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

 
Leivonta-aika  1 tunti 30 minuuttia  
Valmistettava määrä 10 kpl   
  
Kuoret  
150 g  maissijauhoja  
80 g  vehnäjauhoja  
½ tl  suolaa  
¼ tl  leivinjauhetta  
10 ml rypsiöljyä  
lämmintä vettä   
  



1. Sekoita kuivat aineet. Lisää lämmintä vettä vähitellen niin, että seoksesta tulee kiinteä 
taikina. Anna taikinan levätä hetken ajan muovin alla ennen kaulitsemista.   
  
2. Kaulitse taikina ohueksi ja ota halkaisijaltaan 10–12 cm kokoisia paloja. Pistele 
haarukalla.   
  
3. Kuumenna öljyä pannulla tai kattilassa ja paista kuoret yksitellen. Taita kuori kaksin 
kerroin paiston aikana tai heti paiston jälkeen. Laita talouspaperin päälle kuivumaan. 
Halutessasi voit tehdä foliosta rullan, jonka laitat maissikuoren sisälle ennen täyttämistä.   
  
Täytteet  
  
Maustetut omenat (kana)  
omena  
kanelia  
voita  
fariinisokeria  
  
1. Kuori ja kuutio omena. Paista voissa pannulla mausteiden ja sokerin kanssa. Jäähdytä.  
  
Suklaapähkinäcrumble (jauheliha)  
n. 40 g  pähkinöitä   
40 g  vehnäjauhoja  
20 g  kaakaojauhe tta  
30 g  sokeria  
20 g  voita  
20 g  kookosrasvaa  
30 g  tummaa suklaata  
  
1. Rouhi pähkinät. Sulata voi, kookosrasva ja suklaa. Yhdistä kaikki aineet ja paista 160 
asteisessa uunissa. Jäähdytä ja rouhi.  
  
Mansikkasalsa (salsakastike)  
mansikkaa   
basilikaa   
lime   
vaahterasiirappia  
balsamicoa  
  
1. Pilko mansikat ja basilika. Mausta vaahterasiirapilla, balsamicolla ja limellä.   
  
Vesimeloni (tomaatti)  
Paloittele vesimeloni haluamallasi tavalla.   
  
Aprikoosi (juustoraaste)  
Raasta aprikoosi  
  



Pistaasipähkinäkastike (guagamole)   
100 g  pistaasipähkinöitä  
90 g  tomusokeria   
pähkinäöljyä  
vettä  
suolaa   
  
1. Kaada pähkinöiden päälle kuumaa vettä ja anna liota vähintään 5 minuuttia. Kaada vesi 
pois ja laita pistaasipähkinät talouspaperin tai leivinliinan päälle. Kuivaa ja hiero niin, että 
pistaasipähkinät ovat kauniin vihreitä (kuoren irrottaminen).   
  
2. Laita pähkinät ja tomusokeri tehosekoittimeen. Lisää joukkoon vesi ja öljy. Sekoita 
tasaiseksi. Lisää ripaus suolaa. Laita pursotinpussiin.   
  
Valkosuklaakastike (ranskankerma)  
50 g  valkosuklaata  
30 g  kuohukermaa  
½ tl  liivatejauhetta   
100 g  tuorejuustoa  
  
1. Laita liivatejauhe pieneen määrään vettä turpoamaan. Sulata suklaa. Lämmitä 
kuohukerma, lisää turvonneet liivatteet ja valkosuklaa. Sekoita tasaiseksi. Sekoita 
tuorejuuston kanssa. Laita pursotinpussiin.  
  
Makea frisee (salaatti)   
Revi salaatin lehdet haluamallasi tavalla.   
  
Valmista täytteet ja täytä tacokuoret haluamallasi tavalla (täyttämisen apuna voit käyttää 
muffinssipeltiä).   
Sivunvaihto  
  
  
Kilpailijoiden reseptit:  
  
Anne: TAIKINAKULHO  
  
Kakkupohja   
570 g  kananmunaa  
475 g  sokeria  
210 g  voita  
300 g  vehnäjauhoja  
140 g  perunajauhoja  
vajaa 1 rkl  leivinjauhetta  
30 g  pakastekuivattua mansikkaa  
2  sitruunan raastettu kuori  
vuokien voiteluun vuokasprayta   
  



Basilikamarinoidut mansikat  
400 g  tuoreita mansikoita  
1 ruukku  basilikaa   
1 rkl  muscovadosokeria  
1 rkl  puristettua sitruunanmehua  
  
