
 
 

2. Joulujakso 
 
Kilpailijoiden reseptit on koottu tv-tuotannon yhteydessä eikä niitä ole testattu K-Koekeittiössä. K-
Market on mukana Koko Suomi leipoo ohjelmayhteistyössä. 

 

Tekninen tehtävä: JOULUKRANSSI 
 
Tuulihattukranssi 
 
Muromassa (keksi tuulihatun päälle) 
50 g  voita 
60 g  sokeria  
60 g  vehnäjauhoja 

vihreä elintarvikeväri 
 
1. Valmista muromassa sekoittamalla kaikki raaka-aineet sekaisin. Lisää lopuksi väriaine ja sekoita 
tasaiseksi. Kaulitse se ohueksi kahden leivinpaperin välissä ja laita pakkaseen tai jääkaappiin. 
 
Tuulihattumassa 
2 dl  maitoa   
100 g  voita   
190 g  vehnäjauhoja  
200 g  kananmunia  
 
1. Valmista tuulihattumassa. Kiehauta maito ja voi kattilassa. Lisää vehnäjauhot ja kypsennä hetki, 
jotta taikina on yhteneväinen pallo. Jäähdytä. Vatkaa joukkoon kananmunat vähitellen. Vaahdota 
niin kauan, että seos on kauniin kiiltävää.  
 
2. Pursota 2 – 3 eri kokoisia palloja. Stanssaa värjätystä muromassasta pyöreitä paloja, jotka 
menevät vähän tuulihatun yli. Laita palat tuulihattujen päälle. 
 
3. Paista 200 asteessa 15 – 20 minuuttia (koosta riippuen). 
 
Täyte 
150 g  rusinoita 
300 g  vettä 



muskottipähkinää, kanelia ja neilikkaa oman maun mukaan.  
 
1. Keitä rusinat pehmeäksi maustetussa vedessä. Soseuta sauvasekottimella. Jäähdytä. 
 
Vaniljakreemi 
2,5 dl  kuohukermaa 
2,5 dl  täysmaitoa 
1  vaniljatanko  
120 g  keltuaisia   
40 g maizenaa (maissitärkkelys)  

sokeria maun mukaan 
 
300 g  vispikermaa  
 
1. Kiehauta maito ja kerma halkaistun vaniljatangon kanssa. Anna hetki seistä.  
 
2. Sekoita keltuaiset, maizena ja sokeri. Poista vaniljatanko kerma-maidosta ja kaada ohuena 
nauhana keltuais-maizena-sokeriseokseen. Keitä miedolla lämmöllä kiisseliksi. Jäähdytä. 
 
3. Vaahdota vispikerma. Yhdistä vaniljakreemi, soseutetut rusinat ja vispikerma.  
 
4. Täytä tuulihatut pursottamalla pohjasta. Laita ”korkiksi” rusina. 
 
Tuulihattujen liimaus kranssin muotoon 
100 g  sokeria 
 
1. Sulata sokeri. Muodosta täytetyistä tuulihatuista kaksikerroksinen kranssi. Liimaa tuulihatut 
kiinni toisiinsa sulatetulla sokerilla.  
 
Koristeet 
 
Valkosuklaalumihiutaleet 
 
50 g  valkosuklaata  
 
1. Sulata valkosuklaa ja valmista spritsaamalla lumihiutaleita leivinpaperin päälle. Jähmetä.  
 
Sokeripallot 
 
punaista geeliväriä 
hasselpähkinöitä 
 
1. Sulata liimauksen käytetty sokeri uudelleen ja värjää punaisella geelivärillä.  
 
2. Dippaa kokonaiset hasselpähkinät kuumassa sokerissa (laita hasselpähkinä coctailtikkuun ja 
dippaa sokerissa). Jäähdytä.  
 



3. Koristele tuulihattukranssi suklaalumihiutalella ja joulupalloilla.  
 
 
Voit valmistaa joulupallot myös sokerimassasta. Värjää sokerimassa punaiseksi ja tee siitä 
joulupalloja kranssiin.  
 
