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

  
Leivonta-aika  2 tuntia   
Valmistettava määrä 8 kpl   
  
Pohja 1  
110 g  hasselpähkinäjauhetta  
110 g  tomusokeria  
30 g  voita  
3  kananmunan valkuaista  
30 g  sokeria  



3  kananmunaa  
45 g  vehnäjauhoja   
ripaus  suolaa  
  
Vaahdota kanamunat (kokonaiset) ja tomusokeri. Kääntele joukkoon siivilöidyt kuivat 
aineet. Lisää joukkoon sulatettu voi. Vaahdota valkuaiset, lisäten sokeria vähitellen. 
Kääntele valkuaisvaahto muun massan joukkoon. Levitä leivinpaperilla vuoratulle 
uunipellille. Paista 200 asteessa.    
  
Pohja 2  
40 g  riisimuroja  
80 g  maitosuklaata  
30 g  voita  
ripaus  suolaa  
  
Sulata suklaa ja voi. Puristele riisimuroja vähän pienemmäksi. Yhdistä ja sekoita raaka-aineet 
ja taputtele/kaulitse neliön malliseksi (1/4 uunipellistä).    
  
Kahvisiirappi  
150 ml  vettä  
75 g  sokeria  
pikakahvijauhetta  
  
Keitä siirappimaiseksi.   
  
Aprikoosihilloke  
50 g  kuivattuja aprikooseja  
n. 170 ml  vettä  
n. 30 g  sokeria  
  
Pehmennä aprikoosit keittämällä sokerilla maustetussa vedessä. Lisää vettä tarvittaessa. Aja 
sauvasekoittimella tasaiseksi.   
  
  
  
Kreemi  
200 g  maitosuklaata  
10 g  pikakahvijauhetta  
150 g  voita  
40 g  fariinisokeria  
120 g  tuorejuustoa  
  
Valmista suklaavoikreemi.  
  
Suklaaganache (täyte ja kuorrutus)  
n. 150 ml  kuohukermaa  
150 g  tummaa suklaata  



voi    
  
Kiehauta kerma. Kaada pilkotun suklaan päälle. Lisää lopuksi voi ja sekoita tasaiseksi.   
  
Koristeet  
passionmoussepallo  
koristekeksi  
kultajauhe  
  
Passionmousse   
2 liivatelehteä  
40 g  valkosuklaata   
60 g  passionpyreetä   
100 ml  vispikermaa  
  
Pehmennä liivatelehdet kylmässä vedessä. Lämmitä passionpyre ja sulata siihen 
liivatelehdet. Lisää valkosuklaa ja sekoita tasaiseksi. Vaahdota kerma ja yhdistä seokset. 
Kaada mousse pieniin puolipallosilikonimuotteihin (tarvittaessa voit penslata muotteja 
valkosuklaalla). Hyydytä.   
  
Koristekeksit  
45 g  sokeria  
10 g  vehnäjauhoja  
10 g  voita (sulatettu)  
sitruunamehua   
sitruunankuorta   
ripaus  suolaa  
  
Sekoita kaikki raaka-aineet hyvin. Jäähdytä massa. Pyöritä pieniksi palloiksi ja laita 
leivinpaperin päälle pellille (jätä runsaasti leviämisvaraa). Paista 170 asteessa. Muotoile.   
  
Kokoaminen  
Jaa (leikkaa) pohja 1 neljään samankokoiseen osaan (tarvitse kolme pohjaa 1 pohjasta). 
Tasoita reunat, että kaikki ovat samankokoisia (riisimuropohjan tulee olla myös 
samankokoinen). Kokoa kakku leikkuulaudan päälle, jolloin se on helpompi liikuttaa ja 
leikata.   
  
Laita ensimmäiseksi pohja 1, aprikoosihilloke, ganache, pohja 2, kahvisiirappi, 
aprikoosihilloke, kreemi jne. Viimeiseksi kerrokseksi (kuorrutteeksi) tulee suklaaganache, 
jota ei ole vaahdotettu.   
  
Viimeistele koristeet. Leikkaa kakku kymmeneksi (10) pitkänmalliseksi leivokseksi, joista 
kahdeksan (8) koristelet ja laitat tarjolle.  
  
  
  
Sivunvaihto  



Kilpailijoiden reseptit:  
  
Anne: TITANIC  
  
JÄÄVUOREN HUIPPU  
  
Perunavohveli  
100 g  jauhoista perunaa  
45 g  turkkilaista jogurttia  
60 g  kevytmaitoa  
1 rkl rypsiöljyä  
1  kananmuna  
25- 35 g  kaurajauhoa (riippuen perunan kosteudesta)  
¾ tl  leivinjauhetta  
½ tl  suolaa  
1  pienehkö valkosipulin kynsi   
1-2 rkl  tilliä  
vuokaspray  
  
Siemennäkkäri  
60 g  kananmunaa  
15 g  pekaanipähkinöitä  
20 g  salaattimix- siemensekoitusta   
10 g  pellavansiemeniä  
25 g  seesaminsiemeniä  
15 g  kaurajauhoa  
10 g  kaurahiutaleita  
½ tl  suolaa  
½ rkl  perunajauhoja  
15 g  kuivattuja karpaloita  
  
Lohimousse  
60 g  tuorejuustoa, maustamaton   
15 g  ranskankermaa  
13 g  kuohukermaa  
30 g  (loimu)savustettua lohta  
25 g  maustekurkkua  
15 g  purjosipulia  
½  keitetty kananmuna  
½ tl  puristettua sitruunamehua   
ripaus  suolaa  
ripaus  mustapippuria  
  
Lakkahilloke  
100 g  lakkoja/ hilloja (pakaste, sulatettu)  
1 – 1½ tl   hillo-marmeladisokeria (riippuen lakkojen vetisyydestä)  
(1 – 2 rkl vettä)  



  
Koristeluun  
½ ruukkua tilliä  
½ ruukkua herneenversoja  
  
1. Perunavohvelin valmistus: Kuori peruna ja pieni se kuutioiksi. Keitä kypsäksi (saa jäädä 
napakan kypsäksi, ei keitetä muussimaisen pehmeäksi). Purista/ hakkaa veitsellä valkosipuli 
ja kuullota se kevyesti pannulla.   
  
2. Kun perunakuutiot ovat kypsiä, painele niitä kevyesti haarukalla (sose saa jäädä 
karkearakenteiseksi) ja jäähdytä. Lisää turkkilainen jogurtti, maito, öljy ja muna sekä jauhot, 
joihin on sekoitettu leivinjauhe ja suola. Lisää kuullotettu valkosipuli ja hienonnettu tilli.   
  
3. Voitele pienet, halkaisijaltaan 4 cm olevat rengasvuoat tai leivosrenkaat ja nostele 
taikinaa niihin lusikalla noin 2/3 muotin korkeudesta. Paista 225 asteessa 10-12 minuuttia. 
Anna jäähtyä.   
  
