse pursottaen. Voit toistaa kerroksia 
toisen kerran halutessasi. Lisää koristeeksi kandeeratun appelsiinin pala ja pitsikoriste. 
Kuumenna kahvisiirappi ja tarjoile se erillisestä pienestä kannusta.  
  
Liina: KAHVIKUKAT  
  
Kakkupohja  
4 dl sokeria  
1 tl vaniljasokeria  
4 kananmunia  
7 ½ dl  erikoisvehnäjauhoa  
35 g mantelijauhoa   
15 g  Nescafe pikakahvijauhetta  
4 tl  leivinjauhetta  
150 g  voita  
150 g rypsiöljyä  
2 ½ dl kädenlämpöistä maitoa  
4 rkl kaakaojauhetta  
  
Kostutus  
40 g  Vana Tallinn -likööriä   
100 g  kirsikanmehua (säilykkeestä mahdollisesti jäänyttä)  
20 g pikakahvijauhetta  
  
Täyte 1  
500 g  kivettömiä hapankirsikoita (säilykepurkissa)  
4 tl liivatejauhetta  
20 g  Nescafe pikakahvijauhetta  
1 dl  kirsikanmehua/ tiivistettä  
200 g  maitorahkaa  
5 dl vipsikermaa  
100 g valkosuklaata  
50 g tummaa suklaata  
2 rkl kaakaojauhetta  
  
Täyte 2  
250 g  marscaponea  
6 passionhedelmää  
5 dl  vispikermaa  
100 g  valkosuklaata  
150 g maitosuklaata  
1 limetin kuori  
  



Koristekukat  
500 g  tuorejuustoa, maustamaton  
5 dl vispikermaa  
200 g  valkosuklaata  
elintarvikevärejä: punainen, vihreä  
  
  
1. Kakkupohja: Vaahdota voi ja sokeri. Lisää öljy. Lisää kananmunat yksitellen koko ajan 
sekoittaen. Lisää maito ja yhdistetyt kuivat aineet. Sekoita tasaiseksi. Laita pellillinen uuniin 
200 asteeseen 12-15 minuuttia. Jäähdytä. Ota muotilla pieniä kakkupohjia.   
  
2. Sekoita likööri ja kirsikanmehu. Lämmitä ja sekoita joukkoon pikakahvijauhe.   
  
3. Täyte 1: Laita liivatejauhe turpoamaan noin 1 dl vettä. Sulata suklaat. Vaahdota kerma ja 
lisää joukkoon rahka, sulatetut suklaat, kaakaojauhe ja pikakahvijauhe. Kuumenna 
kirsikkamehu ja sulata liivateseos siihen. Tarkista maku. Laita täyte pursotinpussiin.   
  
4. Täyte 2: Sulata valkosuklaa ja raasta maitosuklaa. Vaahdota kerma ja marscapone. Lisää 
suklaat, limetin kuori sekä passionhedelmät. Laita pursotinpussiin.  
  
5. Leivosten kokoaminen. Laita pienet kakkupohjat lasin pohjalle. Kostuta kirsikkamehu-
likööriseoksella. Purosta täyte 1 tasaisesti ja aseta päälle kirsikat. Laita täytteen päälle 
toinen pohjakerros ja kostuta. Pursota päälle täyte 2. Laita jääkaappiin odottamaan 
koristelua.   
  
6. Koristeleminen. Vaahdota vispikerma ja lisää joukkoon tuorejuusto. Sulata valkosuklaa ja 
sekoita joukkoon. Jaa massa kahteen eri kulhoon (3/4 osaa punaista ja ¼ vihreää). Ota 
leivokset jääkaapista ja purosta päälle kukkia ja lehtiä.    
  
Otto: MOKKA-UNELMATRIFLE  
  
Mokkapohja  
4  kananmunaa  
1 dl  sokeria  
1 dl  fariinisokeria  
1 tl  vaniljasokeria  
40 g  voita  
50 g  tummaa suklaata  
½ dl hyvin vahvaa pikakahvista valmistettua kuumaa kahvia   
½ dl  perunajauhoja  
1 ½ dl  vehnäjauhoja  
1 rkl  tummaa leivontakaakaota  
1 tl  leivinjauhetta  
  
1. Laita uuni lämpenemään 210 asteeseen. Vatkaa munat ja sokerit todella kuohkeaksi 
vaahdoksi. Sulata voi ja suklaa ja yhdistä kahvin kanssa. Sekoita suklaaseos 



munasokerivaahtoon. Sekoita kuivat aineet keskenään. Siivilöi taikinan joukkoon ja kääntele 
tasaiseksi. Kaada taikina pellille leivinpaperin päälle ja paista 9-10 minuuttia.  
Kumoa kääretortun tavoin sokeroidun leivinpaperin päälle ja stanssaa jälkiruokakulhojen 
kokoisiksi ympyröiksi.   
   