 

  



Kilpailijoiden reseptit: 
 

Katja: PIPARKAKKUJOULUKIRKKO 
 
Piparkakkutaikina  
 
300 g  leivontamargariinia 
1 1/2 dl  tummaa siirappia 
4 dl  hienosokeria 
1 rkl  kanelia 
2 tl  kardemummaa 
2 tl  inkivääriä 
3  kananmunaa 
2 tl  ruokasooda 
n. 14 dl  vehnäjauhoja 
 
1. Sulata rasva, siirappi, sokeri ja kuivat mausteet kattilassa. Anna kiehahtaa. 
Jäähdytä seos.  
 
2. Lisää munat ja sekoita tasaiseksi. Lisää vehnäjauhoihin sooda ja sekoita  
vähitellen vehnäjauhot taikinan joukkoon, kunnes taikina on kiinteää. Jaa taikina kolmeen osaan  
jauhotetulle kelmulle. Laita yöksi jääkaappiin. 
 
 
Riisimurosuklaakupoli 
400 g  tummaa leivontasuklaata 
10 dl riisimuroja 
 
1. Sulata suklaa vesihauteessa. Lisää riisimurot ja sekoita.  
 
2. Vuoraa kelmulla halkaisijaltaan 23 cm pyöreä kulho. Vuoraa kulho muromassalla melkein 
reunoille. Laita pakkaseen. 
 
Pikeeri 
1 valkuainen 
3 dl    tomusokeria 
10 tippaa sitruunamehua 
 
1. Vaahdota valkuainen ja tomusokeri. Lisää sitruunanmehu. 
 
Kiinnityssokeri  
3 dl  hienosokeria 
3 rkl  tumma siirappi 
 
1. Kuumenna sokeri ja siirappi hiljalleen välillä sekoittaen kuumaksi liemeksi pinnoitetussa 
paistinpannussa. 
 



Koristeet 
10 kpl  liivatelehtiä (ikkunat)  
1 tuubi elintarvikeliimaa 
40 kpl suklaapallovohvelikarkkia 
1 dl tomusokeria hunnutukseen 
 
 
Joulukirkon valmistus 
1. Levitä leivinpaperin alle kostea talouspaperi, jonka avulla leivinpaperi pysyy kaulittaessa  
paikallaan. Kauli piparitaikina mahdollisimman ohueksi. Levitä kaavat taikinan päälle. Leikkaa 
pizzaleikkurin ja mattoveitsen avulla muodot.  
 
2. Paista kiertoilmauunissa 180-asteessa kaksi peltiä kerrallaan noin 7 min. Jäädytä kappaleet ja 
kiinnitä taakse pipariliiman avulla liivatelevy ikkunaksi.  
 
3.Valmista pikeeri ja koristelekappaleet. 
 
4. Valmista kiinnityssokeri. Liitä pohjalevyyn seinät yksitellen. Liimaa seinälevyjen päälle 
pienemmät palat ja laita ristiin grillipuutikut tueksi kattolevyä varten. Kiinnitä sisääntuloseinä ja 
katolle päätykolmio. Laita suklaariisimurokupoli päälle viimeisenä. Koristele suklaapallokarkeilla ja 
hunnuta tomusokerilla. 
 

Maija: PIPARKAKKUPALJU 
 
Taikina 
400 g  voita tai margariinia 
5 dl  sokeria 
3 dl  tummaa siirappia 
2 dl  kermaa (tai esim. kaurakermaa) 
2 tl  neilikkaa 
2 tl  kanelia 
2 tl  jauhettua pomeranssia 
1 tl  inkivääriä 
1200 g  vehnäjauhoja 
2 tl  soodaa 
 
1. Sulata rasva kattilassa. Lisää sokeri, siirappi, kerma ja mausteet. Sekoita, kunnes sokeri sulaa. 
Kaada seos taikinakulhoon ja vatkaa kuohkeaksi. Sekoita sooda jauhoihin ja lisää taikinaan, sekoita 
hyvin. Anna taikina kovettua jääkaapissa seuraavaan päivään. 
 