Mansikkamousse  
2 dl  vispikermaa  
200 g  maitorahkaa  
200 g  maustamatonta tuorejuustoa  
400 g  mansikkaa, pakaste  
½ dl  sokeria  
1 rkl  vaniljasokeria  
10  liivatelehteä  
  
Vaniljamousse  
3 dl  vispikermaa  
200 g  maustamatonta tuorejuustoa  
150 g  ranskankermaa  
2  vaniljatangon siemenet  
½ dl  sokeria  
1 rkl  puristettua sitruunanmehua  
5  liivatelehteä  
  
Paahdettu valkosuklaa  
150 g  valkosuklaata   
  
Marenkivoikreemi  
150 g  valkuaista  
300 g  sirosokeria  
450 g  voita  
  
Kaakaomuffinit  
1 dl  intiaanisokeria  
2 tl  vaniljasokeria  
80 g vehnäjauhoja  
10 g  kaakaojauhetta  
½ tl  leivinjauhetta  
50 g  voita  
40 g  kananmunaa  
60 g maitoa  
  
Kostutus  
2-3 dl  seosta, jossa pakastemansikoista valutettua nestettä ja vettä   
1 rkl  puristettua sitruunanmehua  
½ dl  sokeria  
  



Koriste, särkynyt kananmuna  
150 g  vettä  
3  liivatelehteä  
keltaista pastaväriä  
  
Koristeet (leivinjauhepurkki, kananmunan puolikkaat, kulhon kahvat)  
300 g  valkoista kaulintamassaa  
pastaväri ivory  
pastaväri pinkki  
3 rkl  cmc-jauhetta  
elintarvikeliimaa   
50 g  valkosuklaata   
  
Riisimuromassakoriste   
100 g  vaahtokarkkeja  
80 g  riisimuroja  
20 g  voita  
2 rkl  cmc-jauhetta  
½ dl  rypsiöljyä  
sinistä pastaväriä  
  
Kuorrutus   
1 kg  valkoista sokerimassaa   
1 dl  maissitärkkelystä  
elintarvikeliimaa  
  
Viimeistelyyn  
150 g  valkosuklaata   
keltaista pastaväri   
30 g  tummaa suklaata  
½ dl  kirkasta viinaa   
½ dl  vehnäjauhoja  
vohvelipaperi   
  
1. Valmista kakkupohjat. Voitele kaksi halkaisijaltaan 20 cm vuokaa, leikkaa pohjalle 
leivinpaperi. Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Sekoita keskenään jauhot, 
perunajauho ja leivinjauhe. Lisää vaahtoon puolet jauhoseoksesta ja sen jälkeen sulatettu, 
jäähtynyt voi, johon on sekoitettu sitruunan raastettu kuori. Lisää loput jauhot ja rouhittu 
pakastekuivattu mansikka.    
  
2. Jaa taikina vuokiin ja paista 180 asteessa noin 40 minuuttia. Jäähdytä pohjia noin viisi 
minuuttia ja kumoa jäähtymään jäähdytysritilän päälle.   
  
3. Marinoituja mansikoita varten perkaa mansikat ja siivuta ne kulhoon. Lisää hienonnettu 
basilika, muscovadosokeri ja sitruunanmehu. Sekoita ja laita kylmään tekeytymään.   
   



4. Rouhi paahdettavan valkosuklaan suklaa karkeaksi rouheeksi veitsellä. Levitä 
leivinpaperin päälle uunipellille ja paista 175 asteessa noin 5 minuuttia, kunnes suklaa on 
saanut paahteista väriä.   
  
5. Tee kananmunakoristeet. Muotoile foliosta kananmunan puolikkaan näköisiä kuppeja 
kaksi kappaletta. Vaivaa sokerimassaan cmc-jauhetta ja kaulitse massa noin puolen sentin 
paksuiseksi levyksi. Leikkaa massasta ovaalin muotoisia paloja kaksi kappaletta, tee 
reunoihin koloja (kuten kulhon laitaan rikotussa kananmunassa). Laita kuivumaan 
foliokuppien päälle. Kun koristeet ovat kuivuneet jonkin aikaa ja pysyvät muodossaan, lisää 
”kuorien” pohjalle sulatettua valkosuklaata, jotta pohjasta tulee tukeva ja koriste pysyy 
ehjänä varrastikun päässä.   
  