4. Siemennäkkärin valmistus: Siemennäkkäriä varten pieni pekaanipähkinät ja karpalot. 
Yhdistä kaikki aineet ja sekoita puuharukalla tasaiseksi. Kaada seos leivinpaperin päälle. 
Laita taikinan päälle toinen leivinpaperi ja painele se käsin tai kaulimella ohueksi levyksi. 
Tässä vaiheessa taikinaan voi jo tehdä ”painaumat” samankokoisella stanssilla kuin missä 
perunavohvelit paistetaan.    
  
5. Paista 175 asteessa noin 25 minuuttia. Anna jäähtyä ja murra levystä varovasti irti 
ympyrät, jotka painoit ennen paistoa.   
  
6. Keitä lakkahilloke: Laita kattilaan lakat ja hillo-marmeladisokeri, keitä muutama minuutti, 
kunnes lakkojen rakenne rikkoontuu ja seos sakenee. Jos hillokkeesta tulee liian kiinteää, 
lisää vettä.   
  
7. Valmista lohimousse: Vatkaa tuorejuusto, ranskankerma ja kuohukerma sähkövatkaimella 
kuohkeaksi. Lisää hienottu lohi, purjosipuli, kananmuna ja maustekurkku. Mausta 
sitruunamehulla, suolalla ja pippurilla. Laita massa pursotinpussiin.   
  
8. Kokoa suupalat: Laita lohimousse pursotinpussiin, jossa on 8 mm hienosakarainen tähti-
tylla. Laita alimmaiseksi perunavohveli (jonka päälle voi sipaista ohuen kerroksen 
lohimoussea, jotta näkkäri pysyy kiinni), sitten näkkäriympyrä ja päällimmäiseksi 
pursotetaan lohimoussea. Koristellaan lakkahillokkeella ja tillillä. Tarjoiluvati koristellaan 
herneenversolla.   
  
  
HEART OF THE OCEAN  
  
Murotaikina  
50 g  voita, huoneenlämpöinen  
20 g  sirosokeria  
15 g  kananmunaa  



60 g  vehnäjauhoja  
10 g  mantelijauhoja  
20 g  perunajauhoja  
¼ tl  leivinjauhetta  
½ tl  sitruunankuorta  
¾ dl   kookoshiutaleita vuoan jauhotukseen  
vuokasprayta    
vehnäjauhoja kaulintaan   
  
Juustokakkutäyte  
10 g  tuorejuustoa, maustamaton  
10 g  ranskankermaa  
1 tl  vaniljasokeria  
10 g  sokeria  
½  keltuainen  
½  valkuainen  
30 g  mustikkaa (pakaste, sulatettu)  
  
Mustikkahillo  
150 g mustikkaa, tuore tai pakaste  
3 rkl  vettä  
1 ½ rkl  hillo-marmeladisokeria   
1  tähtianis  
  
Kiille  
¼ dl  vettä  
1 rkl  hyytelösokeria   
  
Koristejää  
50 g  isomaltoosia  
elintarvikevärit sky blue, royal blue   
  
Koristeluun  
½  dl  tuoreita metsämustikoita tai pensasmustikoita  
20 g  valkosuklaata   
  
1. Valmista murotaikina: Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi, lisää kananmuna hyvin vatkaten. 
Sekoita keskenään kuivat aineet ja lisää ne taikinaan. Lisää lopuksi sitruunankuori. Laita 
taikina kylmään jähmettymään.   
  
2. Valmista täyte: Vatkaa kierrevatkaimella tuorejuusto ja ranskankerma sekaisin. Lisää 
sokerit ja keltuainen sekä soseutetut mustikat. Vatkaa valkuainen erillisessä kulhossa 
kovaksi, kiinteäksi vaahdoksi ja lisää se sitten varovasti nostellen mustikkamassan sekaan.   
  
3. Voitele minimuffinivuoan kolot ja jauhota ne kevyesti kookoshiutaleilla. Kaulitse taikina 
jauhotetulla pöydällä ohueksi levyksi ja ota levystä stanssilla tai sopivan kokoisella lasilla 
ympyröitä. Nosta taikinapalat vuokaan. Täytä kolot mustikkatäytteellä.   



  
4. Paista 200 asteessa noin 10 minuuttia kunnes taikinan reunat ovat saaneet hiukan väriä. 
Anna jäähtyä.   
  
5. Keitä mustikkahillo: Jos mustikat ovat kovin vetisiä, siivilöi ylimääräinen neste pois. Laita 
mustikat, vesi, hillo-marmeladisokeri ja tähtianis kattilaan ja keitä muutama minuutti. Jätä 
jäähtymään, poista anis.   
  
6. Valmista jääkoristeet isomaltoosista. Sulata isomaltoosi pannulla. Kaada sula sokeri 
leivinpaperin päälle pitkähköksi viivaksi. Lisää massaan heti elintarvikeväriä (royal blue, sky 
blue) hammastikulla. Lisää muutamaa eri sävyä, jos haluat vaihtelevamman värisen 
lopputuloksen. Levitä sulaa sokerimassaa haarukalla, tee vetoja viivan poikki, jotta saat 
aikaan ”tikkuja”.   
  
7. Koristele leivokset: Nostele leivoksen päälle mustikkahilloa. Murra jääkoristeesta pieniä 
paloja ja paina ne pystyyn hilloon leivoksen reunaan. Lisää muutama tuore mustikka ja 
sivele mustikat hyytelökiilteellä. Sulata valkosuklaa ja pursota tai valuta lusikalla siitä 
muutama kevyt viiva leivoksen poikki.  
  
Anni: LA LA LAND – THE FOOLS WHO DREAM  
  
CITY OF STARS -MACARONS  
  
Mantelimassa  
75 g  mantelijauhetta  
75 g  tomusokeria   
30 g  valkuaisia   
sinistä ja lilaa elintarvikeväriä  
  
Valkuaisvaahto  
30 g  valkuaisia   
10 g  sokeria   
  
Sokerisiirappi  
75 g  sokeria   
25 g  vettä   
  
Täyte  
50 g  pehmeää voita  
1 dl  tomusokeria   
1 tl  kevytmaitoa  
5 g  pakastekuivattuja vadelmia   
  
Kinuski  
½ dl  fariinisokeria  
0,6 dl  kermaa  
20 g  voita  



ripaus sormisuolaa  
  
kultaista/pronssista kimallejauhetta    
  
1. Macaronkuoret: Ensin vedä mantelijauhe ja tomusokeri tehosekoittimella oikein hienoksi 
jauheeksi. Sitten siivilöi se vielä, jotta isoimmat mantelinpalaset eivät joudu taikinaan. 
Sekoita hienon jauheen joukkoon valkuaiset (30 g) ja sininen elintarvikeväri. Laita kelmu tai 
kansi päälle, jotta massa ei kuivu.   
  
