
 
Kilpailijoiden reseptit on koottu tv-tuotannon yhteydessä eikä niitä ole testattu K-
Koekeittiössä. K-Market on mukana Koko Suomi leipoo ohjelmayhteistyössä. 
 
JAKSO 1  

Tekninen tehtävä: SANS RIVAL – KAKKU 

 
Leivonta-aika  2 tuntia   
Valmistettava määrä 1 kakku  
 
Pohja 
200 g  kanamunan valkuaisia 
200 g  tomusokeria 
220 g  mantelijauhetta 
ripaus  suolaa 
 
Täyte ja kuorrute 
135 ml  vettä  
115 g  sokeria 



4  keltuaista 
70 g  mantelimassaa (itse tehty) 
200 g  voita 
2 tl  vaniljasokeria 
mantelilikööriä    
paahdettua nougattia 
 
Paahdettu nougat 
80 g  mantelia (rouhittuna) 
80 g  sokeria  
ripaus  suolaa  
 
Mantelimassa 
120 g  manteleita (kokonainen) 
n. 80 g  tomusokeria 
n. 25 ml  kiehuvaa vettä 
(glukoosisiirappia) 
  
Koristeet 
paahdettuja mantelilastuja 
mantelimassasta tehtyjä ruusuja ja vihreät lehdet/nauhat/ruusukkeet 
 
1. Vatkaa valkuaiset ja suola kovaksi vaahdoksi. Sekoita tomusokeri ja mantelijauhe 
keskenään ja lisää varovasti valkuaisvaahdon joukkoon. Levitä marenki leivinpaperin päälle 
kuudeksi, halkaisijaltaan noin 18 cm:n kokoiseksi ympyräksi. Paista marenkipohjat 120 - 160 
asteisessa uunissa. Irrota varovasti.  
 
2. Valmista mantelimassa. Hienonna mantelit tehosekoittimessa. Lisää joukkoon tomusokeri 
ja sekoita niin kauan, kunne seos on hienoa. Kiehauta vettä ja lisää vähän kerralla joukkoon 
niin, että mantelimassa kiinteytyy. Halutessasi voit lisätä massaan glukoosisiirappia.  Kääri 
mantelimassa kelmuun ja laita jääkaappiin tai pakastimeen.  
 
3. Valmista täyte. Mittaa sokeri ja vesi kattilaan, keitä noin 115 asteiseksi. Vaahdota keltuaisia 
kevyesti ja kaada sokeriliemi ohuena nauhana keltuaisten joukkoon. Vatkaa seos kylmäksi. 
Vaahdota voi ja mantelimassa, lisää kylmä keltuaisseos koko ajan vatkaten. Mausta 
vaniljasokerilla ja manteliliköörillä.   
 
4. Valmista paahdettu nougat. Kaada seos öljytylle leivinpaperilla ja jäähdytä. Hienonna 
jäähtynyt nougatlevy ja sekoita se täytteeseen.  
 
5. Täytä kakku. Kuorruta koko kakku tasaisesti kreemillä. Paahda mantelilastut 
paistinpannulla ja koristele niillä kakun reunat. Tee kakun päälle paletilla pintakuvio.  
 
6. Värjää loput mantelimassasta: osa punaisella ja osa vihreällä osaa. Valmista näyttävät 
koristeet värjätyistä mantelimassasta ja viimeistele kakku niillä.  
  



 
Kilpailijoiden reseptit: 
 

Emma: TROOPPINEN HIEKKAHENTUNEN 
 
Hiekkahentunen 
200 g  huoneenlämpöistä voita (josta 150 g taikinaan ja 50 g vuokien voiteluun) 
2/3 dl  sokeria 
1  luomumunan keltuainen (huoneenlämpöinen) 
4 dl  vehnäjauhoja (joista 3 dl taikinaan ja 1 dl muotoiluun) 
 
Vuokien jauhottaminen 
2 dl  paahdettua mantelijauhetta  
 
Valkosuklaa-passionhedelmäganache 
200 g  valkosuklaata 
100 g  passionhedelmäsosetta 
 
Passionhedelmäcurdy 
80 g  passionhedelmäsosetta 
50 g  sokeria 
2  luomukananmunan keltuaista, huoneenlämpöinen 
65 g  voita, suolaton (huoneenlämpöinen)  
 
Koristeluun 
4  passionhedelmää 
2 arkkia  syötävää lehtikultaa  
24  pientä mintunlehteä 
12 tuoretta vadelmaa 
 
 
Hiekkahentunen 
1. Laita uuni 175 asteeseen. Aloita paahtamalla mantelijauhetta kuivalla pannulla, 
keskilämmöllä.  Varo polttamasta jauhetta.  
 
2. Voitele vuoat pienellä leivontasudilla, jotta saat voita vuoan jokaiseen koloon. Käytä 
runsaasti voita voiteluun. Mantelijauhota vuoat leivinpaperin päällä. 
 
3. Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokeri keskenään. Vatkaa noin 5 minuuttia. Lisää 
joukkoon keltuainen ja vatkaa tasaiseksi, noin 2 minuuttia. Mittaa 3 dl vehnäjauhoja kulhoon. 
Paina jauhot tiiviisti mittaan mittausvaiheessa. Lisää jauhot voi-sokeri-muna-seokseen 
muutamassa erässä. Sekoita tasaiseksi.  
 
4. Painele 16 g taikina hyvin voideltuihin ja mantelijauhotettuihin pieniin leivosvuokiin. Nosta 
vuoat jääkaappiin noin 10 minuutin ajaksi kylmenemään (viilennyksen voi ajanpuutteessa 
jättää tekemättä). Paista 175 asteessa uunin keskitasolla 9-11 minuuttia uunin tehosta 
riippuen. Hentusten pitäisi olla kypsiä, mutta vaaleita väriltään. Ota uunista ja kumoa heti 



varovasti jäähdytysritilälle jäähtymään ylösalaisin. Jäähdytä kunnolla. Irrottele 
hiekkahentuset vuoista, kun ne ovat täysin jäähtyneet. Koputtele vuokia kevyesti lusikalla. 
Anna tarvittaessa jäähtyä vielä ennen täyttöä. Käsittele varovasti, hiekkahentuset ovat todella 
hauraita. 
 
Valkosuklaa-passionhedelmäganache 
Rouhi valkosuklaa veitsellä pienehköksi muruksi. Lisää suklaa ja passionhedelmäsose 
vesihaudekattilaan. Kuumenna sen aikaa, että suklaa juuri sulaa. Sekoita tasaiseksi. Laita 
vesihauteeseen jäähtymään. Kun ganache on jäähtynyt, laita pursotuspussiin odottamaan 
hiekkahentusten täyttöä. Huomaa, että ganache ei saa olla liian jäykkää, koska muuten se ei 
pursotu hyvin.  
 
Passionhedelmäcurdy 
Pilko voi sokeripalan kokoisiksi paloiksi. Lisää kaikki aineet vesihaudekattilaan.  
Keitä keskilämmöllä jatkuvasti vatkaten, ettei munat mene kokkeliksi. Kun seos alkaa saostua, 
laske lämpöä saadaksesi haluamasi koostumuksen. Kun seos on saavuttanut haluamasi 
koostumuksen, kaada curdy laakeaan astiaan ja laita jäähtymään jäähdytyskaappiin / kylmään 
vesihauteeseen.   
 
Kokoaminen 
1. Pursota hiekkahentusten pohjalle ganache. Täytä hentunen 2/3 asti korkeudestaan. Laita 
hetkeksi jääkaappiin viilenemään.  
 
2. Ota hiekkahentuset kaapista ja lisää päälle curdyä niin, että hentusen pesään mahtuu 
curdyn päälle 1-2 tl tuoretta passionhedelmän lihaa. Lisää tuore passionhedelmäliha. 
 
3. Asettele tuoreet vadelmat ja mintunlehdet hiekkahentusen päälle. Viimeistele lehtikullalla.  
Nosta tarjolle. 
 
 

Inka: PUPPELSIINI ELI PULLA-APPELSIINI 
 
Pullat 
2,5 dl  maitoa 
25 g  tuorehiivaa 
1 tl  suolaa 
1 dl  sokeria (hieno) 
1 tl kardemummaa 
100 g  voisulaa 
6-8 dl  vehnäjauhoja 
6 appelsiinia 
 
Voiteluun 
1  kananmuna  
 
Voinappi pulliin 
50 g  pehmeää voita 



2 rkl  sokeria (hieno) 
2 tl  vaniljasokeria 
1 tl kardemumma 
 
Appelsiinikastike 
2 dl  puristettua appelsiinimehua 
1 dl  sokeria 
 
Suklaakastike 
200 g  maitosuklaata 
½ dl  kuohukermaa 
nokare  voita 
ripaus  suolaa 
 
1. Leikkaa appelsiinit puoliksi ja purista niistä mehut sitruspuristimella. Säästä kuoret. 
 
2. Sulata voi ja jätä jäähtymään. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi ja murustele sekä liota 
siihen hiiva hyvin. Lisää sokeri ja kardemumma sekä puolet voisulasta. Vaivaa jauhot sekaan. 
Lisää loput voisulasta ja vaivaa se taikinaan. Laita leivinliina taikinakulhon päälle ja jätä 
pullataikina nousemaan noin 20 minuutin ajaksi lämpimään. Pullataikinan noustessa tee 
voinappi ja suklaakastike.  
 
3. Voinappi: sekoita pehmeä voi, sokeri, vaniljasokeri ja kardemumma keskenään hyvin 
sekaisin. Kääri seos leivinpaperille rullalle ja laita pakastimeen jäätymään.  
 
4. Tee appelsiinin kuorien reunaan 4 viiltoa. Kun pullataikina on noussut, pyöritä pullat 
tasaisiksi ympyröiksi ja laita ne tyhjennettyjen appelsiinin kuoripuolikkaiden sisälle.  
Leikkaa voinappipötköstä palasia ja paina ne pullien keskelle. Voitele pullat kananmunalla ja 
sirottele hienoa sokeria voisilmän ympärille. Aseta puppelsiinit muffinivuokiin, jotta ne 
pysyvät pystyssä.  
 