6. Tee muut koristeet. Valmista särkynyt kananmuna- koriste. Lämmitä pieni määrä vettä ja 
lisää siihen kylmässä vedessä liotetut liivatelehdet. Laita pienelle matalalle lautaselle 
leivinpaperi, nosta reunoja vähän vuokamaisesti ylös. Kaada lautaselle ohut kerros vettä 
(noin puolet vedestä). Värjää loppu vesi keltaisella elintarvikevärillä ja kaada puolipallon 
muotoiseen silikonimuottiin. Nosta lautanen ja muotti kylmään.   
  
7. Värjää kaulintamassaa ivory-sävyisellä elintarvikevärillä, lisää cmc-jauhetta. Kaulitse 
massa noin puolen sentin paksuiseksi levyksi ja leikkaa siitä kaistale, jonka korkeus vastaa 
leivinjauhepurkin korkeutta. Ota levystä myös purkin pohjan kokoinen ympyrä. Kääri tyhjä 
leivinjauhepurkki tuorekelmuun, aseta sen pohjalle leikkaamasi ympyrä ja kierrä 
massakaistale purkin ympärille. Liimaa saumakohta elintarvikeliimalla (pohjamassan ja 
massakaistaleen sauma sekä massakaistaleen liitoskohta). Jätä kuivumaan.   
  
8. Värjää kaulintamassaa pinkillä elintarvikevärillä ja lisää cmc-jauhetta. Kaulitse levyksi ja 
ota siitä purkin halkaisijan kokoinen ympyrä kanneksi. Leikkaa ”kanteen” luukku, tue kansi 
pystyyn esim. foliopaloilla. Jätä kuivumaan.  
  
9. Muotoile foliosta tuet, joiden päälle teet sokerimassasta kulhon kahvat kuivumaan.  
  
10. Valmistele varrastikut koristetta varten. Kaulitse kaulintamassaa ohueksi levyksi ja sivele 
sille ohuelti elintarvikeliimaa. Aseta varrastikku massan päälle ja kierrä massaa tikun 
ympärille. Jätä kuivumaan.   
  
11. Laita täytteisiin tulevat liivatelehdet likoamaan kylmään veteen. Vatkaa sekä 
mansikkamoussen että vaniljamoussen kerma vaahdoksi. Jaa kahteen astiaan.   
  
12. Lisää mansikkamoussen kermaan vaniljasokeri, sokeri, maitorahka, tuorejuusto ja 
soseutetut mansikat. Jätä sosetta noin ruokalusikallinen ja lämmitä se, sulata soseeseen 
liotetut liivatelehdet. Anna jäähtyä hetki, lisää ohuena nauhana koko ajan sekoittaen 
täytteen joukkoon. Vaniljamoussea varten yhdistä vaahdotettu kerma, tuorejuusto ja 
ranskankerma. Halkaise vaniljatangot ja kaavi siemenet, lisää ne massaan. Lisää myös sokeri. 
Sekoita hyvin.  Kuumenna sitruunamehu ja sulata liivatelehdet mehuun. Jäähdytä hetki ja 
lisää ohuena nauhana täytteeseen koko ajan sekoittaen.   
  



13. Leikkaa jäähtyneet kakkupohjat kolmeen osaan (yksi levy jää yli). Laita alustalle 
ensimmäinen kakkulevy (käytä samankokoista alustaa kuin kakku on). Sekoita kostutuksen 
ainekset. Kostuta pohja. Laita pohjan ympärille reunakalvo, ripottele paahdettua 
valkosuklaata ja lisää mansikkamoussea. Nosta päälle toinen kakkulevy, kostuta ja nostele 
pohjalle marinoituja mansikoita sekä vaniljamoussea. Tee vielä kummastakin täytteestä 
toiset täytevälit. Nosta päällimmäiseksi kakkulevy, peitä kakku kelmulla ja laita kylmään 
hyytymään.   
  
14. Valmista muffinit. Sekoita kuivat aineet keskenään. Sulata ja jäähdytä voi. Lisää 
jauhoseokseen voi, kananmuna ja maito, sekoita taikina tasaiseksi. Jaa muffinivuokiin ja 
paista 200 asteessa 15-17 minuuttia.  
   
15. Tee riisimuromassa. Murskaa riisimurot (esim. minileikkurilla, blenderillä tai laita murot 
muovipussiin ja rullaa kaulimella muruksi). Sulata voi ja vaahtokarkit kulhossa mikrossa. 
Lisää murskatut riisimurot ja cmc-jauhe. Anna jäähtyä hetken. Öljyä kädet (kannattaa 
käyttää kumihanskoja) ja muotoile massasta kuppi /muki. Anna kovettua hetki. Kun koriste 
on kovettunut, voit vuolla veitsellä pintaa tasaisemmaksi. Sivele pinta elintarvikeliimalla, 
kuorruta värjätyllä sokerimassalla.   
  