2. Mittaa isoon kulhoon valkuaiset (30 g) ja pieneen kulhoon sokeri (10 g). Vatkaa valkuaiset 
kovaksi vaahdoksi ja sekoita sokeri joukkoon vähitellen.   
  
3. Mittaa kattilaan sokeri (75 g) ja vesi. Keitä seosta, kunnes tämä on 120-asteista. Sitten 
kaada sokerisiirappi ohuena nauhana valkuaisvaahdon joukkoon.   
  
4. Nyt sekoita mantelimassa varovasti käännellen valkuaisvaahdon sekaan. Varo 
sekoittamasta liikaa!   
  
5. Ota pursotinpussi, jossa on pienehkö pyöreäkärkinen tylla. Sivele kaksi pitkittäistä viivaa 
pursotinpussin sisäpuolelle lilalla elintarvikevärillä. Nostele taikina pursotinpussin sisälle. 
Pursota noin 3 cm halkaisijalla olevia ympyröitä pellille. Napauta peltiä pari kertaa pöydän 
pintaa vasten, jotta isoimmat ilmakuplat tasoittuvat. Ripottele strösseleitä tai 
kimallejauhetta tähdiksi kymmeneen kuoreen. Anna kuorettua noin puoli tuntia. Paista 
macaronseja 130 asteessa noin 13 minuuttia.   
  
6. Kun macaronsit kuorettuvat, valmista täytteet. Ensin kinuski eli mittaa pieneen ja 
laakeaan kattilaan fariinisokeri ja kerma. Keitä, kunnes seos on noin 105-asteista. Sitten 
sekoita voi joukkoon ja sekoita tasaiseksi. Kaada toiseen astiaan jäähtymään ja ripottele 
vähän sormisuolaa päälle. Jäähdytä hyvin.   
  
7. Vadelmakreemiä varten vatkaa voi vaaleaksi vaahdoksi. Lisää siihen vähitellen tomusokeri 
ja vaahdota kuohkeaksi. Lisää maito ja vaahdota kreemin joukkoon. Lopuksi murenna 
joukkoon pakastekuivatut vadelmat ja sekoita hyvin.   
  
8. Kun macaron-kuoret on paistettu ja jäähdytetty, on täyttämisen aika. Täytä vain 
tähdettömät kuoret. Laita nokare kinuskia kuoren keskelle ja sitten pursota tähtityllalla 
vadelmatäyte päälle. Laita tähdellinen kuori täytetyn kuoren päälle.   
  
ANOTHER DAY OF SUN -AVOKADOKUPIT  
  
Pohja  
½ dl  perunamuusijauhetta  
1 ¼ dl  vehnäjauhoja   
¼ tl  leivinjauhetta   
40 g  voita   
½ dl  vettä   
  



Mousse   
1  kypsä avocado   
50 g tuorejuustoa, maustamatonta   
½  lime   
ripaus  valkosipulirouhetta   
ripaus  chililastuja   
ripaus  suolaa  
ripaus  mustapippuria  
  
Koristeeksi   
lehtikaalia (1 lehti)   
50 g cheddar-juustoa  
  
1. Valmista ensin pohja. Sekoita kuivat aineet keskenään. Sulata voi ja sekoita joukkoon. 
Lisää kulhoon myös vesi. Sekoita kaikki ainekset käsin tasaiseksi.   
  
2. Kauli taikinasta levy ja ota siitä muotilla noin 5 cm ympyröitä. Painele ympyrät 
minimuffinsivuokien pohjalle niin, että taikinasta muodostuu pieni matala kuppi. Paista 
pohjia kiertoilmauunissa 175 asteessa 15 minuuttia. Anna pohjien jäähtyä ennen täyttöä.   
  
3. Voit paahtaa uunissa samalla myös lehtikaalikoristeet. Pese lehtikaali ja revi lehtevät osat 
irti paksusta varresta. Levitä lehdet uunipellille leivinpaperin päälle ja ripottele niille vähän 
suolaa. Paahda uunissa noin 10 minuutin ajan.   
  
4. Valmista cheddar-juustosta sipsejä höyläämällä siitä ohuita ja pieniä siivuja ja paahtamalla 
niitä uunissa 200 asteessa 5-10 minuuttia. Anna jäähtyä rapeaksi.   
  
5. Tällä välin valmista avokadomousse. Koverra avokado tehosekoittimen kulhoon. Lisää 
joukkoon tuorejuusto, puolikkaan limen mehu ja mausteet. Mausta oman maun mukaan.   
  
6. Irrota taikinakupit muffinssivuoista. Laita avokadomousse pursotinpussiin, jossa on 
tähtitylla. Pursota mousse kuppien päälle. Laita cheddarsipsit pystyyn mousseen ja murusta 
päälle lehtikaalia.   
  
  
Emma: TOSCANAN AURINGON ALLA  
  
CORTONAN BASILIKA-KAKKU  
  
Basilikakakku  
110 g  tummaa suklaata (70 %)  
85 g  voita  
1 iso ruukku basilikaa (kakkuun tarvitaan 2 dl hienoksi pilkottua basilikaa)  
2  kananmunaa eroteltuna  
40 g + ½ rkl  luomu intiaanisokeria   
60 g  mantelijauhetta  
1 rkl  maissitärkkelystä  



voita silikonimuotin voiteluun  
1 tl suolaa  
  
Mansikka-basilikahillo  
250 g  tuoreita mansikoita  
1 dl tuoreita basilikanlehtiä  
n. 85 g hillo-marmeladisokeria   
1-2 rkl vettä   
  
Ganache  
200 g  tummaa suklaata (60-70%)   
2 dl  kuohukermaa  
  
Koristelu  
½ dl  vodkaa  
vihreät tomuvärit Rainbow dust Powdered colour sävyt Spring green ja Holly Green   
5 keskikokoista mansikkaa  
14 kokonaista kuorittua suolatonta pistaasia  
50 g  tummaa suklaata   
  
1. Basilikakakku: Lämmitä uuni 175 asteeseen.  Voitele silikonivuoan kolot. Sulata voi ja 
suklaa miedolla lämmöllä vesihaudekattilassa niin, että voi ja suklaa juuri ja juuri sulavat. 
Hienonna basilika suklaa-voiseosta sulattaessasi.   
  
2. Kun suklaa ja voi on sulanut, ota seos pois liedeltä ja sekoita joukkoon hienoksi 
hienonnettu basilika. Anna jäähtyä hetki, mutta älä kuitenkaan anna kovettua.   
  
3. Vatkaa isossa kulhossa loppu sokeri ja keltuaiset vaaleankeltaiseksi vaahdoksi. Sekoita 
keltuaisvaahdon joukkoon sulatettu suklaa-voi-basilikaseos. Sekoita keskenään 
mantelijauho, maissijauho ja suola, lisää ne vaahdon joukkoon. Vaahdota valkuaiset ja ½ rkl 
intiaanisokeria kovaksi vaahdoksi. Kääntele valkuaisvaahto edellisen vaahdon joukkoon.   
  
