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

 
Kilpailijoiden tehtävänä on valmistaa pullakranssi mallista ilman työohjetta.   
  
Valmistettava määrä 1 kranssi   
  
Pullataikina  
180 ml  maitoa  
20 g  hiivaa  
60 g sokeria  
½  kananmuna   
55 g  voita   



¾ tl  kardemummaa   
¾ tl  suolaa    
vehnäjauhoja    
rusinoita  
  
Täyte  
rusinoita  
voita   
fariinisokeria  
suolaa  
kanelia  
vaniljasokeria  
pekaanipähkinöitä  
  
Voitelu  
½  kananmuna  
  
Kinuski koristeluun  
kuohukermaa  
sokeria  
fariinisokeria  
voita  
suolaa  
  
Koristeluun  
paahdettuja pekaanipähkinöitä   
  
Työohjeet eivät olleet leipureiden käytettävissä, sillä heidän tuli selvittää mallista ja 
ainesosista, miten kranssi tulee valmistaa.  
  
1. Valmista pullataikina; Riko kananmuna, sekoita rakenne rikki ja jaa se kahteen osaan 
(toinen puoli käytetään taikinaan ja toinen voiteluun). Lämmitä maito kädenlämpöiseksi ja 
liota siihen hiiva. Lisää sokeri, kananmunaa, kardemummaa ja 2/3 osa vehnäjauhoista. 
Sekoita raaka-aineet ja aloita taikinan vaivaus. Lisää loput jauhot ja vaivaa taikinaksi. Lisää 
lopuksi suola ja pehmeä voi. Vaivaa tämän jälkeen valmiiksi, kimmoisaksi taikinaksi. Anna 
taikinan levätä lämpimässä paikassa noin 10 minuuttia muovilla peitettynä.   
  
2. Pullataikinan levätessä valmista täyte. Paahda pekaanipähkinöitä kevyesti paistinpannulla, 
mausta ripauksella suolaa. Vaahdota pehmeä voi, fariinisokeri ja vaniljasokeri kevyesti. Lisää 
kaneli, rusinat ja paahdetut pekaanipähkinät (jätä osa koristeluun). Sekoita tasaiseksi ja 
tarkista maku.   
  
3. Pullakranssin muotoilu. Jaa taikina kahteen yhtä suureen osaan. Kaulitse taikinat 
suorakaiteen muotoiseksi (noin 35 x 20 cm). Levitä tai pursota täytettä kaulittujen 
taikinamattojen keskelle, noin neljän cm:n leveydelle. Leikkaa pitkiin sivuihin (molemmat 
pitkät sivut) terävällä veitsellä 1,5 – 2 cm:n kokoisia viiltoja melkein täytteeseen asti 
(hapsuja). Nostele kummaltakin puolelta leikatut taikinasiivut täytteen päälle vuorotellen, 



vähän limittäin täytteen päälle. Taittele pääteosat kevyesti kranssin alle. Toista näin 
molemmille osille. Nosta kranssit uunipellille leivinpaperin päälle sydämen muotoiseksi. Voit 
muotoilla vielä käsin. Laita kranssi kohoamaan muovilla peitettynä lämpimään paikkaan.   
  
4. Kranssin kohotessa valmista kinuski. Mittaa kattilaan kerma, sokeri ja fariinisokeri. Keitä 
miedolla lämmöllä kinuskiksi. Lisää lopuksi pieni nokare voita ja ripaus suolaa.   
  
5. Voitele kohonnut kranssi kananmunalla. Paista 175 asteissa uunissa noin 20 minuuttia. 
Paistoaika vaihtelee uunin tehosta ja kranssin paksuudesta. Tarkkaile kranssia paiston 
aikana.   
  
6. Koristele kranssi kinuskiraidoilla ja paahdetuilla pekaanipähkinöillä.   
  
Kilpailijoiden reseptit:  
  
Anne: VADELMAKÄTKÖ  
  
Kakkupohja  
3  kananmunaa  
120 g  sirosokeria  
30 g  intiaanisokeria  
50 g  voita, sulatettuna   
120 g  kuohukermaa  
200 g  tuorejuustoa, maustamaton  
50 g  ranskankermaa  
240 g  vehnäjauhoja  
25 g  mantelijauhoja  
50 g  mantelirouhetta  
1 ½ tl  leivinjauhe  
1 tl  vaniljauute  
1 tl  sitruunamehua   
10 g  karpalo-puolukkajauhetta  
vuokasprayta  
  
Vadelmahyydyke  
600 g  tuoretta vadelmaa  
2 rkl  tomusokeria  
2 rkl  vettä  
12  liivatelehteä  
100 g  valkosuklaata   
  
Valkosuklaa-vadelmakreemi   
200 g  voita, huoneenlämpöinen  
500 g  tuorejuustoa, maustamaton   
260 g  sulatejuustoa  
80 g  tomusokeria  
2 tl  vaniljasokeria  



350 g valkosuklaata  
150 g  tuoretta vadelmaa  
50 g tuoretta punaherukkaa   
1—2  limen raastettu kuori (maun mukaan)  
1½ rkl  limen mehua  
½ - 1 rkl minttua, hienonnettuna (maun mukaan)  
2 liivatelehteä  
  
Paahdetut mantelit  
25 g  mantelia, kuorittu  
1 tl  vettä  
½ rkl  fariinisokeria  
ripaus  inkiväärijauhetta  
  
Kuivatut omenalastut  
2 pientä  omenaa   
1 rkl  sitruunamehua  
3 rkl  sirosokeria  
  
Koristekukat  
30 g  sokerimassaa, valkoinen   
kultaista tomuväriä   
kaulitsemiseen maissitärkkelystä  
  
Kostutukseen  
1 dl  kevytmaitoa  
1 tl  vaniljasokeria  
  
Koristeluun  
1 dl  tuoretta vadelmaa  
½ dl  mantelirouhetta  
  
1. Valmista kakkupohja. Vatkaa munat ja sokerit vaahdoksi. Lisää sulatettu ja jäähtynyt voi, 
kerma, tuorejuusto, ranskankerma, vaniljauute ja sitruunamehu. Sekoita keskenään 
vehnäjauho, mantelijauho, leivinjauhe, mantelirouhe ja marjajauhe. Lisää jauhoseos 
taikinaan ja sekoita käännellen.   
  
2. Voitele kaksi halkaisijaltaan 18 senttistä vuokaa. Laita pohjalle leivinpaperi. Jaa taikina 
vuokiin ja paista pohjia 175 asteessa 30- 35 minuuttia. Jäähdytä hetki ja kumoa kakut ritilän 
päälle jäähtymään.   
  