Kostutukseen   
1 dl  pikakahvista valmistettua vahvaa kahvia  
3 rkl  maitoa   
2 tl  sokeria  
   
2. Sekoita kahvin joukkoon maito ja sokerit ja kostuta pohjat.   
   
Suklaa-mokkakeksit  
100 g  voita  
200 g  fariinisokeria  
1 tl  vaniljasokeria  
1  kananmuna   
4 dl  vehnäjauhoja  
½ tl  leivinjauhetta  
120 g  tummaa suklaata rouhittuna  
4 rkl  vahvaa pikakahvijauheesta valmistettua kahvia  
   
3. Vaahdota voi ja sokerit. Lisää kananmuna ja sekoita tasaiseksi. Sekoita kuivat aineet 
keskenään ja sekoita taikinan joukkoon kuivat aineet, suklaa ja kahvi. Sekoita tasaiseksi. 
Pyörittele pieniksi palloiksi ja paina niitä hieman litteämmiksi. Laita keksit pellille (jätä 
leviämisvaraa). Paista 190-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia.   
  
Appelsiini-creme patissiere   
3 dl  täysmaitoa  
3  keltuaista  
1 dl  sokeria  
2 rkl maizenaa  
2 rkl  vehnäjauhoja  
1 tl  vaniljatahnaa  
1 tl  vaniljasokeria  
2 tl  hienoksi raastettua luomu-appelsiinin kuorta  
2 dl  vispikermaa  
  
4. Sekoita isossa kulhossa keskenään keltuaiset, sokeri, maizena ja vehnäjauho.  Kiehauta 
maito. Kaada maito keltuaisseokseen samalla koko ajan vispilällä sekoittaen. Kaada takaisin 
kattilaan. Kuumenna samalla koko ajan sekoittaen. Anna seoksen kiehahtaa ja vispaa sitä 
samalla. Pienennä lämpöä ja jatka keittämistä vielä hetki. Jäähdytä.   
  
5. Mausta vaniljatahnalla ja -sokerilla sekä appelsiininkuorella. Siirrä jäähtymään 
jääkaappiin. Vatkaa kerma löysähköksi vaahdoksi ja kääntele jäähtyneen täytteen 
joukkoon.   
   



Kahvi-kirsikkahilloke  
250 g  kivettömiä pakastekirsikoita   
2 dl  minihillosokeria  
2 rkl todella vahvaa pikakahvijauheesta valmistettua kahvia  
1 tl  vaniljasokeria  
   
6. Laita kaikki ainekset kattilaan, kiehauta ja anna kiehua noin 5 minuuttia välillä sekoitellen. 
Siirrä jäähtymään.  
  
Mokkamarenkivoikreemi  
2  valkuaista  
½ dl  vettä   
1 ¾ dl  sokeria  
225 g  huoneenlämpöistä voita   
3 rkl  todella vahvaa pikakahvijauheesta valmistettua kahvia  
Hieman punaista elintarvikeväriä.  
   
7. Kuumenna hyvin pienessä kattilassa vesi ja puolet sokerista. Sekoittele hiljalleen 
ruokalusikalla. Jätä seos liedelle miedolle lämmölle niin että sokeri sulaa. Vatkaa valkuaiset 
yleiskoneessa pehmeäksi vaahdoksi. Lisää joukkoon samalla vatkaten loput sokerista eli ¾ 
dl. Jatka vatkaamista puoliteholla vielä muutama minuutti. Nosta vesisokeriseoksen lieden 
lämpötilaa ja kuumenna seosta (älä sekoita) 115 asteiseksi. Tarkkaile lämpötilaa 
lämpömittarin avulla. Kaada sokerivesi ohuena nauhana samalla hiljalleen vatkaten 
valkuaisvaahdon joukkoon. Jätä seos vatkautumaan 15 minuutiksi jotta se jäähtyy 
huoneenlämpöiseksi. Nosta yleiskoneen teho melko kovalle ja lisää voi pieninä nokareina 
yksi kerrallaan. Lopuksi sekoita joukkoon kahvi. Sekoita tasaiseksi. Siirrä massa pussiin, jossa 
on tylla ja pursota leivinpaperin päälle kukkia. Siirrä kukat jähmettymään jääkaappiin.   
  