5. Kaada kakkutaikina silikonimuotin koloihin. Paista 175-asteisessa uunissa 10-15 minuuttia 
tai kunnes leivokset ovat tikulla koetettaessa kypsää. Anna jäähtyä silikonivuoassa noin 10 
minuuttia, siirrä jäähdytysritilälle jäähtymään. Jäähdytä täysin ennen, kun täytät 
leivonnaiset mansikkahillolla.   
  
6. Mansikka-basilikahillo: Huuhdo ja paloittele mansikat. Hienonna basilika. Mittaa 
mansikat, vesi ja hillo-marmeladisokeri kattilaan. Kuumenna hiljalleen kiehuvaksi ja keitä 2-5 
minuuttia sekoittaen. Keitä hiljalleen noin 7 minuuttia. Kuori vaahto. Lisää silputtu basilika ja 
keitä vielä noin 3 minuuttia. Kuori tarvittaessa vielä pinnalle muodostunut vaahto pois. 
Kaada laakeaan astiaan jäähtymään ja vie jäähdytyskaappiin. Kun hillo on jäähtynyt täysin, 
laita se pursotuspussiin kakkujen täyttöä varten   
  
7. Ganache: Pilko suklaa mahdollisimman pieniksi paloiksi lämpöä kestävään kulhoon. 
Lämmitä kerma kattilassa höyryäväksi ja kaada kuuma kerma suklaan päälle.  Sekoita 



sauvasekoittimella tasaiseksi. Anna kuorrutteen jäähtyä kädenlämpöiseksi. Kaada ganache 
jäähdytysritilän päälle nostettujen kakkujen päälle.   
  
8. Täyttö ja koristelu: Nosta kakkupalat jäähdytysritilälle, jonka alla on leivinpaperiarkki. 
Leikkaa kakkuihin pienellä terävällä veitsellä tai pienellä muffinssiporalla reikä keskelle. 
Säästä rei’istä koverretut tai poratut kakkupalat. Pursota koloon mansikka-basilikahilloa. 
Laita hillon päälle hattu kakkutaikinasta.   
  
9. Kaada valmis ganache kakkupalojen päälle. Jätä lopu ganache pöydälle mansikoiden 
kiinnitystä varten. Laita ganache pieneen pursotuspussiin. Vie kakut hetkeksi 
jäähdytyskaappiin. Kun ganache asettuu, leikkaa mansikat 3-5 osaan.   
  
10. Valmista maalivärit. Kaada vihreitä tomuvärejä pieni määrä väriensekoitusalustalle. 
Kaada yhteen sekoitusalustan pesään pieni määrä vodkaa.  Sekoita erilaiset mieluisat 
vihreän sävyt (2–3 sävyä)  
  
11. Ota kakut jäähtymästä. Roiski vihreitä maaleja maalisudilla ronskilla kädellä kakkujen 
päälle ja kylkeen.  
  
12. Leikkaa ganache-pussin päähän pieni reikä. Liimaa ganachella mansikka ja 
pistaasipähkinä kakun pintana. Nosta kylmään.   
  
BRAMASOLEN SUOLAISET MADELEINET   
  
30 g  mantelijauhetta  
100 g  vehnäjauhoja  
2 tl  leivinjauhetta  
¼ tl  suolaa  
2  huoneenlämpöistä kananmunaa  
120 g  maustamatonta jogurttia   
60 g  pitkään kypsytettyä parmesaania  
1 iso  valkosipulinkynsi  
2  oksaa tuoretta rosmariinia  
2  oksaa + 4 lehteä tuoretta salviaa   
2  oksaa tuoretta timjamia  
2  oksaa tuoretta oreganoa  
25  tuoretta rakuunan lehteä  
10  lehtipersiljan lehteä  
10 siivua parmankinkkua  
rosepippuria myllystä  
  
Lisäksi  
50 g  huoneenlämpöistä voita muottien voiteluun  
4 rkl  creme fraichea  
1 tl  piparjuuritahnaa  
  
1. Lämmitä uuni 210 asteeseen.   



  
2. Raasta parmesaani hienoksi raasteeksi. Jätä erilliseen kulhoon odottamaan. Silppua 
valkosipuli ja muut yritit (paitsi rakuuna, 4 kokonaista salvian ja 4 kokonaista lehtipersiljan 
lehteä) hienoksi silpuksi. Rouhi joukkoon rosepippuria. Jätä odottamaan erilliseen kulhoon.   
  
3. Lisää muut aineet tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi massaksi. Lisää joukkoon 
parmesaani ja yrtit. Laita taikina kylmään.   
  
4. Valmistele madeleine-vuoat. Asettele jokaisen madeleinevuoan kolon pohjalle 
rakuunanlehtiä. Kaada taikinaan jokaiseen aukkoon saman verran, n. 2/3 aukon 
korkeudesta. Laita kylmään lepäämään 10-15 minuutiksi.   
  
5. Paista 210-asteisen uunin keskiosassa 5–6 minuuttia. Avaa uunin luukku ja laske uunin 
lämpötila 180 asteeseen mahdollisimman nopeasti. Uuninluukun pitäminen auki vauhdittaa 
uunin jäähtymistä. Paista vielä 6–8 minuuttia tai kunnes madeleinet ovat kypsiä. Anna 
jäähtyä hetki muotissa ennen irrottamista.   
  
Tee piparjuurikastike. Sekoita creme fraichen joukkoon piparjuuritahna. Mausta suolalla ja 
rose-pippurilla maun mukaan. Tarjoile madeleinet piparjuurikastikkeen kanssa.   
  
  
Inka:  KOSKEMATTOMAT  
  
OMPPUSUMPPI (omena-vanilja eclairs)  
  
Tuulihattutaikina  
50 g  voita  
1 ½ dl vettä  
1 dl vehnäjauhoja  
3  kananmunaa  
½ tl leivinjauhetta  
  
Karamellisoidut omenat  
1 iso  omena (ida red), kuori ja viipaloi  
½ dl  sokeria  
15 g  voita  
  
Vaniljavaahto  
1 dl vispikermaa  
1  vaniljatanko  
100 g mascarpone tuorejuustoa  
1 dl  tomusokeria  
  
Vaniljainen kastike  
1  keltuainen  
0,3 dl  sokeria  
0,3 dl  kuohukermaa  



1 tl  vaniljasokeria  
½ rkl  vehnäjauhoja  
  
Marenki  
1  valkuainen  
0,8 dl  sokeria  
  
1. Tuulihatut : Kiehauta voi ja vesi teräskattilassa. Sekoita jauhot puukauhalla niin, että 
taikinasta tulee tasainen ja kiinteä. Lisää kananmunat yksitellen hyvin sekoittaen 
sähkövatkaimella. Lisää lopuksi leivinjauhe. Laita seos pursotuspussiin ja pursota 
leivinpaperille tuulihatut pyöreäksi kiekuraksi.   
  