3. Tee vadelmahyydykepallot. Laita liivatteet likoamaan kylmään veteen. Voitele silikonisen 
puolipallomuotin kolot (6-7 koloa) sulalla suklaalla ja laita kylmään. Yhdistä vadelmat, vesi ja 
tomusokeri, soseuta. Lämmitä pieni osa (muutama rkl) vadelmasosetta ja sulata 
liivatelehdet siihen.  Sekoita liivateseos loppusoseen joukkoon. Jaa sose muotin koloihin. 
Laita kylmään hyytymään.   
  



4. Valmista kuivatut omenalastut. Pese omenat ja leikkaa niistä veitsellä hyvin ohuita 
viipaleita. Sivele viipaleet kevyesti sitruunamehulla ja ripota pintaan sokeria. Paista 175 
asteessa noin 30 min, kunnes siivujen reunat käpertyvät hiukan. Käännä siivuja paiston 
puolivälissä. Jos siivut eivät ala kuivua, säädä uuni kiertoilmalle ja vähennä lämpötilaa noin 
20 astetta.  Varo, etteivät siivut pala. Nosta kypsyneet siivut ritilän päälle jäähtymään 
(kovettuvat vielä siinä).   
  
5. Valmista koristekukat. Kaulitse sokerimassa ohueksi levyksi. Ota siitä muotilla kukkia ja 
muotoile terälehtiä pallopäisellä työkalulla sekä muotoilutikulla. Paina kukkien keskustaa 
pallopäällä pehmeän muotoilusienen päällä, jolloin kukat saavat muotoa. Sivele kukkien 
keskustaan tomuväriä. Jätä kuivumaan.   
  
6. Valmista kreemitäyte. Laita liivatteet likoamaan kylmään veteen. Vatkaa voi ja 
tuorejuusto vaahdoksi, lisää sulatejuusto, tomusokeri ja vaniljasokeri. Lisää sulatettu, 
jäähtynyt valkosuklaa ohuena nauhana koko ajan sekoittaen.   
  
7. Ota massasta noin 1/3 erilleen kuorrutusta varten. Soseuta 1/3 vadelmista sekä 
punaherukat ja paseeraa ne siivilän läpi. Lisää marjasoseeseen limen raastettu kuori ja 
hienonnettu minttu ja lisää sose täytemassaan. Lämmitä limen mehu ja lisää siihen liotetut 
liivatelehdet. Lisää liivateseos ohuena nauhana hyvin sekoittaen täytemassan sekaan.   
  
8. Kakun kokoaminen. Kokoa kakku kakkupahvin päälle (joko vuokaan tai käytä 
reunakalvoa). Jos kakkupohja on kupera, leikkaa siitä ohut ”hattu” pois. Kostuta pohja 
vaniljamaidolla. Sivele ohut kerros täytettä pohjan päälle. Lisää sitten vadelmahyydykepallot 
renkaaksi kakun sisään (jätä ulkoreunaan noin kaksi senttiä tilaa). Pursota täytemassaa 
pohjan ja pallojen päälle niin, että ne peittyvät. Ripottele täytemassan päälle vadelmia ja 
paina niitä kevyesti massaan.  Kostuta toinenkin pohja ja nosta se massan päälle. Nosta 
kylmään hyytymään.   
  
9. Valmista paahdetut mantelit. Paahda koristemantelit. Laita aineet pannulle ja paista niitä 
käännellen, kunnes sokeri karamellisoituu, mantelit saavat vähän väriä ja tunnet mantelisen 
tuoksun. Varo, etteivät mantelit pala. Jäähdytä.   
  
10. Koristele kakku. Kuorruta tuorejuusto-valkosuklaaseoksella ja tasoita sivut raapan tai 
palettiveitsen avulla.  Vedä sivureunoihin aaltokuviota palettiveitsen avulla pyörivän alustan 
liikettä hyödyntäen. Pursota kakun päälle viisi ruusuketta. Laita ruusukkeiden väliin pystyyn 
omenasiivu, tuoreita vadelmia, paahdettuja manteleita ja sokerimassakukkia. Ripottele 
kevyesti mantelirouhetta koristeiden sekaan.  
  
Anni: LA VIE EN ROSE -YLLÄTYSKAKKU  
  
Tumma kakkupohja  
10 0g  tummaa suklaata  
1 dl  sokeria  
1 tl  vaniljasokeria   
¼ tl  suolaa  
75 g  voita  



2  kananmunaa   
1 dl  vehnäjauhoja   
½ dl  kaakaojauhetta   
  
Vaniljakakkupohja  
4 dl  sokeria  
1  vaniljatanko  
4 dl  vehnäjauhoja   
2 tl  leivinjauhetta   
1 tl  ruokasoodaa   
¾ tl  suolaa  
85 g  suolatonta voita, huoneenlämpöinen   
3 kananmunaa, huoneenlämpöinen   
110 g  smetanaa  
90 ml rypsiöljyä  
½   appelsiinin mehu ja kuoriraaste  
2 ½ dl  täysmaitoa  
  
Suklaaganache  
175 g  tummaa suklaata   
2 dl  vispikermaa  
15 g  voita  
  
Kuorrute  
250 g  voita, huoneenlämpöinen   
400 g  tomusokeria  
100 g  valkosuklaata   
tippa vaaleanpunaista pastaväriä   
  
1. Tumma kakkupohja: Sulata suklaa ja laita jäähtymään. Vaahdota voi ja sokerit. Lisää 
kananmunat yksitellen kunnolla vatkaten. Lisää suklaa taikinaan. Sekoita kuivat aineet 
keskenään ja lisää ne taikinaan. Kaada taikinasta pellille ohut, tasainen levy. Paista 175 
asteessa 15-20 minuuttia. Laita jäähtymään.   
  
2. Vaniljakakkupohja Vaniljakakkupohjaa varten mittaa sokeri ja koverra joukkoon 
vaniljatangon siemenet. Sekoita vanilja hyvin sokerin sekaan. Lisää sitten joukkoon jauhot, 
nostatusaineet ja suola. Sekoita hyvin. Lisää joukkoon huoneenlämpöinen voi ja vatkaa 
muutaman minuutin ajan. Seos jää vielä tässä vaiheessa hyvin hiekkamaiseksi. Sekoita 
toisessa kulhossa keskenään kananmunat, smetana, öljy ja appelsiinimehu ja -kuoriraaste. 
Vispaa seos tasaiseksi. Lisää tämä neste kuivien aineiden sekaan ja vatkaa sen verran, että 
kaikki menee tasaiseksi. Lopuksi lisää maito ja vispaa nopeasti kaikki tasaiseksi.   
  