2. Kauli taikina jauhotetulla pöydällä. Leikkaa paljun osat mallin mukaan. Paljun reunoja varten ota 
kolme suorakaiteen muotoista palaa ja leikkaa se sitten veitsellä reilun yhden cm levyisiksi paloiksi. 
Muista myös tehdä iso pohja ja tee erilaisia hahmoja. Kypsennä osia leivinpaperilla vuoratulla 
uunipellillä 200 asteisessa uunissa noin 5-8 minuuttia. 
 
Pikeeri (koristeluun) 



3  valkuaista 
n. 8-10 dl  tomusokeria 
2-3 tl  sitruunamehua 
elintarvikevärejä (pastavärejä: punainen, vihreä, keltainen) 
2 rkl  kaakaojauhetta 

1. Mittaa kulhoon valkuaiset ja sitruunamehu. Vatkaa ne kevyesti sekaisin. Vatkaa seosta koko ajan 
ja lisää tomusokeria vähitellen joukkoon. Lisää tomusokeria, kunnes pikeeri on paksua.  

2. Värjää pikeeri geeli- tai pastaelintarvikeväreillä.  

Liimaamiseen 
500 g  sokeria 
 
1. Sulata sokeri kattilassa tai paistinpannulla.  

2. Liimaa piparkakkupaljun osat yhteen sulatetulla sokerilla. Koristele palju pikeerillä paletilla levittämällä ja 

pursottamalla.  

 

 

Mari: SEATTLEN TORNI 
 
PIPARKAKKUTAIKINA 
 
2 ½ dl tummaa siirappia 
3 ½ dl sokeria 
400 g voita 
1 ½ rkl kanelia 
1 rkl inkivääriä 
½  rkl neilikkaa 
½ tl               pomeranssin kuorta 
½ tl suolaa 
3  kananmunaa 
3 tl ruokasoodaa 
n.14-15 dl vehnäjauhoja 
 
PIKEERI 
2                kananmunanvalkuaista 
500 g            tomusokeria 
 
LEIVONTAAN  
vehnäjauhoja  
 
KORISTELUUN 
250 g  valkoista sokerimassaa 
mustaa  elintarvikeväriä  
vihreää  elintarvikeväriä 



punaista  elintarvikeväriä 
2 dl  tomusokeria 
valkoisia tai hopeisia sokerihelmiä  
 
KASAAMISEEN 
5 dl  sokeria 
 
1. Mittaa siirappi, voi, sokeri ja mausteet kattilaan. Kuumenna seos hellalla koko ajan sekoittaen, 
kunnes seos kiehahtaa. Jäähdytä seos kädenlämpöiseksi. 
 
2. Lisää seoksen kananmunat yksi kerrallaan voimakkaasti sekoittaen. Sekoita loput kuiva-aineet 
keskenään toisessa astiassa ja sekoita ne sen jälkeen taikinaan. Sekoita taikina tasaiseksi, älä vaivaa. 
 
3. Peitä taikina kelmulla tai sulje tiiviiseen rasiaan ja anna maustua yön yli seuraavaan päivään.  
 
4. Kauli taikinasta levy ja tee mallin mukaisia osia tarpeeksi. Pohja voi olla hieman paksumpi, muut 
noin 3 mm paksusta levystä. 
 
5. Paista piparit 200-asteisessa uunissa 5-7 minuuttia. Isommat osat vaativat pidemmän paistoajan. 
Tornin varsi paistetaan kahdessa osassa kaulimen tai muun uunia kestävän pyöreän osan päällä. 
Vuoraa kaulin foliolla ja laita päälle leivinpaperi sekä tornin puolikas. Paina osa napakasti kiinni 
kaulimeen ja paista kypsäksi kuten muutkin osat. 
 
6. Osien ollessa valmiina, valmista kuuma sokeri sulattamalla sokeri paistinpannulla (VARO, on 
todella kuumaa). 
  
7. Kasta palojen kiinnityskohdat kuumassa sokerissa ja liimaa ne toisiinsa aloittaen tornin varresta. 
 
8. Valmista pikeeri vatkaamalla 2-3 minuuttia valkuaisia ja tomusokeria. Jos pikeeri on liian ohutta, 
niin lisää siihen tomusokeria tai jos liian tiukkaa niin pisara vettä. Värjää osa pikeeristä vihreällä 
värillä ja osa punaisella. Laita kaikki värit omiin pursotuspusseihinsa ja sulje tiiviisti pussit, ettei 
pikeeri kovetu. Koristele ja viimeistele torni. 
 