16. Valmista marenkikreemi. Mittaa kulhoon valkuaiset ja sokeri. Vatkaa seosta lämpimän 
vesihauteen päällä, kunnes massa on kiiltävää ja vähän vaahdottunut, etkä tunne sormiesi 
välissä enää sokerikiteitä. Vatkaa massa koneella marengiksi. Lisää kuutioitu voi pienissä 
erissä ja vatkaa pienellä nopeudella tasaiseksi.   
  
17. Kun kakku on hyytynyt, voit vuolla sitä tarvittaessa hieman taikinakulhon muotoon. 
Kuorruta kakku tasaiseksi ohuella kerroksella marenkikreemiä. Tee kakun pintaan syvennys, 
jätä noin parin sentin reunat. Kuorruta myös syvennys kreemillä.    
  
18. Kun kananmunan puolikkaat ja päällystetyt grillitikut ovat kovettuneet, liitä koristeet 
yhteen. Kasta grillitikun pää suklaassa ja nosta kananmunan puolikas tikun päähän. Laita 
tikut pystyyn esimerkiksi kannuun ja koveta kylmässä.  
  
19. Kuorruta kakku sokerimassalla, kun kreemipinta on kovettunut.  Pehmitä massaa käsissä 
ja vaivaa se tasaiseksi palloksi. Kauli massa ohueksi levyksi (noin 3 mm). Käytä pöydällä 
tarvittaessa maissitärkkelystä. Nosta massa kaulimen avulla kakun päälle. Painele massa 
kiinni kakkuun ylhäältä aloittaen. Venytä ja levitä alareunaa, jotta saat reunan tasaiseksi. 
Leikkaa ylimääräinen massa pois veitsellä / taikinaleikkurilla. Leikkaa kakun pinnasta 
syvennyksen kohdalta massa pois ja painele massan reunat syvennyksen laitoihin kiinni. 
Vaivaa ylimääräinen massa yhtenäiseksi palloksi ja pyörittele siitä pöydällä pitkä nauha. 
Kaulitse nauha hiukan ohuemmaksi ja leikkaa sen reunat tasaisiksi. Kierrä nauha kakun 
alareunan ympärille, kiinnitä elintarvikeliimalla. Paina massanauhaan muotoilutikulla 
pystysuoria ”uria” kuten taikinakulhon reunassa voi olla. Nosta kakku esimerkiksi 
kakkunostimella isolle tarjoilulevylle (kuin vanhan ajan leivonta-alusta). Kiinnitä kuivuneet 
kahvat kakun yläreunaan sulatetun valkosuklaan avulla.  
  



20. Murenna muffineja kakun syvennykseen. Laita kananmunavarrastikut kakkuun hiukan 
vinoittain pystyyn. Tee tikkuihin valumaa valkoisella ja keltaisella suklaaganachella. Valuta 
ganachea myös muffinimurun sekaan tikkujen ympärille.   
Sulata tumma suklaa ja tee siitä valumaa kakun reunan yli.  
  
21. Ota särkynyt kananmuna- koristeen osat kylmästä ja laita tarjoilualustalle ensin 
värjäämätön vesi ja sen päälle ”keltuainen”. Kokoa leivinjauhepurkki elintarvikeliimaa /sulaa 
suklaata apuna käyttäen ja aseta se alustalle. Laita riisimuromassasta tehty kuppi kyljelleen 
alustalle ja asettele kasteltu vohvelipaperi sen eteen kuin maitovalumaksi. Ripottele jauhoja 
sinne tänne alustalle. Puhdista koristeista ja kakusta ylimääräiset jauhot/maissitärkkelykset 
kirkkaaseen viinaan kostutetulla siveltimellä.   
  
  
Sivunvaihto  
Ulla: UNELMIEN GRAVITY CAKE  
  
Kakkupohja  
12  munaa  
4 ½ dl  sokeria  
4 dl  vehnäjauhoa  
2 dl  perunajauhoa   
1 dl  kaakaojauhetta  
3 tl  leivinjauhetta  
  
Kinuski-karpalo-täyte  
4 dl  kuohukermaa  
4 dl  fariinisokeria  
3 dl  vispikermaa  
200 g  maustamatonta rahkaa  
1 rkl vaniljakreemijauhetta  
5  liivatelehteä  
2 rkl  vettä  
220 g  karpaloita (pakaste)  
5 dl  vettä liivatelehtiä varten  
  
Riisimuropohja  
160 g  riisimuroja  
240 g maitosuklaata  
120 g  voita  
ripaus  suolaa  
  