3. Ota kuusi noin 10 x 20cm kokoista leipävuokaa. Laita vuokiin ohut kerros vaaleaa taikinaa. 
Ota tummasta kakkupohjasta pieniä stanssattuja ympyröitä (halkaisija noin 1 cm, voit tehdä 
tämän esim. pursotustyllan toisella päällä) ja tee niistä leipävuoan leveyden mittainen jono. 
Aseta jonoja kolmeen tai neljään vuokaan, mutta katso, että jonot menevät eri kohtiin eri 
vuokiin. Kaada vaaleaa kakkupohjaa jonojen päälle ja vuokiin ylipäätään niin, että jonot 



melkein peittyvät. Kaada loppu taikina jonottomiin vuokiin (eli kaksi tai kolme vuokaa), 
mutta katso, että kaikissa vuoissa olisi suurin piirtein saman verran taikinaa. Paista pohjia 
175 asteessa 20 minuuttia. Testaa kypsyys. Laita pohjat kylmään jäähtymään.   
  
4. Suklaaganache: Valmista suklaaganache rouhimalla suklaa pieneksi. Laita rouhe kulhoon. 
Kuumenna vispikerma kattilassa kiehuvaksi ja kaada sitten suklaarouheen päälle. Anna 
seoksen seistä hetki ja sekoita sitten tasaiseksi. Lisää lopuksi sulatettu voi. Laita pakastimeen 
jähmettymään noin 15 minuutiksi tai kunnes se on levitteenomaista.   
  
5. Kakun kasaus: Kasaa kakku niin, että alimmaiseksi tulee täysin vaalea kakkupohja. Levitä 
sen päälle ohuelti suklaaganachea. Jätä reunoista noin puoli senttiä – sentti paljaaksi. Laita 
toinen pohja päälle ja täytä se samoin. Suklaakakkupaloja sisältävät pohjat kuuluvat neljäksi 
keskimmäiseksi pohjaksi. Päällimmäiseksi tulee täysin vaalea kakkupohja. Kun kaikki kuusi 
pohjaa on päällekkäin, ja jokaisessa välissä on suklaaganachea, nosta kakku jäähtymään 
jääkaappiin.   
  
6. Kuorrutetta varten vatkaa huoneenlämpöinen voi vaaleaksi vaahdoksi. Sekoita 
tomusokeri vähitellen sekaan ja vatkaa hyvin (jopa 10-15 minuuttia). Sulata valkosuklaa ja 
sekoita se voi-sokerikreemin joukkoon. Värjää pastavärillä vaaleanpunaiseksi.   
  
7. Valmista kreemiruusuja kukkanaulan ja ohuen terälehtityllan avulla. Laita ruusut 
odottamaan kylmään.   
  
8. Levitä ohut kerros kuorrutetta kakun päälle. Siirrä kreemiruusut kakun päälle. Laita sitten 
loppu kuorrute pursotinpussiin ja pursota kukkatyllalla ruusukkeita kakun päälle.   
  
  
Emma: DONITSIKAKKU  
  
Banaanidonitsit (taikinasta tulee 21 donitsia)  
320 g  vehnäjauhoja  
2 ¼ tl  leivinjauhetta  
¼ tl  suolaa  
1/3 tl  ruokasoodaa  
¾ tl  muskottipähkinää, jauhettu  
1 tl  kanelia  
150 g  sokeria (erikoishieno)  
4,5 kpl keskikokoista mahdollisimman kypsää banaania muussattuna (n. 3,6 dl)   
3 kananmunaa  
90 ml  rypsiöljyä  
3 rkl  kevytmaitoa  
1 ½ tl  vanilja-aromia  
väriaineita (candy, raspberry, orange & yellow)  
  
Mascarpone-kerma-vaniljavaahto   
8 dl  vispikermaa  
1 ¾ dl  sokeria  



2 tl  vaniljasokeria  
1 kg mascarponea  
400 g  valkosuklaata  
+ 4–5 banaania siivuina kakun väliin  
  
Hasselpähkinäcrumble  
2 ½ dl  sokeria (erikoishieno)  
2 ½ dl  hasselpähkinärouhetta   
  
Suklaakenno  
100 g  candymelts, valkoinen  
2-6 tippaa  väriaineita   
pinkkiä metallipuuteria   
Gold ja rose gold glitter sprayta   
  
Suklaa-hasselpähkinäcrumbele-popcornit  
150 g  candymelts-nappeja, valkoinen   
1 pss  mikropopcorneja   
½ pss  pakastekuivattua vadelmarouhetta  
4 rkl  tomusokeria  
30 g  pakastekuivattua mansikkaa   
Hasselpähkinäcrumblea   
Gold glitter sprayta  
Vaaleanpunaista väriainetta   
  
  
1. Banaanidonitsit: Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele donitsipellit.  Sekoita toisessa 
kulhossa kuivat aineet (jauhot, leivinjauhe, suola, ruokasooda, jauhettu muskottipähkinä, 
kaneli ja sokeri) keskenään. Muussaa banaanit toisessa kulhossa ja sekoita hyvin joukkoon 
muut kosteat aineet (kananmunat, öljy, maito ja vanilja-aromi). Jaa massat kolmeen eri 
kulhoon ja värjää eri värisiksi (persikka, keltainen ja pinkki). Laita massat pursotuspusseihin 
ja täytä 21 donitsipellin aukkoa, jokaiseen yhtä paljon taikinaa, n. ¾ asti täyteen. Paista 10–
12 minuuttia tai kunnes donitsit ovat kypsiä.  
  
2. Ota donitsit uunista ja anna jäähtyä pannulla noin 5 minuuttia. Ota pois pannusta ja anna 
jäähtyä täysin ennen kakun kokoamista. Voit jouduttaa jäähtymistä laittamalla donitsit 
jäähdytyskaappiin. Jos donitsin reikä on mennyt umpeen, leikkaa se auki tyllaa stanssina 
käyttäen.   
  
3. Mascarpone-kermavaahto: Ota mascarpone lämpenemään huoneenlämpöön. Vatkaa 
kerma ja sokerit vaahdoksi. Lisää notkistettu mascarpone. Lisää lopuksi sulatettu 
valkosuklaa.   
  
4. Hasselpähkinäcrumble: Varaa aineet, lasta ja uunipellille aseteltu silikonimatto 
lähellesi.  Paahda hasselpähkinärouhetta kuivalla pannulla. Varo polttamasta pähkinöitä.   



Laita sokeri isoon korkeareunaiseen, paksupohjaiseen paistinpannuun. Lämmitä sokeria 
hetken aikaa keskikorkealla lämmöllä, kunnes sokeri alkaa sulaa, mutta ei pala. Älä sekoita 
vielä.   
  
5. Lisää sokerin joukkoon hasselpähkinärouhe ja ravistele pannua kevyesti ja sekoittele 
varovasti pähkinärouhe sokerin joukkoon. Kun sokeri alkaa saada väriä, sekoittele seosta 
varovasti.   
  
6. Kun sokeri on kokonaan pronssin värinen, kaada seos äkkiä silikonimaton päälle ja levitä 
lastalla nopeasti tasaiseksi. Varo koskemasta kuumaan seokseen paljain käsin. Anna praliinin 
jäähtyä kunnolla. Pilko pienemmiksi paloiksi.  
  
