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

 
  
Leivonta-aika  2 tuntia    
Valmistettava määrä 1 kakku   
  
Kakkupohja  
4  kananmunaa  
170 g  sokeria  
110 g  vehnäjauhoja   
30 g  perunajauhoja  
  
Kostutus  



200 ml  vettä  
50 g  sokeria  
rommia  
  
Omenahillo  
150 g  omenoita kuorittuna ja pilkottuna  
80 g  hillosokeria  
vettä  
kanelia  
sitruunamehua  
  
Vaniljakreemi  
200 ml  kuohukermaa  
2  keltuaista  
15 g  perunajauhoja  
50 g  sokeria  
200 ml  vispikermaa   
2 tl  vaniljasokeria  
rommia  
  
Kuorrutekreemi  
40 g  tummaa suklaata  
n. 1 tl  kaakaojauhetta  
vettä (kaakaojauheen liotukseen)  
50 g  voita  
20 g  tomusokeria   
  
Kuorrutus  
n. 200 g  tomusokeria   
15 g  kaakaojauhetta  
120 g  mantelijauhetta  
n. 40 g  valkuaisia   
glukoosisiirappia  
  
Pinnalle  
tomusokeria  
  
1. Esivalmistele halkaisijaltaan noin 20 cm kakkuvuoka. Vaahdota kananmunat ja sokeri. 
Lisää jauhot. Kaada massa kakkuvuokaan ja paista 175 asteissa uunissa kypsäksi.   
  
2. Valmista kuorrute. Mittaa tomusokeri, kaakaojauhe ja mantelijauhe kulhoon. Lisää 
joukkoon valkuaiset vähitellen sekoittaen. Sekoita hyvin. Lisää tarvittaessa glukoosisiirappia. 
Lisää tomusokeria niin, että saat kuorrutteesta kaulittavan. Kääri kuorrute kelmuun ja laita 
jääkaappiin tai pakastimeen.  
  
3. Valmista omenahillo. Kuori omenat ja poista siemenkodat. Pilko omenat pieneksi 
kuutioksi kattilaan ja lisää omenoiden päälle tilkka vettä. Pehmennä omenat välillä 



sekoittaen. Lisää hillosokeri, kaneli ja sitruunamehu. Keitä hillokkeeksi. Voit halutessasi 
soseuttaa sauvasekoittimella.  
   
4. Valmista vaniljakreemi. Sekoita kuohukerma, keltuaiset, sokeri ja perunajauhot. Keitä 
seosta koko ajan hyvin sekoittaen, kunnes kiisseli sakenee. Jäähdytä. Vaahdota vispikerma. 
Yhdistä kiisseli ja vaahdotettu vispikerma. Mausta vaniljasokerilla ja rommilla.   
  
5. Valmista kuorrutekreemi. Sulata suklaa. Liota kaakaojauhe veteen. Vaahdota voi ja 
tomusokeri. Lisää kaakao ja suklaa. Sekoita tasaiseksi.   
  
6. Kakun kokoaminen ja koristelu. Leikkaa kakkupohja vaakatasossa kolmeen osaan. Kokoa 
kakku kostuttamalla pohjat rommivedellä ja täyttäen omenahillolla sekä vaniljakreemillä 
(kaksi täyteväliä).   
  
7. Leikkaa kakun keskiosa kaarevaan muotoon. Pilko pienimmiksi suikaleiksi sivusta jääneet 
palat ja liimaa ne omenahillolla ja kreemillä yhteen niin, että saat kakusta kävyn 
muotoisen.   
  
8. Kuorruta kuorrutekreemillä niin, että kakun pinta on tasainen ja kolot täyttyvät.   
  
9. Kauli marsipaanikuorrutus ja levitä se kakun päälle. Leikkaa käpysuomut saksilla. 
Viimeistele tomusokerilla.    
Sivunvaihto  
  
Kilpailijoiden reseptit:  
  
Anne: ”ÄSSÄN KIERRÄN ORREN YMPÄRI”  
  
Keksitaikina  
125 g  voita, huoneenlämpöinen  
275 g  sokeria  
3  kananmunaa  
1 tl  kanelia  
1 tl  leivinjauhetta  
350 g  vehnäjauhoja  
  