Karpalo-täyte  
300 g  karpaloita (pakaste)  
2 dl  sokeria  
3 tl  vaniljasokeria  
3 dl  vispikermaa  
200 g  maitorahkaa  



1 rkl vaniljakreemijauhetta  
6  liivatelehteä  
2 rkl  vettä  
5 dl  vettä liivatelehtien liotukseen  
  
Kostutus  
6 dl  rasvatonta maitoa  
2 tl  vaniljasokeria  
  
Marenki-voikreemi-kuorrute  
320 g  valkuaista  
6 dl  sokeria  
600 g  huoneenlämpöistä voita  
1 tippa  vihreää pastaväriä  
3 tippaa tumman vihreää pastaväriä  
  
Isomaltoosipurjeet  
100 g  isomaltoosia  
1 tippa  pinkkiä pastaväriä  
1 tippa  violettia pastaväriä  
  
Koristeluun lisäksi  
200 g  sokerimassaa  
1 tippa  pinkkiä pastaväriä  
1 tl cmc-jauhetta  
2 tl  elintarvikeliimaa  
½  tl  kultaista tomuväriä  
½ tl  punaista tomuväriä  
½ tl  kultamaalia (tai vodkaa 1rkl tomuvärin kanssa)  
levyllinen  lehtikultaa  
kolme kaunista ja nuorta maitohorsman oksaa  
ohutta rautalankaa   
ohutta riisinuudelia (10 kpl)  
kakkutukiputkia (3 kpl)   
kaksiosainen kakkutuki, jossa metalliputki välissä  
todella tukeva kakkupahvi neliö  
kakkupahvi suorakaide  
  
1. Kakkupohja: Tee kakkupohja kahdessa erässä niin, että teet ensin 2/3 taikinasta ja sitten 
1/3. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sekoita jauhot, kaakaojauhe ja leivinjauhe keskenään 
ja lisää ne siivilän läpi varovasti taikinakaapimella sekoittaen vaahtoon. Kaada taikina 
kolmelle leivinpaperoidulle pellille ja paista uunissa keskitasolla noin 7 minuuttia. Kumoa 
levykakkupohja sokeroidulle leivinpaperille heti uunista tullessa.   
  
2. Riisimuropohja: Sulata suklaa ja voi. Sekoita riisimurot, suola ja sulaneet suklaa ja voi 
keskenään.  Taputtele seos leivinpaperilla päällystetyn uunipellille ja vie jääkaappiin 
kovettumaan.  



  
3. Kinuski-karpalo-täyte: Laita liivatelehdet pehmenemään kylmään veteen. Laita 
kuohukerma ja fariinisokeri kattilaan ja anna kiehahtaa. Vie kylmenemään. Vaahdota 
vispikerma ja sekoita joukkoon rahka. Vatkaa kylmä kinuskikastike vaahdoksi. Sekoita 
kinuskivaahto kerma-rahkaseokseen. Lisää vaniljakreemijauhe. Kuumenna vesi mukissa 
mikrossa ja sulata siihen liivatelehdet. Kaada ohuena nauhana vaahtoon ja sekoita 
tasaiseksi.  
  
4. Karpalotäyte: Laita liivatelehdet likoamaan. Soseuta kohmeiset karpalot 
sauvasekoittimella ja lisää joukkoon sokerit. Sekoita karpaloiden joukkoon rahka. Vatkaa 
vispikerma ja yhdistä siihen karpalo-rahkaseos. Lisää vaniljakreemijauhe. Kuumenna vesi 
kiehuvaksi ja liota liivatelehdet veteen. Kaada liivate ohuena nauhana täytteeseen koko ajan 
vatkaten.  
  
5. Marenki-voikreemi: Tee marenki-voikreemi kahdessa osassa. Mittaa valkuaiset ja sokeri 
tehosekoittimen kulhoon. Nosta vesihauteen päälle ja sekoita vispilällä kevyesti, kunnes 
seos on 63 asteista. Nosta seos yleiskoneeseen ja vatkaa, kunnes marenki on paksua ja 
siihen muodostuu terävä huippu vatkainta nostettaessa. Lisää huoneenlämpöinen voi 
pieninä nokareina ja vatkaa tasaiseksi noin 5 minuuttia.  
Lisää vihreää väriä niin, että saat kreemistä takaseinän vaalean vihreän sävyn.  
  