7. Suklaakenno: Sulata candy melts mikrossa. Värjää se haluamallasi värillä. Voit jakaa candy 
meltsin pienempiin eriin ja värjätä sen eri väreillä.  Levitä suklaa palettiveitsen tai ison 
lusikan avulla kuplamuovin päälle niin, että muovi on kuplapuoli ylöspäin. Anna jähmettyä 
täysin. Irrota muovista.  
  
8. Suklaa-hasselpähkinäcrumbele-popcornit: Valmista popcornit mikrossa ohjeen mukaan. 
Jauha pakastekuivatut mansikat hienoksi jauheeksi ja sekoita tomusokerin joukkoon. Sulata 
candy meltsit mikrossa. Levitä popcornit leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. Lisää 
joukkoon hienonnettua hasselpähkinäcrumblea. Kaada suklaata popcornien päälle joka 
puolelle. Pyörittele popcorneja ja crumblea suklaassa. Tee pitkulaisia muotoja.  
  
9. Siivilöi pienellä siivilällä mansikalla maustettua tomusokeria popcornien päälle. Anna 
koristeen jähmettyä täysin ennen kakun päälle asettelua.  
  
10. Kokoaminen: Asettele kakkupahvi pyörivälle kakkualustalle. Asettele 19 cm 
halkaisijaltaan oleva irtopohjavuoan reuna pahvin päälle. Laita reunakalvo kakkuvuoan 
sisäpinnalle.   
  
11. Leikkaa banaanit siivuiksi (4–5 kpl).  Asettele 7 samanväristä donitsia kakkuvuoan sisään 
kakkupahvin päälle tiiviiseen ympyrään. Pursota mascarponetäytettä jokaiseen 
mahdolliseen väliin, täytä myös donitsit. Ripottele pinnalle crumblea ja asettele banaanit 
tasaisesti crumblen päälle. Lado päälle uusi kerros donitseja. Katso, että donitsit asettuvat 
tismalleen kohdakkain. Täytä välit mascarponevaahdolla, lisää crumble ja banaanisiivut. 
Lado kolmas kerros donitseja päälle. Täytä raot mascarponevaahdolla ja tasoita reuna. Laita 
hetkeksi jääkaappiin viilenemään.   
  
12. Ota reunakalvo pois ja päällystä kakku lopulla mascarponevaahdolla. Käytä apuna isoa 
palettiveistä. Koeta piilottaa kakun sisus mahdollisimman hyvin. Asettele koristeet 
(suklaakenno ja popcornit) haluamallasi tavalla. Mitä dramaattisempi, sen parempi. Maalaa 
koristeisiin elävää pintaa metalliväreillä. Kultaisesta ja hopeisesta tulee varsinkin lasinen 
vaikutelma.  
  
Rakenteeseen vinkkejä: Tee selkeä rakenne kakun sisään. Lado donitsit päällekkäin, älä 
limittäin (lomittain). Pursota donitsien väliin ja ympärille täyte siististi.  
  



Inka: HILLASUON SYDÄN  
  
Keksipohja  
300 g  voita, pehmeä  
1 dl  fariinisokeria  
1 dl  sokeria (erikoishieno)  
4 tl  vaniljasokeria  
4 kananmunaa  
6 dl  vehnäjauhoja  
2 tl  leivinjauhetta  
145 g  valkosuklaata  
  
Hillamousse  
500 g  pakastehillaa  
1 dl  sokeria  
200 g  tuorejuustoa, maustamaton  
1 dl  tomusokeria  
100 g  valkosuklaata  
2 dl  vispikermaa  
4 liivatelehteä  
  
Kakkupohja  
2 kananmunaa  
80 g  sokeria  
80 g  vehnäjauhoja  
½ tl  leivinjauhetta  
Elintarvikevärejä (punainen, vihreä, sininen, keltainen, violetti)  
  
Valkosuklaakreemi  
50 g  voita, pehmeä  
100 g  tuorejuustoa, maustamaton  
100 g  valkosuklaata  
2 rkl  tomusokeria  
  
Kinuski  
½ dl  kuohukermaa  
½ dl  sokeria ( ¼ dl fariinisokeria, ¼ dl hienoa sokeria)  
1 tl  vaniljasokeria  
nokare  voita  
  
Koristeet  
kinuskivalutus  
valkosuklaakreemipursotuksia  
  
  
1. Keksipohja: Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokerit. Lisää kananmunat yksitellen. 
Yhdistä kuivat aineet ja sekoita taikinaa. Rouhi valkosuklaa ja sekoita ne viimeisenä taikinan 



sekaan. Levitä keksitaikina leivinpaperilla vuoratulle uunipellille ja paista 175 asteessa 15-20 
minuuttia tai kunnes keksi on saanut kauniin ruskean pinnan. Painele valmiista 
keksipohjasta 15 cm:llä vuoalla 3 pyörää pohjaa, joiden keskelle painat reiät noin 5 cm:llä 
muotilla niin, että keksipohjien keskellä jää tyhjä kolo.   
  
2. Kakkupohja: Vaahdota kananmunat ja sokeri. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää ne 
siivilän läpi vaahdon sekaan. Sekoita nostelemalla. Värjää taikinaa elintarvikeväreillä pride 
värien mukaan ja levitä pellille niin, että värit eivät sekoitu. Paista 175 asteisen uunin 
alatasolla noin 30 minuuttia.   
  
3. Hillamousse: Laita liivatelehdet kylmään veteen. Sulata suklaat (moussen ja kreemin) 
vesihauteessa. Soseuta hillat ja hieno sokeri. Vatkaa kerma ja tomusokeri vaahdoksi. 
Notkista tuorejuusto ja lisää siihen sula suklaa, hillasurvos ja liivateneste. Lopuksi nostele 
vatkattu kerma sekaan ja sekoita tasaiseksi mousseksi.  
  
4. Kakku kootaan halkaisijaltaan 15 cm irtopohjavuokaan. Kakkuun tulee 2 täyteväliä 
hillamoussea. Kokoa kakku niin, että muotoilet värikkäistä kakkupohjista sydämen kakun 
sisälle keskelle. Vie kakku kylmään tekeytymään. Keitä kinuski ja jätä kylmään 
vesihauteeseen jäähtymään.   
  
5. Tee valkosuklaakreemi. Vaahdota voi, sekoita siihen tuorejuusto, tomusokeri ja 
suklaasula. Levitä se tasaisesti kakun pinnalle. Anna kylmetä hetki pakastimessa.   
  
  
6. Kinuski : Kiehauta kerma ja sokereita, kunnes seos alkaa saostua. Ota pois liedeltä ja lisää 
vaniljasokeri ja voi. Jäähdytä kylmässä vesihauteessa. Valuta kakun reunoille. Tee kreemistä 
pursotukset kakun päälle.   
  