Kostutukseen  
1 dl vettä  
½ dl sokeria  
1 rkl päärynäkonjakkia  
  
Koristeluun   
20 g  sokeria  
1 rkl  kanelia  
  
Konjakilla maustettu suklaa-kaneliganache  
90 g  kuohukermaa  



150 g  maitosuklaata   
1 tl  kanelia  
60 g  tuorejuustoa, maustamaton  
1 dl  päärynäkonjakkia (keitettynä noin 0,5 dl )  
  
Pähkinäkrokantti  
100 g  vaaleaa siirappia  
1 dl  muscovadosokeria  
25 g  voita  
100 g  hasselpähkinöitä  
1 tl  kanelia  
  
Kinuski  
55 g  sokeria  
30 g  vettä  
20 g  voita  
40 g  kuohukermaa   
sormisuolaa  
  
1. Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokeri vaaleaksi vaahdoksi. Lisää kananmunat 
yksitellen hyvin vatkaten. Sekoita vehnäjauhot, kaneli ja leivinjauhe ja lisää jauhoseos 
taikinaan esim. puuhaarukalla käännellen.   
  
2. Nostele taikina pursotinpussiin. Pursota leivinpaperille yhtenäistä s-kirjainta kranssin 
muotoon. Tee näitä kransseja kaksi kappaletta. Voit piirtää ympyrän (halkaisija 15-18 cm) 
paperin toiselle puolelle helpottamaan muodon säilymisessä.   
  
3. Ripottele keksikranssin päälle sokeri-kaneliseosta. Paista 200 asteessa 12-15 minuuttia.   
  
4. Kranssin ollessa uunissa valmista suklaaganache. Pilko suklaa pieneksi rouheeksi ja laita se 
kerman kanssa kattilaan. Sekoittele seosta miedolla lämmöllä, kunnes suklaa on sulanut. Ota 
seos liedeltä ja lisää kaneli, sekoita tasaiseksi. Ota seoksesta noin 1/3 erilleen odottamaan ja 
laita loppu seos kylmään.   
  
5. Valmista krokantti. Rouhi pähkinät. Laita siirappi, sokeri ja rasva kattilaan ja keitä noin 5 
minuuttia. Lisää pähkinärouhe ja keitä edelleen 3-4 minuuttia, kunnes seos on saanut vähän 
väriä. Älä keitä liian kuumalla, pähkinät palavat helposti. Ota seos liedeltä ja lisää kaneli. 
Levitä kuuma seos leivinpaperin päälle ohueksi kerrokseksi ja jätä jäähtymään.   
  
6. Valmista kinuski. Laita sokeri ja vesi kattilaan, lämmitä miedolla lämmöllä sekoittaen, 
kunnes sokeri on sulanut. Lopeta tämän jälkeen heti sekoittaminen, ettei sokeri 
kristallisoidu. Anna kiehua, kunnes seos saavuttaa syvän oranssin sävyn. Voit pyöritellä 
kattilaa välillä kevyesti, varo kuitenkin liian rajua kääntelyä. Kun seos on syvän oranssia, lisää 
kuutioitu voi voimakkaasti sekoittaen. Ota kattila liedeltä ja lisää kerma vähän kerrallaan 
samalla sekoittaen. Lisää lopuksi sormisuolaa.   
  



7. Kiehauta kostutukseen tarvittava konjakki, jotta alkoholi haihtuu. Keitä vähän aikaa veden 
ja sokerin kanssa.   
  
8. Täytä kranssi; nosta toinen kranssi nurinpäin alustalle. Kostuta pohja halutessasi kevyesti 
konjakki-sokerivedellä. Sivele pohjalle suklaaganachea (noin 1/3, jonka jätit odottamaan 
erilleen). Ripottele ganachen päälle rouhittua pähkinäkrokanttia. Jätä krokanttia myös 
koristeluun. Vaahdota kylmässä ollut ganache ja lisää konjakilla (0,5 dl) maustettu 
tuorejuusto vatkaten. Laita seos pursotinpussiin, jossa on 8 mm hienosakarainen tähtitylla. 
Pursota vaahdotettua ganachea pohjalle. Nosta toinen kranssi täytteen päälle.    
  
9. Koristele kranssi. Valuta kinuskiraitoja joko pursotinpussilla tai lusikalla kranssin pintaan. 
Ripottele päälle pähkinäkrokanttia.   
  