 

Samuli: JOULUHÄÄKAKKU 
 
Piparitaikina 
2 dl  siirappia 
2 dl  sokeria 
300 g  voita tai margariinia 
2 tl  kanelia 
2 tl  inkivääriä 
2 tl  neilikkaa 
2 tl  kardemummaa 
(tai 1 pss piparkakkumaustetta) 
2  kananmunaa 
½ dl  ruokakermaa 



½ dl  maitoa 
1 ½ tl  ruokasoodaa 
n.12 dl  vehnäjauhoja 
  
1. Kiehauta siirappi ja sokeri keskenään. Sekoita joukkoon mausteet ja paloiteltu voi. Jäähdytä. 
 
2. Kun seos on jäähtynyt, lisää joukkoon kananmunat, kerma ja maito. Sekoita vehnäjauhot ja 
sooda keskenään ja yhdistä jauhot taikinaan. Huomioithan, että taikina jähmettyy jääkaapissa 
tekeytyessään, eli se ei saa olla liian kovaa tässä vaiheessa. Laita taikina jääkaappiin tekeytymään 
yön yli, eli vähintään noin 6–12 tunniksi.  
 
Pikeeri 
12-13 dl  tomusokeria 
4-5 kpl  kananmunan valkuaisia 
½ tl  sitruunamehua 
 
1. Siivilöi tomusokeri. Vatkaa valkuaisia hetki. Lisää tomusokeria vähän kerrallaan koko ajan 
vatkaten. Vaahdota pikeeriä, kunnes se on paksua ja valkoista. Lisää sitruunamehu. 
 
Piparikakun osien tekeminen 
 
Tarvikkeet 
3 annosta piparitaikinaa 
27 cm irtopohjavuoka 
22 cm irtopohjavuoka 
18 cm irtopohjavuoka 
Kakun kaavat 
 
1. Kaulitse piparitaikina ohueksi. Leikkaa irtopohjavuoan reunoilla taikinasta 3 erikokoista 
ympyrää. Leikkaa kaavojen mukaan jokaiselle kakulle reunat neljässä osassa. 
 
2. Paista osat 200 asteessa noin 6 minuuttia tai kunnes ne ovat kypsiä. 
 
3. Aseta kakun reunapalat irtopohjavuoan reunoille, kun ne ovat vielä pehmeitä, jotta saat kakulle 
pyöreän reunan. Jäähdytä palat kokonaan 
 
Pipari-kakkulapion osien tekeminen 
 
1. Leikkaa kakkulapion lapa ja varsi erikseen kaulitusta piparitaikinasta. 
 
2. Paista 200 asteessa noin 5-6 minuuttia tai kunnes ne ovat kypsiä. 
 
3. Aseta kakkulapion varren tyvi rullatun talouspaperin päälle, jotta siihen tulee mutka. Jäähdytä 
osat kokonaan. 
 
Piparikakun kokoaminen 
250 g        Sokeria 



 
1. Sulata sokeri paistinpannulla. Liimaa kakun reunapalat yhteen ympyräksi. Liimaa kakun reunat 
kiinni kanteen. Toista muille kakuille. 
 
2. Liimaa kakku kiinni piparista tehtyyn alustaan. Kasaa kakut toistensa päälle liimaten sokerilla. 
Koristele. 
 
3. Liimaa kakkulapion varsi kiinni lapaan. Koristele. 

 
 
Zanni: PIPARKAKKUMALJA 
 
 
250 g  voita 
2 dl  sokeria 
1 dl  fariinisokeria 
3 dl  tummaa siirappia 
2 tl  pomeranssin kuorta 
2 tl  kanelia 
3 tl  inkivääriä 
2 tl  soodaa 
1 tl  suolaa 
13 dl  vehnäjauhoja 
 
1. Sulata voi kattilassa liedellä. Lisää siihen siirappi, sokeri ja mausteet. Anna jäähtyä 

huoneenlämpöiseksi. Sen jälkeen sekoita seokseen kananmunat yksitellen.  