6. Tee toinen osa samalla tavalla, mutta tee sävystä tumman vihreää.  
  
7. Sokerimassakoristeet: Värjää 200 g sokerimassa hieman vaaleanpunaiseksi pastavärillä. 
Lisää joukkoon cmc- jauhe. Kauli sokerimassa ohueksi levyksi ja ota siitä 15 kpl perhosen 
mallisia muotoja ja laita ne kuivumaan taitetun leivinpaperin päälle. Tue perhoset niin, että 
ne pysyvät ”lentoasennossa”. Laita osaan perhosista riisinuudeli tai metallilanka , jolloin saat 
kakkuun lentäviä perhosia. Sivele perhosiin kultaista ja punaista tomuväriä.   
  
8. Isomaltoosipurje: Laita 100 g isomaltoosia kattilaan. Lisää pieni tippa pinkkiä väriä. Sulata 
isomaltoosi kattilassa ja kaada se silikonimaton päälle. Levittele isomaltoosia noin 30 
sekuntia, kunnes isomaltoosi alkaa jähmettyä. Nosta silikonimatto kapean lasin päälle. Tee 
pyykkipojilla aaltoja silikonialustaan, jotta isomaltoosista muodostuu kaunis purje. Anna 
jähmettyä 5 minuuttia ja irrota varovasti.  
  
9. Kakun kokoaminen: Kokoa koko kakku. Leikkaa siitä pienempi kakku irti kakun hyydyttyä. 
Laita vuokasprayta neliöreunavuokaan. Laita alimmainen kakkulevy kakkualustan päälle 
(40,5 cm x 30,5 cm) ja laita säädettävä neliöreunavuoka kakun ympärille. Kostuta 
alimmainen kerros vaniljamaidolla. Kostuketta menee n. 2 dl/pohja.  
  
10. Kaada melkein kaikki karpalotäyte pohjalevyn päälle ja tasoita se. Nosta päälle 
riisimuropohja. Laita riisimuropohjan päälle vielä hieman karpalotäytettä.   
11. Laita seuraava levykakkupohja päälle ja kostuta se. Kaada kinuskitäyte pohjan päälle ja 
ripottele pinnalle kohmeisia karpaloita. Levitä taikinakaapimella tasaiseksi. Nosta vielä 
viimeinen kakkulevy ja kostuta. Vie kylmään hyytymään.  
  



12. Kakkujen hyydyttyä leikkaa kakusta irti 7,5 cm x 30 cm pala. Leikkaa pala vielä puoliksi, 
jotta saat 15 cm x 15 cm neliön mallisen palasen, kun palat nostetaan vierekkäin. Nosta 
pienempi kakku 15 cm x 15 cm vahvan kakkualustan päälle.  Kreemaa molemmat kakut ja 
tasoita särmäksi. Kreemaa pieni kakku tumman vihreällä kreemillä ja vie kylmään. Kreemi 
kannattaa ensin pursottaa ison tyllan avulla tasaiseksi ja sitten levittää se palettiveitsellä 
tasaiseksi. Kreemaa sen jälkeen isompi kakku vaalean vihreällä ja vie kylmään.   
  
13. Kun kakut ovat kovettuneet, tee isompaan kakkuun alareunaan pilven muotoinen kuvio 
tumman vihreällä. Laita 4 kpl kakkutukia isomman kakun toiseen päähän. Leikkaa sopivan 
mittaisiksi ja nosta kakkuteline tukien päälle. Kreemaa telineen alapinta näkymättömäksi 
vaalealla kreemillä. Vie kylmään.   
  
14. Kun kakkujen pinta on kovettunut, aloita koristelu. Laita lehtikultaa kakkujen reunoille 
(ei pilven päälle) ja maalaa pilven reunaa kultaiseksi. Nosta pienempi kakku kakkutelineen 
päälle. Kiinnitä kakku kreemillä tukeen.   
  
15. Kiinnitä ohuella rautalangalla maitohorsmat pystymetalliin kiinni. Nostele perhoset 
tyylikkäästi lentämään niin, että perhoset tulevat ylhäältä kohti alareunan pilveä. Lisää 
koristeiksi tarvittaessa maitohorsman kukkia.  
  
16. Maalaa isomaltoosin reunat kultaiseksi ja nosta koriste kakun päälle. Kiinnitä siihen 
elintarvikeliimalla yksi perhonen.  
  