  
Anni: MUSTIKKAUNELMA  
  
Muropohja  
125 g  voita  
1 ½ dl sokeria  
2   kananmunaa  
1,5 dl  vehnäjauhoja  
1 dl  kaurahiutaleita  
1 tl  leivinjauhetta  
2 tl vaniljasokeria   
1 tl  kardemummaa   
  
Täyte  
300 g  pakastemustikoita   
2 rkl  perunajauhoja  
150 g  valkosuklaata  
250 g  mascarponea  
1 kananmunan valkuainen  
1 kananmuna  
  
Lemon curd  
1 ½ kpl luomusitruunaa   
0,75 dl  sokeria  
25 g  voita  
1  kananmuna   
1  kananmunan keltuainen  
2 tl  maissitärkkelystä  
  
Jugurttivaahto  
2 dl  kuohukermaa  
2 dl turkkilaista jogurttia  
½ dl  tomusokeria   
1 tl  vaniljasokeria   



  
Päälle  
½ l  tuoretta mustikkaa   
kaksi oksaa  sitruunamelissaa  
1 dl  isoja kaurahiutaleita   
1 rkl  hunajaa  
1 rkl  sokeria   
½ tl  suolaa   
2 rkl  vettä   
  
1. Valmista ensin muropohja vaahdottamalla pehmeä huoneenlämpöinen voi ja sokeri 
vaaleaksi vaahdoksi. Sekoita joukkoon kananmunat. Sekoita toisessa kulhossa keskenään 
kuivat aineet. Kaada ne vaahdon joukkoon ja sekoita nopeasti tasaiseksi. Jätä pieni määrä 
taikinaa sivuun ja laita se kylmään. Painele taikina 28-senttisen piirakkavuoan pohjalle. 
Esipaista pohjaa 200 asteessa noin 10 minuuttia.   
  
2. Pyörittele pakastemustikat perunajauhoissa. Kaada ne sitten piirakkapohjan päälle. Sulata 
valkosuklaa, jäähdytä sitä hetki ja sekoita se sitten mascarponen ja kananmunien kanssa 
tasaiseksi. Kaada seos mustikoiden päälle. Paista uunissa 200 asteessa noin 20 minuuttia.   
  
3. Keitä sillä välin lemon curd. Pese yksi sitruuna ja raasta sen kuori hienoksi raasteeksi. 
Purista sitten sen mehu ja kaada se sekä raaste pieneen kattilaan. Laita sekaan myös voi ja 
sokeri. Keitä, kunnes voi ja sokerikiteet on sulaneet nesteen sekaan. Ota kattila liedeltä 
pois.   
  
4. Purista nyt myös puolikkaan sitruunan mehu ja sekoita joukkoon maissitärkkelys. Kaada 
tämä seos nauhana keitetyn sitruunamehun sekaan. Tämän jälkeen vatkaa kevyesti 
kananmuna ja keltuainen keskenään, ja kaada ohuena nauhana kattilaan. Nosta kattila 
takaisin liedelle ja keitä hämmentäen sen aikaa, että tahna sakenee hieman. Laita tahna 
jäähtymään.   
  
5. Valmista pieni määrä granolaa koristeeksi. Levitä kaurahiutaleet uunipellille, laita päälle 
hunaja, sokeri, suola ja vesi. Sekoita kaikki ainekset keskenään ja levitä tasaiseksi levyksi 
pellille. Kauli kylmässä oleva taikina ohuehkoksi levyksi. Stanssaa siitä pieniä kukkasia ja laita 
ne granolan kanssa samalle pellille. Paista 175 asteessa 5-10 minuuttia. Tarkkaile, etteivät 
kukat tai granola pääse palamaan.   
  
6. Vatkaa kerma kuohkeaksi vaahdoksi. Sekoita joukkoon jogurtti ja sokerit. Vatkaa sen 
aikaa, että vaahto on pursotettavaa.   
  
7. Kun piirakka on paistettu, anna sen jäähtyä hetken aikaa. Sitten levitä päälle lemon curd 
(ei aivan reunoille asti). Laita jogurttivaahto pursotinpussiin ja pursota lemon curdin päälle 
pieniksi keoiksi. Lopuksi laita päälle mustikoita. Viimeistele granolalla, paistetuilla kukilla ja 
sitruunamelissalla.   
  