  
Kari: RUSKAHÄSSÄKKÄ  
  
100 g  voita  
½ dl  oliiviöljyä  
1  sitruunankuori, raastettuna  
2 rkl rosmariinia, tuore   
1 tl  suolaa  
3 kananmunaa  
200 g  ruokosokeria  
200 g  vehnäjauhoja  
1 ½ tl  leivinjauhetta  
vihreää pastaväriä  
punaista pastaväriä  
  
Täyte  
100 g  pekonia  
50 g  tuorejuustoa, maustamaton  
3 rkl  ruohosipulia, tuore   



1 tl  mustapippuria  
  
1. Voitele ja korppujauhota 20 cm irtopohjavuoka. Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen.  
  
2. Sulata voi ja sekoita siihen oliiviöljy, raastettu sitruunankuori ja hienonnettu rosmariini. 
Sekoita leivinjauhe vehnäjauhojen joukkoon. Vatkaa kananmunat ja sokeri vaahdoksi (niin, 
että vaahtoon tulee kestäviä huippuja). Nostele muna-sokerivaahdon sekaan ensin puolet 
jauhoista ja sitten puolet öljy-voiseoksesta. Toista toisen kerran eli kunnes kaikki ainekset 
ovat taikinassa, älä vatkaa enää, ettei vaahdosta lähde ilmat.  
  
3. Jaa taikina kolmeen (3) osaan, jätä yksi osa perustaikinaksi. Värjää toinen osa punaiseksi 
ja kolmas osa vihreäksi.  
  
4. Kaada vuokaan 1/3 osa perustaikinaa, tasoita. Laita punainen ja vihreä taikina 
pursotinpussiin, pursota vuorotellen punainen ja vihreä raita, jonka jälkeen jälleen 
perustaikina kerros. Pursota väritaikinat uudelleen, mutta nyt päinvastaisessa järjestyksessä 
kuin edellisessä kerroksessa. Laita viimeiseksi perustaikina ja tasoita.   
  
5. Paista 175 asteessa 40-45 minuuttia, kunnes kakku on kypsä ja kauniin värinen. Kokeile 
tikulla kypsyys (tikkuun ei saa jäädä taikinaa kiinni).   
  
6. Valmista odotellessa täyte. Hienonna pekoni ja paahda se uunissa. Sekoita tuorejuustoon 
pekoni, ruohosipuli ja mustapippuri.  
  
7. Annan kakun jäähtyä ja irrota vuoasta. Leikkaa keskelle läpi menevä reikä, halkaisija noin 
5 cm.  Leikkaa palasta 1cm siivu kanneksi täytteen päälle. Laita reikään täyte ja kansi päälle.  
  
Ganache kuorrutus  
200 g  tummaa suklaata  
1 dl  vispikermaa, lämmitä kuumaksi  
                        
1. Kaada puolet kuumasta kermasta suklaan päälle ja odota noin minuutti ennen 
sekoittamista. Kaada toinen puolisko kermasta pienissä erissä suklaan joukkoon, välillä 
hämmentäen. Siirrä jääkaappiin jäähtymään.   
  
2. Vatkaa ganache jääkaappikylmänä kuohkeaksi ja levitä kakun päälle palettiveitsellä.  
  
Koristeet  
4 kpl mansikkaa, tuore  
5 kpl vadelmaa, tuore  
6 kpl karhunvadelmaa, tuore  
sitruunankuorta  
  
1. Koristele marjoilla ja sitruunankuorella.  
  
  
Kasperi: LAKU-SITRUUNAKAKKU  



  
Mutakakku  
100 g  voita  
2 dl  kuohukermaa  
1 dl  fariinisokeria  
2 dl  vehnäjauhoja  
1 tl  leivinjauhe  
1  kananmuna  
120 g  vanhan ajan lakritsia  
  
Kakkupohja  
4  kananmunaa  
1 ½ dl  sokeria  
1 dl  vehnäjauhoja  
1 dl  perunajauhoja  
1 ½ tl  leivinjauhetta  
  
Täyte ja koristelu  
1 sitruuna  
3 appelsiinia  
200 g  maitorahkaa  
1 dl  sokeria  
3 dl  vispikermaa  
1 dl  tomusokeria  
  
1. Mutakakku: Paloittele lakritsit. Keitä voita, kermaa, lakritseja ja fariinisokeria kattilassa 
keskilämmöllä välillä sekoittaen. Anna jäähtyä hetki. Lisää keskenään sekoitetut jauhot ja 
leivinjauhe, sekoita tasaiseksi. Lisää lopuksi kananmuna. Vatkaa tasaiseksi ja kaada taikina 
halkaisijaltaan noin 16 cm pyöreään irtopohjavuokaan. Paista uunissa 200 astetta noin 13 
minuuttia.   
  
2. Kakkupohja: Vatkaa huoneenlämpöiset kananmunat ja sokeri sähkövatkaimella vaaleaksi, 
jämäkäksi vaahdoksi. Yhdistä kuivat aineet ja siivilöi nostellen joukkoon. Kaada taikina voilla 
ja korppujauhoilla voideltuun, halkaisijaltaan noin 20 cm kakkuvuokaan ja paista uunissa 200 
asteessa noin 8 minuuttia. Halkaise kakkupohja kahtia. Leikkaa alemmasta pohjasta pois 
mutakakun kokoinen ympyrä.  
  
3. Täyte: Raasta rahkan joukkoon sitruunan ja appelsiinin kuorta, purista joukkoon myös 
mehua hedelmistä. Lisää joukkoon sokeri. Vaahdota kerma ja mausta tomusokerilla.  
  
4. Viimeistely: Aseta tarjottimelle mutakakku ja sen ympärille appelsiinimehulla kostutettu 
pohjaympyrä. Laita päälle täyte ja toinen pohja. Kuorruta kermalla ja koristele appelsiinilla ja 
sitruunalla.  
  
  
Laura: SYDÄMELLINEN LAKRITSI-MARENKIKAKKU  
  



Perustaikina   
275 g pehmeää voita  
4 dl sokeria  
4 kananmunaa  
8 dl vehnäjauhoja  
3 tl leivinjauhetta  
1 dl täysmaitoa  
1 ¾ dl vispikermaa  
  
Vadelmataikina  
¼  perustaikinasta  
50 g  pakastevadelmia  
vaaleanpunaista pastaväriä  
  
Vaalea taikina  
¾  perustaikinasta  
1 ½ tl raakalakritsijauhe  
1 ½ tl vaniljasokeria  
  
Voikreemi  
100 g voita (pehmeää, huoneenlämpöistä)  
2 ½  dl tomusokeria  
2 rkl vettä  
1 cocktailtikku  
violettia pastaväriä  
  
Sveitsiläinen marenki   
2 kananmunan valkuaisia  
1 ¼ dl Siro erikoishienoa sokeria  
  
Lakritsivaluma  
½ dl kuohukermaa  
6  Kick-lakritsipatukkaa  
  
1. Perustaikina: Vaahdota pehmeä voi ja sokeri. Lisää kananmunat joukkoon yksitellen. 
Sekoita erillisessä kulhossa vehnäjauho, leivinjauhe sekä toisessa kulhossa täysmaito ja 
kerma. Lisää massan joukkoon vuorotellen vehnäjauho-leivinjauheseosta ja täysmaito-
kermaseosta. Sekoita tasaiseksi.   
  