2. Sekoita vehnäjauhoihin sooda ja suola. Tämän jälkeen sekoita seokseen jauhoja vähän 

kerrallaan. Kun olet saanut taikinan valmiiksi lisää lopuksi noin 1 rkl rypsiöljyä. 

3. Laita taikina jääkaappiin kovettumaan ja anna olla siellä yön yli.  

 

 
 

10 cm 



 
 

                         
 
 
 
Kiinnittämiseen 
3 dl  hienoa sokeria 
 
1. Kauli taikina ohueksi levyksi ja leikkaa maljan osat kaavojen avulla veitsellä. Alusta 
maljalle saa olla hieman paksumpaa kuin muut maljan osat. Tee ylimääräisestä taikinasta 
tähtiä, sydämiä ja poroja piparimuotin avulla.  
 
2. Paista 170-asteisessa uunissa 10–12 min. Anna osien jäähtyä hyvin.  
 
3. Kokoamiseen tarvitset sulaa sokeria. Sulata sokeri pannulla (halkaisija 25 cm) miedolla 
lämmöllä, mutta älä sekoita. Jos maljan osien reunat ovat epätasaiset, voit 
sitrusraastimella käsitellä reunoja. Kasta maljojen osien reunat sokerissa ja liimaa ne 
yhteen. Tämä vaihe tulee tehdä nopeassa tahdissa, muuten sokeri ehtii kovettua. Muista 
kuitenkin, että sokeri on kuumaa.  
 

20 cm 

12 cm 

16,5 cm 17,5 cm 

12 cm 

10 cm 

10 cm 

10 cm 



4. Käytä koristeluun tekemiäsi pipareita, jotka saat kiinnitettyä sokerin kanssa. Lopuksi 
koristellaan malja ja kiinnittämäsi piparit punasilla ja vihreillä nonparelleilla.  
  
Taatelipallot  
400 g  kivettömiä tuoreita taateleita 
1/2  sitruunamehu 
1/2  appelsiinin mehu 
1 dl  kaurahiutaleita (gluteeniton) 
1 dl  kookoshiutaleita 
1 tl  piparkakkumauste  
1 tl  inkivääriä 
1  limen kuori + mehu 
2 dl  saksanpähkinöitä 
1 tl  suolaa 
 
1. Laita kaikki taatelipallojen ainekset tehosekoittimeen ja aja tasaiseksi. Sattumia saa 
jäädä joukkoon. Pyöritä palloja seoksesta n. 12 kpl.  
 
Koristeluun 
30 g  pistaasia (rouhe) 
30 g  hasselpähkinärouhetta 
10 g  pakastekuivattua vadelmarouhetta 
3 rkl  lakritsijauhetta 
100 g  tummaa suklaata 
50 g  valkoisia candymeltsejä 
2 rkl  sormisuolaa 
½ dl  kookoshiutaleita 
 
1. Sulata suklaa ja candymeltsit eri kulhoissa mikrossa ja anna hieman jäähtyä. Tämän 
jälkeen voit dipata pallot suklaaseen ja muihin pähkinärouheisiin. 
 
 
Täytetyt taatelit 
10 kpl  isoa taatelia 
50 g  brie juustoa 
30 g  viikunahilloa – hillo tulee itse tehdä, ei saa käyttää valmista hilloa 
30 g  saksanpähkinöitä (kokonaisia) 
30 g  mantelia (kokonaisia) 
100 g  tummaa suklaata 
Ripaus sormisuolaa 
 
1. Sulata suklaa ja laita sivuun jäähtymään. Ota kivet pois taateleista ja täytä osa 
pähkinöillä ja toisen osan brie-juusto siivuilla ja laita päälle tl viikunahilloa. Kuorruta 
pähkinällä täytetyt taatelit suklaalla ja ripottele päälle sormisuolaa. 



 
2. Koristele malja haluamallasi tavalla ja siirrä lopuksi pallot ja taatelit maljaan varovasti. 
 