  
Laura: TUUNATTU MUSTIKKARÄTTÄNÄ  



  
Ruispohja  
300 g voita  
1 ½ dl sokeria  
4 ½ dl ruisjauhoja  
1 dl talkkunajauhoja  
1 dl vehnäjauhoja  
1 ½ tl leivinjauhetta  
1 ½ tl vaniljasokeria  
  
Mustikkatäyte   
8 ½ dl metsämustikkaa  
½ dl sokeria  
½ dl perunajauhoja  
  
Juustokakkutäyte   
200 g tuorejuustoa, maustamaton  
200 g mascarponea  
1 dl sokeria  
4 kananmunaa  
2 dl kuohukermaa  
2 rkl vaniljasokeria  
1 sitruunan kuori raastettuna  
  
Ruislastut  
1 rkl voita  
½ dl vettä  
1 dl ruisjauhoja  
½ dl vehnäjauhoja  
2 rkl kauraleseitä  
½ tl kanelia  
1 tl sokeria  
  
Muotoilun avuksi   
1 dl ruisjauhoja  
  
Voiteluun    
2 rkl voita  
2 tl vaniljasokeria  
  
Lemon curd -vaahto   
1 sitruunan raastettu kuori ja mehu  
2 dl tomusokeria  
1 kananmuna  
2 tl maizenaa  
10 g voita  
1 dl vispikermaa  



   
Vuokien voiteluun  
2 rkl voi  
  
Tarjoiluun  
1 dl tuoreita mustikoita  
½ dl  tomusokeria  
10 mustikanvarpua   
  
1. Tee ensin ruistaikina: Sulata voi kattilassa. Lisää sokeri ja sekoita. Yhdistä kuivat aineet ja 
lisää voi-sokeriseokseen. Sekoita tasaiseksi. Voitele annosvuoat kevyesti voilla. Painele 
ruistaikina vuokien pohjalle ja reunoille. Jätä pieni määrä taikinaa päälle ripoteltavaksi.  
  
2. Sekoita mustikkatäytteen aineet keskenään ja jaa täyte tasaisesti annosvuokiin 
ruistaikinan päälle.  
  
3. Juustokakkutäyte: Yhdistä tuorejuusto ja mascarpone astiassa ja sekoita 
sähkövatkaimella. Lisää kerma, sokerit ja munat yksitellen vatkaten. Raasta sitruunasta kuori 
pienellä raastimella. Lisää sitruunankuoriraaste ja sekoita tasaiseksi. Jaa täyte tasaisesti 
mustikkatäyteen päälle annosvuokiin.  
  
4. Ripottele jäljelle jäänyt ruistaikina annosvuokien päälle. Paista uunin keskitasolla 190 
asteessa 45 minuuttia. Jos pinta näyttää tummuvan liikaa, laita leivinpaperi annosvuokien 
päälle paiston loppupuolella. Anna vetäytyä hetki ennen tarjoilua. Ripottele päälle 
tomusokeria ja koristele tuoreilla mustikoilla.  
  
5. Valmista ruislastut: Sulata voi ja lisää muut aineet. Sekoita, kunnes taikina on jämäkkää. 
Kaulitse taikinasta ohuita pyöreitä lastuja. Kuumenna paistinpannu. Paista lastuja 
molemmilta puolilta niin, että niihin tulee kaunis paistopinta. Voitelua varten sulata voi 
erillisessä astiassa ja lisää vaniljasokeri. Voitele lastut voi-vaniljasokeri seoksella pullasudin 
avulla. Aseta lastut mustikkarättänöiden koristeeksi tai omaan kulhoon.   
  
6. Lemon curd -vaahto: Raasta sitruuna ja purista mehu kattilaan. Lisää kattilaan 
tomusokeri, kananmuna ja maizena. Keitä massaa välillä sekoittaen, niin että seos jäykistyy. 
Kun seos on jäykkää nosta liedeltä ja lisää voi. Jäähdytä curd. Vatkaa vispikerma ja lisää 
jäähtyneeseen curdiin. Pursota tarjoiluastiaan.  
  
Liina: PUNAHERUKKA-KINUSKI PUHELINKAKKU(vuodelta 1909)  
  
Kakku  
300 g  kananmunia  
225 g  sokeria  
60 g vaniljasokeria  
210 g  vispikermaa  
95 g  marjakossua   
275 g  vehnäjauhoja  
60 g  maissitärkkelystä  



2 tl  leivinjauhetta  
65 g  valkosuklaahippuja  
230 g  punaherukoita  
1  sitruunan kuori, raastettuna  
  