2. Vadelmataikina: Ota perustaikinasta ¼ osa erilliseen astiaan. Lisää joukkoon 
vaaleanpunaista pastaväriä sekä murustellen jäiset vadelmat. Levitä massa leivinpaperin 
päälle uunipellille noin 1 cm paksuiseksi kerrokseksi. Paista uunissa kiertoilmalla 200 
asteessa noin 8 minuuttia. Jäähdytä kakkua hieman. Paina kakkupohjasta sydänmuotilla 
kuvioita.   
  
3. Vaalea taikina: Ota perustaikinasta ¾. Lisää taikinaan raakalakritsijauhe ja vaniljasokeri. 
Sekoita massa tasaiseksi.   



  
4. Voikreemi: Vatkaa huoneenlämpöistä voita sähkövatkaimella useamman minuutin ajan, 
kunnes voin väri on vaaleaa ja rakenne kuohkeaa. Lisää tomusokeri useassa erässä koko ajan 
vatkaten. Jatka seoksen vatkaamista usean minuutin ajan. Lisää kylmä vesi ja jatka vielä 
hetki vaahdottamista. Lisää lopuksi cocktailtikun kärjellinen violettia pastaväriä keltaisuuden 
taittamiseksi.   
  
5. Lakritsivaluma. Halkaise Kick-patukat kattilaan ja lisää joukkoon kuohukerma. Kuumenna 
seosta niin kauan, että patukat sulavat kerman sekaan. Jäähdytä seosta käden lämpöiseksi. 
Pane seos pursotinpussin.   
  
6. Sveitsiläinen marenki: Laita ison kattilan pohjalle vettä. Lisää valkuaiset teräksiseen 
kulhoon ja laita kulho kattilan päälle vesihauteeseen niin, ettei pohja osu veteen. Kuumenna 
vettä liedellä ja vatkaa samalla valkuaisia sähkövatkaimella. Lisää sokeri pienissä erissä 
marenkivaahtoon koko ajan vaahdottaen. Vatkaa marenkimassa niin kauan, että 
sokerikiteet ovat sulaneet ja seos on noin 50–60°C (tarkkaile lämpötilaa lämpömittarilla).   
  
7. Kokoaminen. Vuoraa uunivuoka leivinpaperilla (voit halutessasi suihkuttaa vuokasprayta 
uunivuoan ja leivinpaperin väliin, jotta leivinpaperi kestää paremmin paikoillaan). Pursota 
vuoan pohjalle yksi kerros vaaleaa taikinaa, jotta sydämet kestävät paikoillaan. Aseta 
sydämet terävä kärki ylöspäin tiiviiseen jonoon. Lisää vaaleaa taikinaa pursotinpussilla 
vuokaan, niin että sydämet peittyvät ja vuoka tulee täyteen.   
  
8. Paista uunissa kiertoilmalla 200 asteessa noin 35 minuuttia. Jos kakun pinta alkaa 
tummua, laita kakun päälle leivinpaperi. Jäähdytä kakkua hieman ennen kumoamista. 
Kumoa kakku ja jäähdytä kokonaan kylmäksi.   
9. Laita voikreemi tasaisesti koko kakun päälle käyttäen apuna pursotinpussia. Lisää 
lakritsivaluma kakun reunoille pursotinpussin avulla. Pursota lopuksi sveitsiläinen marenki 
kakun päälle ja tohota marenkia kauniin ruskeaksi.  
  
Liina: KUKKA KAKUN SISÄLLÄ  
  
Kuviokukkapohja  
7 kananmunaa  
5 rkl  sokeria  
7 rkl  erikoisvehnäjauhoa  
2 rkl  vaniljasokeria  
punaista ja keltaista elintarvikeväriä  
  
Juustokakun täyte  
250 g  raejuustoa  
2,5 dl kuohukermaa  
2,5 dl vispikermaa  
3 rkl liivatejauhetta  
1 ¾ dl  sokeria  
1 ½ appelsiinin kuori  
1  sitruunan kuori  



½ dl  tuorepuristettua appelsiinimehua  
  
Juustokakun pohja  
200 g  kaurahiutaleita  
100 g  mantelilastuja  
20 g voita  
15 g sokeria  
  
Vuoan reunan voiteluun  
100 g  voita  
50 g  korppujauhoja  
Leivinpaperia pohjaan  
  
Marenkireuna  
180 g  kananmunanvalkuaista  
270 g  tomusokeria  
15 g  maissitärkkelystä  
1 tl  sitruunahappoa   
1/3 tl  suolaa  
  
Koristeet  
1  appelsiini  
2 ½ dl  vispikermaa  
200 g  tuorejuustoa, maustamaton  
  
  
1. Kuviokukkakakun pohja. Laita uuni 175 asteeseen lämpenemään. Vaahdota kananmunat 
ja sokeri. Sekoita kuivat ainekset ja siivilöi ne munaseokseen.   
  
2. Jaa taikina kolmeen kulhoon: värjäämätöntä taikinaa, punaista (eniten), vaaleanpunaista 
ja keltaista (vähiten). Käytä elintarvikevärejä ja värjää taikinaa sekä aseta kaikki värjätyt 
taikinat erillisiin pursotinpusseihin. Pursota pellille leivinpaperin päälle keltaisia pieniä 
ympyröitä ja sen ympärilleen vaaleanpunaista taikinaa. Laita kuiviokakkupohja uuniin 12-15 
minuutiksi 220 asteeseen. Kun kakkupohja on valmis, leikkaa kukkamuotilla kuvioita, jotta 
keskiosaan jää aina keltainen ympyrä.   
  
3. Juustokakkupohja: Voitele halkaisijaltaan noin 18 cm:n kokoisen irtopohjavuoan reunat. 
Paahda mantelilastut sekä kaurahiutaleet pannulla voissa ja sokerissa. Laita massa tasaisesti 
irtovuoan pohjaan ja aseta se kylmään.  
  