Koristeluun  
1 ruukku vahvaa minttua (n. 20 kaunista lehteä)  
150 g tuoreita kirsikoita  
  
8. Kokoa jälkiruoat laittamalla kulhojen pohjalle appelsiini-cremepatissierea, sen päälle 
kostutettu mokka-kakkulevy, sitten kirsikkahilloketta, sitten taas cremepatissierea jne. 
Yhteensä kolme kerrosta ja päällimmäiseksi kostutettu kakkulevy. Murustele joka väliin 
myös rapeita mokka-suklaakeksejä. Koristele jälkiruoat pursotetuilla kukilla, vahvalla 
mintulla, kekseillä ja kirsikoilla  
  
Ulla: KAHVIHEMPUKKA  
  
Kahvi-kinuskivaahto  
6 dl  kuohukermaa  
6 dl  fariinisokeria  
1 ½ rkl  Nestle Gold pikakahvijauhetta  
  
Vaniljajäädyke  
2  kananmunaa  



1  keltuainen  
1 dl  sokeria  
1 rkl  vaniljasokeria  
4 dl  vispikermaa  
  
Keksilevy  
150 g  voita  
1 ½ dl  sokeria  
2  kananmunaa  
2 dl  mantelijauhetta  
1 tl  leivinjauhetta  
3 dl  vehnäjauhoa  
2 tl  vaniljasokeria  
  
Kahvipitsi  
90 g  rypsiöljyä  
75 g  kiehuvaa vettä  
¾ rkl  Nestle Gold pikakahvijauhetta  
15 g  vehnäjauhoa  
3 rkl  tomusokeria  
  
Kahvivaahto  
6 rkl  erikoishienoa sokeria (Siro)  
6 rkl  kiehuvaa vettä  
1 rkl  Nestle Gold pikakahvijauhetta  
  
Kostuke  
2 dl  vettä  
2 tl  Nestle Gold pikakahvijauhetta  
  
1. Kahvi-kinuskivaahto: Valmista ensin kahvi-kinuskivaahto. Kiehauta kuohukerma, 
fariinisokeri ja pikakahvijauhe kattilassa ja sekoita tasaiseksi. Kaada seos laakeaan astiaan ja 
vie pakastimeen jäähtymään. Jos leipomisessa ei ole kiire, voi tämän tehdä jo edellisenä 
päivänä. Kun seos on kokonaan kylmä, vaahdota seos kuohkeaksi vaahdoksi.   
  
2. Vaniljajäädyke: Vaahdota jäädykkeen munat, keltuainen ja sokerit kuohkeaksi vaahdoksi. 
Vatkaa vispikerma toisessa astiassa ja lisää se munavaahdon joukkoon. Levitä seos 
leivinpaperoituun vuokaan (noin 22 cm x 30 cm). Jätä jäädyke noin 2 cm:n paksuiseksi 
kerrokseksi. Vie pakastimeen.  
  
3. Keksilevy: Vaahdota huoneenlämpöinen voi sekä sokeri vaaleaksi vaahdoksi. Lisää munat 
yksitellen vaahdon joukkoon. Lisää keskenään sekoitetut kuivat aineet ja sekoita nopeasti 
tasaiseksi. Levitä taikina leivinpaperilla päällystetylle uunipellille ja paista 175 asteessa noin 
10 minuuttia.  
  
4. Kahvipitsi: Tee kahvipitsit sillä aikaa, kun mantelikeksi on uunissa. Sekoita pikakahvijauhe 
kiehuvaan veteen. Lisää sen joukkoon öljy sekä vehnäjauho. Sekoita tasaiseksi. Laita 



paistinpannu kuumenemaan. Kaada kuumalle pannulle läikkä taikinaa ja anna veden haihtua 
pois. Nosta pitsi talouspaperin päälle, jotta ylimääräinen rasva imeytyy paperiin. Ripottele 
päälle tomusokeria siivilän avulla. Katso, ettei paistinpannu pääse kuumenemaan liikaa ja 
pitsi palamaan.   
  
5. Kahvivaahto: Laita ainekset korkeaan astiaan (esim. 1l pakasterasia), johon 
sähkövatkaimen koukut juuri mahtuvat. Vaahdota seosta, kunnes se on marenkimaisen 
kuohkeaa.  
  
6. Kostuke: Kuumenna vesi kiehuvaksi ja sekoita joukkoon pikakahvijauhe.   
  
7. Kun kaikki komponentit ovat valmiita, aloita kahvi-kinuski-hempukoiden kasaaminen 
laseihin. Laita kahvi-kinuskivaahto pyöreällä tyllalla varustettuun pursotinpussiin. Pursota 
lasin pohjalle kahvi-kinuskivaahtoa. Aseta vaahdon päälle pyöreällä muotilla leikattu keksi, 
joka on kostutettu kahvilla. Leikkaa samalla muotilla jäädykkeestä kiekko ja laita se keksin 
päälle. Toista vielä kahteen kertaan vaahto, keksi ja jäädyke. Laita päällimmäiseksi 
kahvivaahtoa ja koristele annos kahvipitsillä.  
 