2. Paista 200-asteisen uunin keskitasolla noin 20 minuuttia. Älä avaa uunia paiston aikana. 
Jäähdytä tuulihatut.  
  
3. Vaniljainen kastike: Pane ainekset paksupohjaiseen kattilaan. Kiehauta koko ajan 
sekoittaen, kunnes seos paksuuntuu. Laita kylmään jäähtymään.  
  
4. Karamellisoidut omenat: Sulata sokeri paistinpannulla, lisää voi ja paista omenat 
voisokeri-seoksessa, niin että ne ruskistuvat.  
  
5. Vaniljavaahto: Vatkaa kerma, vaniljatangon siemenet ja puolet tomusokerista kovaksi 
vaahdoksi. Notkista tuorejuusto tomusokerin kanssa ja lisää se kermavaahdon sekaan.  
  
6. Leikkaa tuulihattuihin viilto ja täytä. Ensin vaniljainen kastike, toiseksi vaniljavaahto ja 
viimeiseksi karamellisoidut omenat. Paina tuulihattu sievästi kiinni.  
  
7. Marenki: Vatkaa valkuainen kovaksi vaahdoksi. Lisää sokeri pienissä erissä koko ajan 
vatkaten, kunnes marenki on kiiltävän valkoista ja siinä pysyy muoto. Levitä tuulihattujen 
päälle ja polta kauniin ruskeaksi polttimella.   
  
  
VOI KANA! -PIIRASET  
  
Piirakkapohja  
75 g  voita  
2 ¼ dl  vehnäjauhoja  
½ tl  suolaa  
½ dl  emmental juustoraastetta  
2 rkl vettä  
  
Täyte  
200 g  kanan fileepihvejä  
25 g  voita  
1  keskikokoinen sipuli  
2-3  valkosipulin kynttä  
½ punainen suippopaprika  



2 tl inkivääriraastetta  
2 tl  suolaa  
2 tl  pippuria  
½ dl  timjamia (tuore)   
½ dl  persiljaa (tuore)  
  
Munamaito  
1 dl  kuohukermaa  
1  kananmuna  
  
1. Pohja: Nypi kylmä voi, vehnäjauho ja suola kovaksi massaksi. Lisää juustoraaste ja vesi. 
Vaivaa tasaiseksi massaksi. Kauli ohueksi levyksi, josta otat muotilla sopivan kokoisia 
kiekkoja minimuffinssipeltiin. Paina taikina piirakkavuokien pohjalle ja reunoille. Laita päälle 
paistoherneitä tai kuulia painoksi ja esipaista 175 asteisessa uunissa noin 10 minuuttia.   
  
2. Täyte: Kuullota hienonnetut sipulit, inkivääri ja paprika voissa. Suikaloi kana pieniksi 
suikaleiksi. Paista ja mausta kana suolalla, pippurilla ja timjamilla. Lisää paistokset yhteen ja 
anna hautua hetki. Maista ja mausta tarvittaessa lisää.   
  
3. Lisää paistettu täyte, persilja ja munamaito esipaistettujen piirasten päälle ja jatka 
paistamista 15-20 minuutin ajan, kunne piiraat ovat kypsiä ja kauniin ruskeita pinnasta.  
  
Kasperi: POKEMON  
  
POKEPALLO-MACARONS  
  
Pohjat  
250 g  mantelijauhetta  
250 g  tomusokeria  
4  valkuista  
1 tl  perunajauhoja  
punaista elintarvikeväriä  
  
Täyte  
100 g  voita  
2 dl  tomusokeria  
1 dl  tummaa kaakaojauhetta  
  
1. Pohjat: Vaahdota huoneenlämpöiset valkuaiset. Lisää tomusokeri. Vatkaa edelleen, 
kunnes seos on kiiltävää. Yhdistä mantelijauhe ja perunajauhot keskenään. Sekoita 
valkuaisvaahtoon lastalla pyöräyttäen. Värjää puolet taikinasta punaiseksi. Pursota pellille ja 
anna levätä hetki.   
  
2. Paista uunin keskiosassa 150 asteessa 13 - 15 minuuttia.   
  
3. Täyte: Vatkaa huoneenlämpöinen voi, kaakaojauhe ja tomusokeri. Kokoa macaronsit 
pokepallon näköiseksi.  



  
LOHITUULIHATUT  
  
Tuulihatut  
1 dl  vettä  
50 g  voita   
1 dl  vehnäjauhoja   
2  kananmunaa  
  
Täyte   
2 dl  vispikermaa  
100 g tuorejuustoa, maustamaton  
200 g  kylmäsavulohta  
100 g lohen mätiä  
1 sitruuna  
nippu  tilliä  
ruohosipulia  
suolaa  
  
1. Tuulihatut: Kiehauta vesi ja voi kattilassa. Lisää vehnäjauhot. Sekoita kiinteäksi. Jäähdytä 
seos. Lisää munat yksitellen voimakkaasti vatkaten sähkövatkaimella.   
  
2. Pursota taikinasta leivinpaperin päälle palloja sekä salaman muotoisia tikkuja.  
  
3. Paista 200 asteessa noin 25 minuuttia. Älä avaa luukkua ensimmäisen 15 minuutin 
aikana.  
  
4. Täyte: Vaahdota vispikerma ja sekoita joukkoon tuorejuusto. Mausta. Täytä tuulihatut 
kerma-tuorejuustolla, lohella ja mädillä.  
  
Laura: HEINÄHATTU JA VILTTITOSSU  
  
PUNAJUURI-VUOHENJUUSTOBAGELIT  
  
Bageltaikina  
1 (n. 60 g)  punajuuri (raaka)  
1 dl vettä  
16 g hiivaa  
¾ tl suolaa  
1 rkl siirappia  
1 ½ rkl öljy  
1 rkl auringonkukan siemeniä  
noin 3 dl vehnäjauhoja  
  
Suolavesi  
1 ½ l vettä  
1 tl  suolaa  



  
Päälle  
3 rkl  unikonsiemeniä   
  
Vuohenjuustomousse  
100 g vuohenjuustoa   
1 dl kuohukermaa  
75 g tuorejuustoa, maustamatonta  
1 rkl hunajaa  
¼ ruukkua  tuoretta timjamia  
ripaus mustapippuria  
  
Täytteeksi  
100 g punajuuria  
1 rkl voita  
1 rkl hunajaa  
ripaus suolaa  
ripaus mustapippuria  
½ ruukkua rucolaa  
3 rkl pinjansiemeniä  
  
Punajuurten keittämiseen vettä ja ripaus suolaa  
  
1. Bageleiden leivonta ja täyttäminen: Raasta punajuuri karkealla raastinterällä. Kypsennä 
raastetta noin 2 minuuttia mikrossa. Kaada yleiskoneen kulhoon punajuuriraaste, vesi, hiiva, 
suola ja siirappi ja sekoita yleiskoneella. Lisää jauhoja pienissä erissä ja alusta taikinaa 
yleiskoneen taikinakoukulla noin 5 minuuttia. Lisää lopuksi auringonkukan siemenet ja öljy 
ja vaivaa taikina. Valmis taikina on sileää ja kiinteää. Anna taikinan kohota lämpimässä ja 
vedottomassa paikassa leivinliinan alla noin 15 minuuttia.   
  