4. Juustokakun täyte: Laita liivatejauhe turpoamaan noin 1 dl vettä. Raasta sitruunan ja 
appelsiinin kuoret. Purista appelsiinin mehu. Vaahdota vispi- ja kuohukerma erillisissä 
kulhoissa ja yhdistä vaahdottamisen jälkeen. Sekoita joukkoon raejuusto. Mausta sokerilla ja 
raastetuilla appelsiinin ja sitruunan kuorilla. Lämmitä appelsiinin mehu ja sulata liivatejauhe 
siihen. Sekoita täytteen joukkoon. Kaada täyte juustokakkupohjan päälle, ensin puoleen 
väliin. Laita tämän jälkeen koristekukat täytteeseen peräkkäin ja kaada loppu täyte kukkien 
päälle niin, että ne peittyvät. Laita jääkaappiin hyytymään.   



  
4. Marenkireuna: Vaahdota kananmunanvalkuaiset kovaksi vaahdoksi. Sekoita tomusokeri, 
sitruunahappo, suola ja maissitärkkelys kulhoon sekä siivilöi kuivat ainekset kolmessa osassa 
valkuaisten joukkoon.  
  
5. Laita marenkiseos pursotinpussiin ja täytä pellillinen marenkiseoksella. Marenki valmistuu 
130 asteen uunissa noin 30 minuuttia.  Kun marenki on valmis, leikkaa sopivan korkuinen 
reuna ja taittele kakun reunan ympärille.   
  
6. Koristelu. Vaahdota vispikerma ja mausta tomusokerilla. Värjää oranssilla 
elintarvikevärillä ja koristele kakku käyttäen suljettua tähtityllaa. Leikkaa appelsiini 
viipaleiksi ja ne kolmion muotoiseksi, Aseta ne kakun päälle.  
  
Otto: NOUGATKAKKU MANSIKKAYLLÄTYKSELLÄ  
  
Browniepohja  
75 g  voita  
75 g  tummaa leivontasuklaata  
¾ dl  taloussokeria   
¾ dl  fariinisokeria   
1 tl  vaniljasokeria  
½ tl  suolaa  
¾ tl  leivinjauhetta  
1 rkl  leivontakaakaota  
1 ½ dl  vehnäjauhoja  
1  kananmuna  
   
1. Pingota irtopohjavuoan (halkaisija 21 cm) pohjalle leivinpaperi. Sulata kattilassa voi ja 
suklaa ja lisää joukkoon sokerit. Sekoita kuivat aineet keskenään ja sekoita suklaaseokseen 
kuivat aineet ja kananmuna. Sekoita tasaiseksi ja kaada irtopohjavuokaan. Paista 175-
asteisessa uunissa noin 20 minuuttia. Jäähdytä.  
  
Seeprakakun mansikkatäyte  
300 g  suomalaisia pakastemansikoita  
2 rkl  sitruunanmehua  
3 rkl  tomusokeria  
6  liivatelehteä  
½ dl  vadelmamehutiivistettä  
¼ tl  punaista elintarvikeväriä  
   
1. Laita liivatelehdet likoamaan kylmään veteen. Soseuta mansikat ja mausta tomusokerilla.  
  
2. Kuumenna sitruunanmehu ja liota siihen liivatteet. Yhdistä mansikkasose ja liivateseos. 
Ennen vuokaan kaatamista sekoita joukkoon vadelmamehutiiviste ja elintarvikeväri ja 
soseuta vielä hetki sauvasekoittimella, jotta seos on aivan tasainen.   
  
Seeprakakun vaniljatäyte  



1 ½ dl  vispikermaa  
150 g  tuorejuustoa, maustamaton  
¾ dl  tomusokeria  
1 ½ tl  vaniljatahnaa  
6  liivatelehteä  
3 rkl  vettä   
2 rkl  sitruunamehua  
   
1. Laita liivatelehdet likoamaan kylmään veteen. Vatkaa kerma ja tuorejuusto vaahdoksi.  
Sekoita joukkoon tomusokeri ja vanilja.   
  
2. Kuumenna vesi ja sitruunanmehu ja sulata joukkoon liivatteet. Sekoita liivateseos 
vaniljatäytteen joukkoon.   
  
3. Leikkaa leivinpaperista reilu ympyrän muotoinen pala ja laita se irtopohjavuokaan 
(halkaisijaltaan 16 cm). Kaada vuokaan vuorotellen vaniljatäytettä (ensin sitä) ja vuorotellen 
mansikkatäytettä (viimeisenä sitä) niin että muodostuu raitoja. Siirrä vanilja-
mansikkaseeprakakku pakastimeen hyytymään.   
  
Nougattäyte  
150 g  nougattia   
2 Fazer white & milk chocolate- patukkaa (2 x 38 g)   
2 dl  kevytmaitoa  
3 pss vegegeeliä  
3 rkl  tomusokeria  
1 tl  vaniljatahnaa  
150 g  tuorejuustoa, maustamaton  
2 dl  vispikermaa  
   
1. Sulata suklaa ja nougat. Kiehauta maito ja vispaa joukkoon vegegeeli. Kuumenna seos ja 
yhdistä lämpimän nougatseoksen kanssa. Mausta tomusokerilla ja vaniljatahnalla. Vatkaa 
tuorejuusto ja vispikerma vaahdoksi ja yhdistä nougatseoksen kanssa. Sekoita tasaiseksi.   
   
2. Irrota browniepohjasta vuoan reuna (vuoan halkaisija 21 cm) ja pese se. Asettele vuoan 
reuna takaisin. Asettele pohjan ja reunan välille reunakalvo; suihkauta hieman 
vuokasprayta, jotta kalvo tarttuu. Nosta pohjan päälle jähmetetty mansikka-
vaniljaseeprakakku. Nostele pohjan ja seeprakakun päälle nougattäyte ja tasoita pinta. Siirrä 
hyytymään.  
  
Nougatkreemi  
150 g  nougattia  
2 dl  vispikermaa  
  
Koristeluun   
100 g karhunvatukoita   
1 ruukku vahvaa minttua   
  



1. Notkista nougat. Vatkaa kerma pehmeäksi vaahdoksi ja yhdistä nougatin kanssa. Vatkaa 
vielä hetki ja siirrä pursotinpussiin, johon on laitettu tylla. Siirrä kakku tarjoilulautaselle. 
Pursota päälle nougatkreemi ja koristele marjoilla, mintulla ja orvokeilla.   
  