Vuoan voiteluun  
100 g  voita  
50 g  korppujauhoja  
  
Kostutukseen  
100 g  punaherukan mehua  
75 g  sokeria  
½ dl  sitruunan mehua  
  
Punaherukka-kinuski kuorrutus  
80 g  punaherukoita   
30 g  vispikermaa  
180 g  sokeria  
80 g  glukoosisiirappia  
30 g  kädenlämpöistä vettä  
30 g  voita  
30 g  valkoista leivontasuklaata  
  
Koristeet  
80 g  (1 pussi) voinmakuisia mikropopcorneja  
100 g  mantelirouhetta  
60 g  punaherukan terttuja  
  
  
1. Kuivakakun pohja: Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen. Voitele vuoka voilla ja jauhota 
korppujauhoilla. Laita voideltu vuoka jääkaappiin.   
  
2. Sekoita keskenään vehnäjauho, maissitärkkelys ja leivinjauhe. Raasta sitruunan kuori. 
Mittaa kerma ja alkoholijuoma pieneen kulhoon.  
  
3. Vaahdota kananmunat ja sokerit. Sekoita sekaan kerman ja alkoholijuoman seos. Lisää 
siivilällä jauhoseos kolmessa osassa. Sekoita huolellisesti. Sekoita joukkoon 
sitruunakuoriraaste, punaherukat ja suklaahiput. Sekoita tasaiseksi. Laita uuniin alimmalle 
tasolle 45-50 minuutiksi.   
  
4. Tee samalla valmiiksi punaherukka-kinuski sekä kostutusneste. Laita kattilaan kaikki 
kostutuksen ainesosat ja sekoita, kuumenna sekä kiehauta. Kostuta kakku heti, kun se on 
otettu pois vuoasta ja kakku on vielä kuuma.  
  
5. Punaherukka-kinuski: Laita marjat kattilaan ja kiehauta. Siivilöi. Laita marjasose takaisin 
kattilaan. Kaada sekaan vispikerma. Kiehauta.   
  



6. Laita toiseen kattilaan sokeri, glukoosisiirappi ja vesi. Sekoita ja kiehauta. Sekoita ja 
kiehauta sokeriseosta, kunnes lämpötila on yli 190 astetta ja neste haihtuu sekä sokeriseos 
näyttää vaalearuskealta.  
  
7. Kiehauta marja-kermaseos uudestaan ja lisää se varovasti sokeriseokseen. Lisää voita ja 
suklaata. Sekoita huolellisesti ja sekoita lopuksi vielä sauvasekoittimella. Laita jäähtynyt 
kinuski pursotinpussiin ja tee kakun pintaan kinuskikuorrutus.  
  
8. Koristele kakku popcornilla, mantelirouheella sekä tuoreilla punaherukoilla.  
  
Mariam: RITARIHUONEEN MUSTIKKARÄTTÄNÄ  
  
Pohja  
200 g  voita  
1 dl  sokeria  
1                      kananmuna  
2 ½ dl  ruisjauhoja  
2 ½ dl  vehnäjauhoja  
1 ½ tl  vaniljasokeria  
1 tl  leivinjauhetta  
  
Voiteluun  
1 rkl  voita  
  
Kaulintaan  
1 dl  vehnäjauhoja  
  
Täyte  
7 dl  mustikoita (pakaste)  
½ dl  perunajauhoja  
2 rkl  sokeria  
  
Kardemummamousse  
6 dl  kuohukermaa   
100 g  tuorejuustoa, maustamatonta  
1-2 tl  kardemummaa  
1 dl  tomusokeria  
3 liivatelehteä  
2 rkl  sitruunamehua  
  
Italialainen marenki  
1  valkuainen  
¾ dl  sokeria  
¼ dl  vettä  
ripaus  viinikiveä  
  
Korallituille  



40 g  vettä  
5 g  vehnäjauhoja  
2 dl  rypsiöljyä  
ripaus suolaa ja sokeria  
violettia pastaväriä  
  
Karamellisoidut hasselpähkinät  
6 hasselpähkinää, kuorineen  
1 dl  sokeria  
8                 hammastikkua  
  
Suklaareunus  
n. 40 cm pitkä ja 10 cm korkea reunakalvo  
n. 100 g  tummia suklaanappeja   
  
Mirror glaze  
175 g     valkosuklaata  
150 g    sokeria  
75 ml + 1rkl  vettä  
8 g  liivatejauhetta  
100 g  kondensoitua maitoa  
valkoinen ja tumman violetti elintarvikeväri   
  
Koristeet  
karamellisoidut hasselpähkinät   
korallituille  
italialainen marenki  
kardemummamousse  
suklaareunus  
10 tuoreitta pensasmustikkaa  
  
1. Laita uuni lämpenemään noin 200 asteeseen.  
  
2. Pohjan valmistus: Vaahdota pehmeä voi ja sokeri yleiskoneella. Lisää kananmuna ja 
vatkaa, kunnes se on kunnolla sekoittunut joukkoon. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää 
taikinaan.   
  