  
Sivunvaihto  
Anni: KOKO SUOMI LEIPOO -VUORISTORATAKAKKU  
  
Pohja  
600 g  voita  
6 dl  fariinisokeria  
3 dl  hienoa sokeria  
4 tl  vaniljasokeria  
6  kananmunaa  
12 dl  vehnäjauhoja  
2 tl  leivinjauhetta  
2 rkl  kardemummaa  
1 dl  sitruunamehua  
  
Kostutus  
3 dl sitruunamehua tai maitoa  
  
Mustikkacurd  
300 g  pakastemustikoita   
puolikkaan  sitruunan mehu   
1 dl  sokeria   
3  kananmunan keltuaista   
4 tl  maissitärkkelystä   



  
Valkosuklaavaahto  
6 dl  kuohukermaa   
500 g  mascarponea   
300 g  valkosuklaata   
2 rkl  vaniljasokeria   
6  liivatelehteä (+ kylmää vettä)   
1 sitruunan mehu   
  
Granola  
2 dl  isoja kaurahiutaleita   
1 rkl  kardemummaa  
2 rkl  hunajaa   
2 rkl  sokeria   
2 tl  suolaa   
2 rkl  vettä   
100 g  valkosuklaata   
  
Sveitsiläinen marenkikreemi  
8  kananmunan valkuaista   
400 g  sokeria   
400 g  suolatonta voita   
3 tl  vaniljauutetta   
1 ½ tl  suolaa   
vaaleanpunaista ja lilaa pastaväriä   
  
  
Mantelipikkuleivät  
60 g  valkuaisia   
ripaus  suolaa   
10 g  sokeria   
40 g  mantelijauhetta   
70 g  tomusokeria   
sinistä ja lilaa pastaväriä   
  
Suklaavalumat  
100 g  tummaa suklaata   
1 dl  kuohukermaa   
  
Koristeluun  
500 g  valkoista vaniljamassaa/sokerimassaa  
cmc-jauhetta  
maizenaa kaulimisen alle   
elintarvikeliimaa   
ruskeaa, punaista, keltaista ja mustaa pastaväriä   
2  grillitikkua   
tilkka kirkasta viinaa   



  
Hattara  
2 dl  hienoa sokeria   
vaaleanpunaista pastaväriä   
  
  
1. Kakkupohja: Vatkaa huoneenlämpöinen voi ja sokerit vaahdoksi. Lisää kananmunat 
yksitellen. Sekoita kuivat aineet keskenään ja vatkaa nopeasti taikinan sekaan. Lopuksi lisää 
sitruunamehu ja vatkaa tasaiseksi. Paista kahdella pellillä 170-asteisessa uunissa 20-25 
minuuttia. Stanssaa levyistä 3 isoa ja 3 pientä pyöreää kakkupohjaa.  
  
2. Aloita koristeiden valmistaminen: Sekoita cmc-jauhetta vaniljamassan sekaan. Värjää 
vaniljamassaa ruskeaksi. Kauli se ohuehkoksi levyksi ja leikkaa siitä noin 15 cm x 4 cm pala. 
Laita kaksi grillitikkua levyn alle pitkittäin samansuuntaisesti ja kauli massalevy niiden päälle, 
jotta levyn pohjaan jää urat tikkuja varten. Kiinnitä massa tikkuihin elintarvikeliimalla. Värjää 
pieni määrä vaniljamassaa punaiseksi ja muotoile siitä vuoristoradan vaunu. Ruskeaa ja 
punaista sekoittelemalla tee ihon väristä sokerimassaa pieni määrä ja muotoile siitä ihminen 
vaunun kyytiin. Muotoile ruskeasta vaniljamassasta hiukset hahmolle. Kiinnitä rataan 
elintarvikeliimalla. Valmista ruskeasta vaniljamassasta muitakin osia vuoristorataan (sekä 
suoria että mutkia, leveys kaikissa sama 4 cm). Tue osia tarvittaessa grillitikuilla. Muista 
tehdä myös ylä- ja alamäkiä.   
  
3. Mustikkacurd: Laita mustikat ja sokeri kattilaan ja kuumenna, kunnes mustikat sulavat ja 
pehmenevät. Erottele keltuaiset ja valkuaiset. Sekoita maissitärkkelys sitruunamehun 
joukkoon. Kaada sitruunamehu mustikoiden sekaan ohuena nauhana. Vatkaa keltuaiset 
kevyeksi vaahdoksi ja kaada mustikkaseoksen sekaan. Laita vielä levylle lämpenemään, 
kunnes seos sakenee. Laita kylmään jäähtymään.   
  