  
Ulla: KURKKAAVA PANDAKAKKU  
  
Kakkupohja  
275 g  huoneenlämpöistä voita  
4 dl  sokeria  
4 kananmunaa  
8 dl  vehnäjauhoa  
3 tl  leivinjauhetta  
2 ¾ dl  maustamatonta jogurttia  
1  appelsiinin raastettu kuori  
1  appelsiinin mehu  
  
Kuorrute  
2 ½ dl  vispikermaa  
100 g  tuorejuustoa, maustamaton  
2 rkl  sokeria  
1  appelsiinin kuoriraaste  
  
Cookie dought -taikina  
150 g  huoneenlämpöistä voita  
1 ½ dl  fariinisokeria  
¾ dl  hienoa sokeria  
2 tl  vaniljasokeria  
ripaus  suolaa  
1 ½ dl  vehnäjauhoa  
1 tl  leivinjauhetta  
¾ dl  kaakaojauhetta  
¼ dl  appelsiinimehua  
1  appelsiinin kuoriraaste  
1-2 tl  mustaa väriainetta  
  
Koriste  
100 g  sokerimassaa, valkoinen  
3 tippaa  vihreää pastaväriä  
  
Matcha-jäätee  
1 ½ tl  matchaa  
2 dl  vettä  
2 dl  kivennäisvettä  
½  appelsiinin mehu  
½  limen mehu  
4 tl  hunajaa  



4 jääpalaa  
  
1. Kakkupohja: Vaahdota voi ja sokeri. Lisää kananmunat yksitellen vatkaten. Lisää 
sekoitetut kuivat aineet sekä jogurtti vuorotellen taikinaan. Lisää lopuksi appelsiinin 
raastettu kuori ja puolikkaan appelsiinin mehu.   
  
2. Voitele ja jauhota neljä halkaisijaltaan 17 cm irtopohjavuokaa. Jaa taikina niin, että 
kahteen vuokaan tulee 2/8 taikinasta, yhteen 1/8 ja yhteen 3/8. Paista kiertoilmauunissa 
200 asteessa noin 15 minuuttia (pienimmät kakut). Isoin kakku kypsyy noin 25 minuutissa. 
Kun kakkupohjat tulevat uunista, vie ne jäähtymään pikajäähdyttimeen.  
  
3. Cookie dought-taikina: Kakkupohjien ollessa uunissa valmista cookie dought-taikina. 
Vatkaa huoneenlämpöinen voi, suola ja sokerit keskenään. Lisää joukkoon vehnäjauhoihin 
sekoitettu leivinjauhe, kaakaojauhe sekä appelsiinin kuoriraaste. Lisää appelsiinimehua sen 
verran, että taikina notkistuu vähän. Laita väriainetta, kunnes seos on mustaa. Nosta 
jääkaappiin hetkeksi jäähtymään.  
  
4. Ota cookie dought-taikina jääkaapista ja muovaile siitä pandan nenä. Käytä apuna 
halaisijaltaan 5 cm pyöreää muottia ja kokoa käsillä kartion mallinen keko. Vie se 
pakastimeen. Seuraavaksi tee pandan suu. Taputtele taikina ½ cm paksuiseksi. Vie taikina 
pakastimeen ja taikinan jähmetyttyä ja ota 5 cm pyöreällä muotilla kappale. Vie se 
pakastimeen leivinpaperin päällä. Silmiä varten tee kaksi halaisijaltaan. 2 cm pötkylää 
lopusta taikinasta, kääri ne leivinpaperiin ja vie pakastimeen kohmettumaan. Tee korvia 
varten kaksi 5 cm tasaista osaa pakastimeen kohmettumaan.  
  
5. Kakun kuorrute: Vatkaa kerma vaahdoksi. Lisää joukkoon sokeri, appelsiinin kuoriraaste ja 
tuorejuusto. Sekoita keskenään. Nosta jääkaappiin odottamaan kuorruttamista.  
  
6. Bambu-koriste: Värjää sokerimassa vihreällä värillä. Tee bambun oksan mallinen koriste. 
Rullaile runko-osa ja tee siihen kaksi poikittaista painaumaa. Tee kaksi oksaa ja niihin päihin 
suipon malliset lehdet (3-5 lehteä/ oksa) Huomaa, että tee ensin runko-osasta tarpeeksi 
pitkä ja lyhennä se kakun korkeuden mukaan.  
  
7. Kakun kokoaminen, kuorruttaminen ja koristelu: Hae viilentyneet kakkupohjat 
pikajäähdyttimestä. Kakkulevyt tulevat tässä järjestyksessä käyttöön alhaalta ylöspäin: 1/8, 
3/8, 2/8 ja 2/8. Tasoita kaikki pinnat niin, ettei niissä näy paistopintaa paitsi pohjassa ja 
kansiosassa veitsellä. Hae pandan silmien, nenän ja suun osat pakastimesta. Laita alin pohja 
tarjoilulautaselle. Nosta sen päälle suu. Katso, että se tulee keskelle.   
  
8. Seuraavaksi katso 3/8 kakkupohjan keskikohta ja paina pieni ura 5 cm stanssilla kakun 
keskelle. Leikkaa pientä puukkoa käyttäen 45 asteen kulmassa kartion muotoinen kuoppa 
keskelle. Paina vielä pyöreän pursotustyllan avulla reikä kakkupohjasta läpi aivan keskelle. 
Laita reikään mustaa taikinaa ja nosta kartionmuotoinen nenä kuoppaansa. Jos se on liian 
iso, voit kovertaa sitä veitsen avulla.   
  
9. Laita seuraava kakkupohja päälle. Koverra siihen noin 2 cm levyinen ja syvyinen ura niin, 
että reunoille jää noin 2 cm levyinen ura ehjäksi. Pyöreäpäisen tyllan leveämpi kärki on 



näppärä apuväline tässä. Leikkaa ura hieman ulospäin kaartuvaksi ja tee urasta 
pyöreäpohjainen. Täytä ura mustalla taikinalla, pehmitä taikinaa kädessä sen verran, että 
saat täytettyä uran helposti.   
  
10. Käännä viimeinen kakkupohja ylösalaisin. Tee samanlainen ura kuin edellisessä, mutta 
pidä ura suorassa (ei kaarru ulospäin). Täytä ura mustalla taikinalla. Nosta kakkupohja musta 
taikinapuoli alaspäin.  
  
11. Kuorruta kakku. Levitä kuorrute tasaisesti kakun päälle ja tasoita kakku särmäksi 
palettiveitsen avulla. Kun kakku on kuorrutettu, koristele kakku vielä kahdella pandan 
korvalla seuraavasti. Leikkaa 5 cm:n kiekoista alareuna pois ja paina ne kuorrutteeseen 
pandan korvien tapaan. Nosta sokerimassa-koriste kakun reunaan suunnilleen toisen korvan 
kohdalle.  
  
12. Jääteen valmistus: Laita matcha-tee matchakulhoon ja lisää ½ dl kylmää vettä joukkoon. 
Vispaa seosta bambuvispilällä, kunnes tee vaahtoutuu. Lisää loppu vesi ja vispaa hetki. 
Kaada seos kulhoon ja lisää joukkoon kivennäisvesi, puolikkaan appelsiinin ja limen mehut 
sekä juokseva hunaja. Sekoita voimakkaasti. Kaada kahteen korkeaan lasiin. Laita laseihin 
muutama jääpala.  
 