2. Kaada taikina pöydälle ja alusta taikinaa käsin niin, että ilmakuplat lähtevät pois. Jaa 
taikina 12 yhtä suureen osaan ja muotoile palloiksi. Paina pallojen keskelle reiät esim. tyllan 
suurempaa päätä apuna käyttäen ja muotoile rinkeleiksi. Anna kohota jauhotetulla pöydällä 
hetken aikaa.   
  
3. Kuumenna kattilassa vesi ja lisää suola. Nosta reikäkauhalla bagelit (muutama kerrallaan) 
hetkeksi kiehuvaan veteen, jonka jälkeen nosta bagelit leivinpaperin päälle uunipellille. Lisää 
bagelien päälle unikonsiemeniä ennen uuniin laittoa. Paista bageleita 220°C uunin 
keskitasolla noin 12 minuuttia. Jäähdytä ennen täyttämistä.  
  
4. Valmista bageleiden täyte: yhdistä vuohenjuustomoussen aineet kulhossa. Sekoita 
sauvasekoittimella tasaiseksi massaksi.  
  
5. Keitä ohueksi viipaloituja punajuuria suolalla maustetussa vedessä noin 15 minuuttia, 
kunnes punajuuret ovat pehmeitä. Kaada vesi pois ja laita punajuuret takaisin kattilaan. 
Lisää voi, hunaja ja mausteet ja paahda hetken aikaa. Jäähdytä.  
  



6. Leikkaa bagelit halki. Laita pohjan päälle vuohenjuustomoussea pursottaen, 
punajuuriviipaleita ja rucolaa. Paahda pinjansiemeniä hetki kuivalla pannulla ja lisää 
bageleiden sisään. Sulje bagelit kannella.  
  
  
PULLANMAKUISET RAPARPERI-MANSIKKATUULIHATUT  
  
Tuulihattutaikina  
50 g voita  
1 ½ dl vettä  
1 dl vehnäjauhoja  
1 ½ kananmunaa  
¼ tl leivinjauhetta  
  
Mansikka-raparperihilloke  
80 g tuoretta raparperia  
80 g tuoreita mansikoita  
1 kanelitanko  
1 tl voita  
1 tl kanelia  
¾ dl muscovadosokeria  
½ rkl maissitärkkelystä  
  
Kardemummavaahto  
50 g mascarponea  
1 dl vispikermaa  
1 tl sokeria  
½ tl vaniljasokeria  
1 tl jauhettua kardemummaa  
  
Koristeeksi   
50 g valkosuklaata  
  
1. Tuulihattujen valmistus: Mittaa kattilaan voi ja vesi. Kuumenna seosta ja anna voin sulaa. 
Kiehauta seosta kunnolla. Lisää seokseen vehnäjauhot ja kypsennä seosta samalla 
sekoittaen, kunnes taikina irtoaa kattilan reunoilta. Nosta kattila pois liedeltä ja anna 
jäähtyä hetki. Lisää hieman jäähtyneeseen massaan munat ja vatkaa huolellisesti 
käsivatkaimella. Lisää lopuksi leivinjauhe ja jatka vatkaamista hetken ajan. Pursota taikinasta 
leivinpaperin päälle 12 samankokoista tuulihattua (halkaisijaltaan noin 3 cm).   
  
2. Paista 200°C uunin keskitasolla noin 25 minuuttia. Uuninluukkua ei saa avata paiston 
aikana! Anna jäähtyä.  
  
3. Mansikka-raparperihilloke: Laita pilkotut raparperit ja mansikat sekä muut hillokkeen 
aineet kattilaan. Keitä hilloketta miedolla lämmöllä noin 10 minuutin ajan, kunnes marjat 
ovat pehmentyneet ja hilloke saostunut. Jäähdytä hilloke.   
  



4. Kardemummavaahto: Vaahdota kerma kovaksi vaahdoksi ja sekoita mascarpone kerman 
sekaan. Lisää vaahtoon sokeri, vaniljasokeri sekä jauhettu kardemumma.   
  
5. Tuulihattujen täyttäminen: Leikkaa tuulihatut osittain halki ja lisää pohjimmaiseksi 
mansikka-raparperihilloke. Pursota kardemummavaahtoa hillokkeen päälle ja sulje 
tuulihatun kansi. Koristele kahdella valkosuklaa raidalla.  
  
Liina: TITANIC  
  
TIMANTTISYDÄNSUKLAAT  
  
Muottien kuorrute  
300 g  Candy melts, valkoinen  
elintarvikevärejä: punainen ja sininen  
   
Mustikkapallot  
150 g pakastemustikkaa  
2 tl liivatejauhetta  
  
Taikina  
2  kananmunaa  
1 dl sokeria   
½ dl  vaniljasokeria  
100 g  voita  
2 ¾ dl  erikoisvehnäjauhoa  
2  verigreipin kuorta  
1 sitruunan kuorta  
1 ½ dl  tuorepuristettua greippimehua  
1 ¾ tl  leivinjauhetta  
½ tl  suolaa  
  
Lisäksi  
50 g valkosuklaata  
200 g tuorejuustoa  
  
  
1. Sydänmuottien kuorrute: Sulata candymeltsit mikrossa. Värjää sulanut massa lilaksi ja 
täytä silikonimuotit. Laita muotit pakastimeen 20 minuutiksi.  
  
2. Valmista mustikkapallo pakastemustikoista. Kiehauta hetkeksi mustikat ja lisää massaan 
liivatejauhetta. Kaada silikonimuotteihin mustikkaneste ja laita pakastimeen.  
  
3. Valmista kakun pohja vatkaamalla sokeri ja kananmunat. Lisää voi ja greippimehu.   
Sekoita kulhossa kaikki kuivat ainekset keskenään ja lisää ne taikinaan nuolijalla käännellen. 
Lisää lopuksi verigreipin ja sitruunan kuori. Laita taikina uuniin 200 asteeseen 8 minuutiksi. 
Jäähdytä pohja.   
  