4. Valkosuklaavaahto: Rouhi valkosuklaa ja laita uunipellille. Paahda 175 asteessa noin 5 
minuutin ajan. Laita liivatelehdet kylmään veteen. Vaahdota kerma. Lisää mascarpone 
joukkoon ja sekoita tasaiseksi. Lisää vielä sokerit ja paahdettu valkosuklaa. Sekoita 
tasaiseksi. Purista liivatelehdistä ylimääräinen vesi pois. Sulata liivatelehdet kattilassa 
sitruunamehun sekaan. Kaada liivateseos vaahdon sekaan ohuena nauhana.   
  
5. Granola: Valmista granola laittamalla pellille kaurahiutaleet, kardemumma, hunaja, 
sokeri, suola ja vesi. Sekoita kaikki tasaiseksi ja paista 200 asteessa 5-10 minuuttia. Sulata 
valkosuklaa ja kaada granolan päälle. Sekoita ainekset ja levitä tasaiseksi pellille. Siirrä 
jäähtymään.   
  
6. Aloita kakun kokoaminen: Leikkaa kakkupohjat kolmeen osaan. Kostuta alimmat pohjat 
sitruunamehulla. Pursota kakkupohjan reunoja pitkin valkosuklaavaahdosta rengas. Levitä 
renkaan keskelle mustikkacurdia. Laita pohjien ympärille reunakalvo tai reunavuoka. Pursota 
valkosuklaatäytettä mustikkacurdin päälle. Laita seuraavat pohjat päälle ja kostuta taas 
sitruunamehulla. Levitä renkaan keskelle mustikkacurdia ja valkosuklaagranolaa. Laita vielä 
kolmannet pohjat päälle, kostuta ja laita kylmään jähmettymään.   
  



7. Mantelipikkuleivät: Vaahdota valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Lisää joukkoon suola ja sokeri 
vähitellen. Sekoita keskenään tomusokeri ja mantelijauho. Nostele kuivat aineet vaahdon 
sekaan. Värjää massa parilla tipalla pastaväriä. Pursota pienehköjä ympyröitä leivinpaperin 
päälle. Paista 170 asteessa noin 10 minuuttia.   
  
8. Hattara: Valmista hattara koneen ohjeiden mukaan.   
  
9. Sveitsiläinen marenkikreemi: Mittaa kattilaan sokeri ja kananmunan valkuaiset. Lämmitä 
seosta vesihauteessa, kunnes se on noin 60 asteista. Siirrä kulho yleiskoneeseen ja vatkaa 
pallovatkaimella vaahdoksi. Lisää huoneenlämpöinen voi vähitellen vaahdon sekaan. Lisää 
joukkoon myös suola ja vaniljauute. Vatkaa seosta vielä hetken aikaa. Vaihda koneeseen 
lapavatkain ja vatkaa vielä muutama minuutti. Siirrä pieni määrä vaahtoa kahteen kulhoon, 
ja värjää nämä haalean vaaleanpunaiseksi ja lilaksi.   
  
10. Suklaavalumat: Sulata suklaa ja kaada kuohukermaa joukkoon niin, että suklaa on 
valuvaa ja siitä saa tehtyä suklaavalumat kakun reunoille.   
  
11. Kakun koristelu: Ota kakut kylmästä ja päällystä ne ohuesti valkoisella/vaalealla 
marenkivoikreemillä. Laita kakut hetkeksi jääkaappiin. Laita isompaan kakkuun kakkutuet, ja 
nosta pienempi kakku sen päälle. Päällystä koko kakku ohuelti vaaleanpunaisella kreemillä. 
Katso, että kakkujen saumakohta peittyy. Lisää sinne tänne lilaa, valkoista ja hieman 
tummemman vaaleanpunaista kreemiä. Vedä lastalla tasaiseksi. Pinta saa jäädä kirjavaksi, ja 
se kuvaa vaaleanpunaista iltataivasta. Tee suklaavalumia sinne tänne. Laita vuoristoradan 
pätkä hieman vinoon kakun päälle. Tökkää grillitikut sen verran syvälle, että rata pysyy 
pystyssä kakun päällä. Laita muitakin vuoristoradan osia kakun päälle. Jos osia on liian vähän 
tai jos osien väliin jää koloja, tee lisää pätkiä sokerimassasta. Maalaa vuoristorataan kiskot 
pastavärien ja alkoholin sekoituksella. Valmista valkoista ja vaaleanpunaista hattaraa 
hattarakoneen ohjeen mukaisesti. Koristele kakkua hattaran paloilla (muista laittaa hattaraa 
myös ensimmäisen vuoristoradan pätkän alkuun eli ”taivaalle”!). Laita valmistamiasi keksejä 
vuoristoradan matkan varrelle. Tee sokerimassasta kakun kylkeen teksti KOKO SUOMI 
LEIPOO.   
  
 