3. Kauli taikina leivinpaperin päällä max. puolen sentin paksuiseksi levyksi. Leikkaa 
reunavuokaa (halkaisija 15 cm) apuna käyttäen pohjan kokoinen pala sekä noin 6 cm:n 
levyiset kaistaleet jotka tulevat vuoan reunoille. Voitele vuoan reunat. Painele pohja ja 
reunat kiinni reunavuokaan. Pistele pohjaan haarukalla muutamia reikiä ja paista noin 5 
minuuttia 200-asteisessa uunissa.  
  
4. Sekoita jäiset mustikat, perunajauhot sekä sokeri. Kaada esipaistetun pohjan päälle. Kauli 
ylimääräisestä taikinasta pohjan kokoinen pala ja aseta se kanneksi piirakan päälle tai 
murustele kauttaaltaan pinta taikinalla.   
  



5. Paista piirakkaa noin 25 minuuttia, kunnes pinta on kauniin ruskea. Jäähdytä piirakkaa 
hetki ennen kuin poistat reunan, tämän jälkeen jäähdytä kunnolla ennen kuorrutteen 
levittämistä. Aseta pahvialustan päälle ennen kuorruttamista.  
  
6. Kardemummamousse: Laita liivatteet kylmään veteen. Notkista tuorejuusto ja mausta se 
kardemummalla ja tomusokerilla. Lisää kerma ja vaahdota melko kiinteäksi.   
  
7. Kuumenna sitruunamehu ja sulata liivatteet siihen. Kaada ohuena nauhana massan 
joukkoon koko ajan sekoittaen. Laita massa pursotinpussiin ja leikkaa kärjestä noin 1,5 cm:n 
kokoinen pala. Pursota jäähtynyt piirakka kauttaaltaan ja tasoita lastalla tasaiseksi. Silota 
neliskanttisella (noin 5 x 5 cm) muovikalvolla reunat pyöreiksi. Laita pakastimeen.  
  
8. Italialainen marenki: Mittaa kattilaan vesi ja 0,5 dl sokeria. Vatkaa kulhossa valkuainen 
sekä 0,25 dl sokeria.  
  
9. Keitä vesi-sokeriseosta, kunnes se on noin 120 asteista. Kaada seos valkuaisvaahtoon 
ohuena nauhana samalla voimakkaasti vatkaten. Vatkaa kunnes massa on käden lämpöistä. 
Lisää lopuksi ripaus viinikiveä. Laita massa kahteen pursotinpussiin, jossa toisessa on 
monisakarainen pieni tähtitylla ja toisessa iso pyöreä tylla.   
  
10. Hasselpähkinät: Sulata sokeri kattilassa, kunnes se on vaaleanruskeaa. Kiinnitä 
hasselpähkinät hammastikkuihin. Dippaa pähkinät hieman jäähtyneeseen sokeriin niin, että 
niihin jää pitkä piikki. Anna hetki jäähtyä ylösalaisin, jotta sokeri kovettuu.  
  
11. Korallituille: Sekoita aineet keskenään ja värjää violetilla elintarvikevärillä. Laita öljyä 
pannulle niin paljon, että se peittää vähintään samankokoisen pinta-alan, kun haluamasi 
tuillen koko. Lämmitä pannu kuumaksi ja kaada tuillemassaa sopivan kokoinen määrä 
keskelle pannua. Nosta valmis tuille lastalla talouspaperin päälle kuivumaan. Koristele joko 
kokonaisilla tuilleilla tai tee niistä palasia.  
  
12. Mirror glaze: Sekoita liivatejauheeseen noin 1 rkl vettä ja jätä turpoamaan. Laita vesi, 
sokeri ja kondensoitu maito kattilaan. Kuumenna. Kuumenna gelatiinimassa nestemäiseksi 
ja sekoita kattilassa olevaan seokseen. Lisää lopuksi paloiteltu suklaa ja sekoita kunnes 
suklaa on sulanut. Aja sauvasekoittimella sileäksi. Sekoita massaan hieman valkoista 
elintarvikeväriä ja ota siitä noin 0,5 dl erilleen. Värjää isompi määrä tumman violetiksi ja 
peitä kelmulla. Värjää toinen vitivalkoiseksi ja lisää hieman vettä. Laita kelmu ja anna 
jäähtyä.   
  