4. Sulata 50 g suklaata. Murenna taikina käsillä paloiksi ja sekoita sulanut suklaa taikinan 
joukkoon.   
  
5. Lisää taikinaan tuorejuusto ja sekoita taikinan huolellisesti käsillä. Ota pakastimesta 
suklaasydämet ja täytä silikonimuotit taikinalla. Laita keskelle mustikkapallot. Lopuksi sivele 
ohut kerros lila glitterpulveria sydämien päälle  
  
TUULIHATTUPELASTUSRENKAAT  
  
Taikina  
100 g  voita  
3 dl  vettä  
2 dl  erikoisvehnäjauhoa  
3 kananmunaa  
0,5 tl  leivinjauhetta  
  
Täyte  
100 g  tuorejuustoa, maustamaton   
200 g  tonnikalaa paloina   
1 tl chilipulveria  
0,3 tl  mustapippuria  
1 tl  suolaa  
200 g  serranokinkkua  
30 g  parmesaanijuustoa  
100 g  rucolaa  
  
Koristeet  
100 g  tuorejuustoa, maustamaton  
5 dl kuohukermaa  
noin 40 g punaista kaviaaria  
  
  
1. Tuulihattutaikina: Kiehauta voi ja vesi kattilassa noin 6 minuuttia. Lisää jauhot ja 
leivinjauhe siivilän avulla nesteeseen ja sekoita kunnolla puulastalla. Lisää kananmunat ja 
vatkaa ne hitaasti yksitellen taikinaan. Laita taikina pursotinpussiin ja pursota vuokasprayllä 
suihkutettuun donitsivuokaan 12 kappaletta. Laita uuniin 200 asteeseen 25 minuutiksi.  
  
2. Täyte ja koristelu: Sekoita tuorejuusto, tonnikala ja mausteet keskenään.   
  
3. Kun renkaat ovat jäähtyneitä, leikkaa ne puoliksi ja täytä tuorejuustoseoksella. Lisää 
täytteen päälle kinkku, raastettu juusto, rucola. Viimeistelee pelastusrenkaat valkoisella 
vispikerma-tuorejuusto vaahdolla. Aseta kaviaari niin, että tuulihatut näyttävät 
pelastusrenkailta.  
  
Otto: METSÄJÄTTI  
  
METSÄMIEHEN NÄKKÄRIT   



   
Siemennäkkäri  
¾ dl  seesaminsiemeniä  
¾ dl  kurpitsansiemeniä  
¾ dl  auringonkukansiemeniä  
¾ dl pellavansiemeniä   
1 tl  suolaa  
¾ dl  pehmeitä, kuivattuja karpaloita  
1 ½ dl  kaurahiutaleita  
1 dl  kaurajauhoja  
½ dl  ruisleseitä  
1 ½ dl  vettä  
½ dl  juoksevaa hunajaa  
1/3 dl  oliiviöljyä  
   
1. Sekoita kuivat aineet keskenään. Kiehauta vesi, hunaja ja öljy ja yhdistä kuiviin aineisiin. 
Sekoita tasaiseksi. Taputtele pellille ja paista 180-asteisessa uunissa noin 45 minuuttia.   
   
Poropiparjuurikreemi  
150 g  poron kylmäsavupaistia hienonnettuna   
nippu  ruohosipulia hienonnettuna  
1 dl  kuohukermaa  
200 g  maustamatonta tuorejuustoa  
50 g  smetanaa  
ripaus  mustapippuria ja suolaa myllystä  
n. ¾ tl  piparjuuritahnaa  
   
1. Vatkaa kerma ja tuorejuusto tasaiseksi vaahdoksi. Sekoita joukkoon muut ainekset ja 
vatkaa tasaiseksi. Tarkista maku ja siirrä pursotinpussiin.   
  
Pikkelöidyt kantarellit ja karpalot   
150 g  pieniä, puhdistettuja kantarelleja  
nokare  voita  
ripaus  sormisuolaa  
75 g  karpaloita  
1 dl  vettä  
¾ dl  sokeria  
½ dl  omenaviinietikkaa  
  
1. Paista kantarellit voissa ja mausta suolalla. Laita karpalot toiseen kulhoon ja paistetut 
kantarellit toiseen. Kiehauta vesi, sokeri ja etikka. Kaada puolet etikkaseoksesta karpaloiden 
päälle ja puolet kantarellien päälle. Jätä tekeytymään ja siivilöi molempien liemet pois 
ennen tarjoilua.  
  
Koristeluun   
ketunleipiä   
  



1. Leikkaa näkkäristä 10 palaa (n. 3 cm x 3 cm). Pursota päälle poro-piparjuurikreemiä. 
Koristele pikkelöidyillä kantarelleilla ja karpaloilla sekä ketunleivillä  
   
MINI-PISTAASIKORVAPUUSTIT  
  
Pullataikina  
1 ½ dl  mantelimaitoa  
18 g  hiivaa  
½ dl sokeria  
¾ tl  vaniljasokeria  
2 ½ tl kardemummaa   
⅓ kananmuna  
⅓  tl  suolaa  
50 g  voita  
n. 5 dl  vehnäjauhoja  
  
1. Lämmitä mantelimaito. Liota joukkoon hiiva. Lisää sokerit, kardemumma, muna ja suola. 
Sekoita joukkoon puolet jauhoista ja sulatettu voi. Vaivaa joukkoon loput jauhot ja anna 
yleiskoneen vaivata taikinaa vähintään 10 minuuttia. Peitä taikina leivinliinalla ja anna 
kohota kaksinkertaiseksi.   
  
Pullien pistaasitäyte  
50 g  voita  
¼  dl  mantelijauhetta  
75 g  kuorittuja pistaasipähkinöitä  
¾ dl  ruokokidesokeria  
2 tl kanelia  
  
1. Yhdistä pehmeä voi ja mantelijauhe. Rouhi pistaasipähkinät yleiskoneen tehosilppurilla. 
(Säästä osa koristeluun) Sekoita voin joukkoon pistaasipähkinärouhe, ruokokidesokeri ja 
kaneli. Sekoita tasaiseksi.   
  
2. Kauli pullataikina 0,5 cm paksuiseksi suorakulmion muotoiseksi levyksi kunnolla 
jauhotetulla alustalla. Levitä pullataikinalevyn päälle täyte ja kääri napakaksi rullaksi. 
Nipistele rullan reuna kiinni. Leikkaa taikinarullasta 12 minikorvapuustia sivuviilloin, joka 
toinen viilto viistosti oikealle ja joka toinen viilto viistosti vasemmalle. Muista tehdä pullista 
tarpeeksi pieniä!   
  
3. Siirrä taikinapalat pellille leivinpaperin päälle kapea puoli ylöspäin. Paina keskeltä, jolloin 
kerrokset tulevat esille. Anna kohota vielä hetki.   
  
Voiteluun   
½  kananmuna   
  
Koristeluun  
30 g  pistaasipähkinöitä rouhittuna   
  



1. Voitele kohonneet pullat ja ripottele päälle pistaasirouhetta. Paista 210-asteisessa 
uunissa 10-11 minuuttia.   
  
  
Ulla: YLPEYS JA ENNAKKOLUULO  
  
Hempeän Elisabethin kukkaismacaron  
  
Macaronsin kuoret  
70 g  kananmunanvalkuaista  
70 g  siro sokeria  
70 g  mantelijauhoa  
60 g  tomusokeria  
tippa  pinkkiä pastaväriä  
1 l  vettä vesihauteeseen  
  
Vadelmacurd  
175 g  vadelmia, tuore  
1 rkl  vettä  
½ dl  sokeria  
35 g  voita  
1  kananmuna  
1 rkl  sitruunamehua  
  
Tuorejuustotäyte  
100 g  maustamatonta tuorejuustoa  
2 tl  vaniljasokeria  
(lisäksi tähän tulee vadelmacurdia)  
  
Voikreemitäyte  
75 g  huoneenlämpöistä voita  
85 g  tomusokeria  
2 tl  vaniljasokeria  
1 tl  sitruunamehua  
tippa  pinkkiä väriainetta  
tippa  lehdenvihreää väriainetta  
  
Koristeluun   
Lehtikultaa 2 cm x 3 cm pala   
  
1. Macarons-kuorien teko: Erottele valkuaiset ja sokeri teräskulhoon. Lämmitä ja sekoita 
seosta kierrevatkaimella vesihauteessa, kunnes seos lämpenee 63 asteeseen. Nosta kulho 
monitoimikoneeseen vatkattavaksi. Anna vatkautua noin 10 minuuttia tai kunnes seos on 
vahvaa marenkia.   
  
2. Laita mantelijauhe ja tomusokeri blenderiin ja jauha sitä hetki. Siivilöi mantelijauhe ja 
tomusokeri. Sekoita ensin puolet kuivista aineista marengin joukkoon. Pyöräytä noin 20 



kertaa nuolijalla seosta reunoilta keskelle. Lisää väriaine hammastikun avulla. Kaada loput 
kuivista aineista marengin joukkoon. Sekoita vielä noin 60 kertaa. Testaa välillä, onko taikina 
jo tasoittuvaa. Liian löysä taikina on pilalla.   
  
3. Kun taikina on sopivaa, laita se pyöreällä tyllalla varustettuun pursotinpussiin ja pursota 
vähintään 24 kpl halkaisijaltaan noin 3 cm kiekkoja leivinpaperilla päällystetylle uunipellille. 
Kopauta pelti pöytää vasten, jotta ilmakuplat puhkeavat.  Laita pelti kylmään uuniin 
kiertoilmalle, jotta kuoren pinta kuivahtaa eli macaronsit kuorettuvat.   
  
4. Kun kuorien taikina ei enää tartu sormeen, ota pelti uunista pois ja laita uuni 
lämpenemään 130 asteeseen. Paista kuoria noin 15 minuuttia kunnes ne irtoavat 
leivinpaperista. Jätä jäähtymään.  
  
5. Vadelma-curd: Kun kuoret ovat tulossa, valmista curd. Kiehauta vadelmat ja vesi 
keskenään kattilassa ja surauta sauvasekottimella tasaiseksi. Siivilöi siemenet pois. Lisää 
vadelmien sekaan sokeri ja voi ja kiehauta. Lisää muna koko ajan sekoittaen. Keitä noin 15 
minuuttia kunnes seos sakenee tahnamaiseksi. Lisää lopuksi sitruunamehu ja jäähdytä.   
  
6. Tuorejuustotäyte: Sekoita tuorejuusto ja vaniljasokeri keskenään. Lisää joukkoon 
jäähtynyttä vadelmacurdia kolme ruokalusikallista.   
  
7. Voikreemi: Kun kuoret ovat uunissa valmista voikreemi. Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 
sähkövatkaimella. Ota kaksi ruokalusikallista kreemiä erikseen ja värjää se tipalla vihreää 
väriä vihreäksi. Värjää loppu massa pinkillä haalean pinkiksi. Siirrä vihreä kreemi lehtityllalla 
varustettuun pursotinpussiin ja pinkki kreemi pursotinpussiin, johon pystyt vaihtamaan 
tyllan välillä. Laita ensin tyllaksi ruusunlehtitylla. Pursota pienen ruusunlehtityllan avulla 24 
pientä ruusua ja laita ne pakastimeen.  
  
8. Leivosten kokoaminen ja koristelu: Kun macarons-pohjat ovat jäähtyneet, pursota 
reunoille tuorejuustotäytettä tähtityllalla ja keskelle vadelmacurd silmä. Laita toinen kansi 
päälle. Nosta pakastimesta kaksi ruusua macaronsin päälle. Voit pursottaa pienen tipan 
pienellä pyöreällä tyllalla kreemiä jos ruusu ei muuten pysy. Pursota ruuduille lehdet 
vihreällä kreemillä. Lisää muutama lehtikultahippu ruusujen viereen.  
  
  
HERRA DARCYN PEURA-PEKONI-MINIMUFFINSSIT  
  
Muffinssit  
2  kananmunaa  
2 dl  kermaviiliä  
½ tl  suolaa  
125 g  voita  
3 dl  vehnäjauhoa  
2 tl  leivinjauhetta  
125 g  peuran jauhelihaa   
50 g  pekonia  
60 g  keltaista paprikaa  



100 g  fetaa   
½ dl  ruohosipulia  
  
Juustopitsi  
2 dl  parmesaanijuustoa  
  
Koristeet  
100 g  maustamatonta tuorejuustoa  
2 mm  paprikajauhetta  
10  ruohosipulinvartta  
  
1. Muffinssit: Voitele minimuffinssivuoka. Aloita leivokset valmistamalla muffinssit. Ruskista 
peuran jauheliha lisää joukkoon pieneksi pilkottu pekoni ja paista kypsäksi. Siirrä lihat pois 
paistinpannulta ja kuullota pieneksi pilkotut paprikat. Jätä jäähtymään. Murustele feta 
pieniksi paloiksi. Pilko ruohosipuli pieniksi paloiksi.   
  
2. Sekoita munat, kermaviili ja suola keskenään. Lisää joukkoon sulatettu voi. Sekoita 
vehnäjauhot ja leivinjauhe keskenään ja sekoita ne nopeasti munaseoksen joukkoon. 
Sekoita lopuksi lihaseos, paprikat, feta ja ruohosipuli taikinan kanssa nopeasti. Laita taikina 
vuokaan ja paista 225 asteisessa uunissa 10-15 minuuttia.  
  
3. Juustopitsi: Muffinssien ollessa uunissa, valmista pitsi. Raasta parmesaanijuusto ja tee 
siitä viisi pientä kasaa leivinpaperille. Laita uuniin muffinssien kanssa noin 7 minuutiksi.   
  
4. Koristelu: Kuorruta jäähtyneet muffinssit maustamattomalla tuorejuustolla, jonka sekaan 
on laitettu paprikajauhe. Koristele juustopitsin palalla sekä ruohosipulilla.  
 