13. Laita kakku jonkin hieman pienemmän astian päälle kuin se itse on halkaisijaltaan. Kaada 
kuorrute jäähtyneen (mielellään jäätyneen) kakun pinnalle tasaiseksi ja vedä lastalla hieman 
valkoista väriä toiseen reunaan.  
  
14. Suklaareunus: Mittaa reunakalvosta sen kokoinen pala, että se kiertää n. 2/3 kakun 
ympäri. Sitten leikkaa pala kulmasta kulmaan kolmioksi viivoitinta apuna käyttäen 
askarteluveitsellä.  
  



15. Temperoi suklaa mikrossa ja levitä temperoitu suklaa kalvon päälle. Anna hetki asettua 
jonka jälkeen kierrä se kakun ympärille. Laita kylmään ja poista kalvo, kun suklaa on 
kokonaan kovettunut.   
  
16. Pursota italialaisesta marengista koristeeksi erikokoisia koristeita kakun päälle. Liekitä 
kaasupolttimella osittain sileäreunaiset pursotukset kauniin ruskeaksi. Koristele kakku 
suklaareunuksella, karamellisoiduilla hasselpähkinöillä ja korallituilleilla.  
  
Otto: KUNINGATARKUKKO  
  
Pohja   
250 g  voita  
2 dl  siro-sokeria  
6,5 dl  ruisjauhoja  
1 tl  leivinjauhetta  
1 tl  vaniljasokeria  
2 dl  piimää  
   
1. Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Sekoita kuivat aineet keskenään. Lisää voi-sokerivaahtoon 
vuorotellen jauhoja ja vuorotellen piimää. Sekoita tasaiseksi taikinaksi.   
  
2. Painele 2/3 osaa taikinasta Amerikan muffinivuokien pohjalle ja reunoille (jätä 1/3 osa 
taikinaa vuokien kanneksi). Laita muffinivuokia 2 kpl päällekkäin, jotta kukot säilyvät 
ryhdikkäänä.   
  
Täyte   
300 g  pakastemustikoita (suomalainen)  
150 g  tuoreita vadelmia  
n. 1 dl perunajauhoja  
½ dl  minihillosokeria  
¾ dl  siro-sokeria  
2 tl  vaniljasokeria  
   
1. Sekoita kaikki täytteen ainekset. (perunajauho siivilöitynä) Jaa täyte ruistaikinan päälle 
muffinivuokiin. Taputtele lopusta taikinasta marjatäytteen päälle kukoille kannet.   
  
2.Paista 185-asteisessa uunissa noin 26 minuuttia.  
   
Kauramantelilastut  
1 dl  kaurahiutaleita  
½ dl  sokeria  
½ tl  vaniljasokeria  
½ rkl  vehnäjauhoja  
2,5 rkl  mantelirouhetta  
30 g  voita  
½ kananmuna, vatkattuna  
   



1. Yhdistä kuivat aineet. Lisää sulatettu voi (vähän jäähdytettynä) ja muna. Nostele 
taikinasta kukkurallisen teelusikan kokoisia nokareita pellille leivinpaperin päälle. Jätä 
reilusti leviämisvaraa ja paista 200-asteisessa uunissa noin 5 minuuttia. Stanssaa pienehköjä 
tasaisia ympyröitä ja siirrä jäähtymään.   
   
Kardemummakreemi  
2 dl  vispikermaa  
150 g  maustamatonta tuorejuustoa   
4 rkl  tomusokeria  
2 tl  vaniljasokeria  
1 tl  jauhettua kardemummaa   
  
Koristeluun   
mustikan varpuja   
100 g  tuoreita vadelmia  
100 g tuoreita mustikoita  
  
   
1. Vatkaa kerma ja tuorejuusto vaahdoksi. Mausta sokereilla ja kardemummalla ja siirrä 
kreemi pursotinpussiin.   
  
2. Pursota jäähtyneiden kuningatarkukkojen päälle kardemummakreemi. Koristele mustikan 
lehdillä, vadelmilla, mustikoilla ja stanssatuilla kauralastuilla.   
  
 