5. Paista puppelsiineja 225 asteisen uunin keskitasolla noin 10 minuuttia, jonka jälkeen peitä 
ne foliolla ja paista toiset 10 min tai kunnes pullat ovat kypsiä.  
 
6. Pullien ollessa uunissa voit aloittaa appelsiini- ja suklaakastikkeen tekemisen.  
Appelsiinikastike: Mittaa appelsiinimehu ja sokeri paistinpannulle. Paista/kiehauta tätä 
seosta niin kauan, että se alkaa siirappisoitumaan. Nosta sitten pois levyltä ja kaada 
tarjoiluastiaan.  
 
7. Suklaakastike: sulata suklaa vesihauteessa. Sekoita siihen kiehautettu kerma, voi ja suola. 
Laita tarjoiluastiaan. 
 
8. Avaa appelsiinin kuoret ja dippaa pullaa valitsemassasi kastikkeessa. 
 
 

Kari: MUNKKIA A´LA TWIST AND SHOUT 
 



Munkkitaikina (10 kpl) 
12,5 g  tuorehiivaa 
1 ½  dl  täysmaitoa 
½   kananmuna 
½ dl  sokeria 
½ tl  suolaa 
¼ rkl  kardemummaa 
300 g  vehnäjauhoja 
½ dl  voita, normaalisuolainen (sulatettuna) 
 
Paistamiseen 
 3 l  rypsiöljyä 
 
Pinnalle 
2 ½ dl  erikoishienoa sokeria 
hiukan kermaa (pursotettuna, samaa kuin täytteessä), basilikanlehti ja pienestä mansikasta 
tehty ruusuke 
 
Täyte 
2 dl  vispikermaa 
1 dl  maitorahkaa, maustamaton 
1 rkl Baileys Irish Cream likööriä  
2 dl  mansikoita, pilkottuna 
4 oksaa  basilikaa 
2 rkl  sokeria 
1 rkl  vaniljasokeria 
1 tl  sitruunankuorta 
 
Munkkitaikina 
1. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi (n. 37 astetta), liota hiiva maitoon. Lisää sokeri, suola ja 
kardemumma hiiva-maito nesteeseen. Sekoita puolet jauhoista nesteeseen. Lisää kanamuna 
ja sulatettu voi. Lisää loput jauhot ja vaivaa, kunnes taikina irtoaa kulhon reunasta. Peitä kulho 
liinalla ja anna taikinan levätä lämpimässä vedottomassa paikassa noin kymmenen minuuttia. 
 
2. Kumoa kohonnut taikina jauhotetulle pöydälle ja vaivaa hieman. Tee taikinasta tanko ja 
leikkaa 10 kpl samankokoisia paloja. Pyöritä paloista pikkupullia. Kohota vielä liinan alla noin 
10 minuuttia. Laita pullien ja liinan väliin muovinen leikkuulauta, jotta kosteus pysyy pullissa. 
 
3. Muotoile kohonneista pikkupullista rinkeleitä. Paista rypsiöljyssä (180 astetta) joko 
frittikeittimessä tai kattilassa noin 3 minuuttia/puoli. Jos käytät kattilaa paistamisessa niin 
varo, ettei öljy kuumene liikaa. Kuuma öljy voi syttyä leimahtaen palamaan. Pidä kansi lähellä 
kuumaa kattilaa, jolla voit mahdollisen rasvapalon sammuttaa. Hyvä ja suositeltava väline 
öljyn lämpötilan tarkkailuun on digitaalinen paistomittari. 
 
4. Nosta paistuneet munkit reikäkauhalla talouspaperin päälle valumaan ja laita seuraavat 
paistumaan. Hetken jäähtyneet munkit sokeroidaan erikoishienolla sokerilla. 
 



5. Halkaise jäähtyneet munkit ja täytä. 
 
Täyte 
1. Nypi basilikan oksista lehdet ja laita ne sokerin ja sitruunan kuoren kanssa mortteliin ja 
hiero tasainen tahna. 
 
2.  Pilko mansikat pieniksi paloiksi ja sekoita basilika-sokeritahnan kanssa. Anna maustua sen 
aikaa, kun valmistat kerma-rahkan. 
 
3. Vaahdota kerma löysäksi vaahdoksi ja lisää rahka. Jatka vatkaamista, kunnes vaahtoon jää 
huippuja. Mausta Baileys-liköörillä ja vaniljasokerilla.  
 
4. Laita kerma-rahkavaahto pursotinpussiin ja pursota halkaistuista munkeista toinen puoli. 
Lisää pursotuksen päälle marinoituja mansikoita. Ota huomioon, että mansikoita täytyy riittää 
kymmenelle munkille. Nostan toinen puoli munkista päälle. 
 

Kasperi: LAKKAKUKKONEN 
 
Pohja 
300 g  voita 
1 dl  sokeria 
4 dl  kaurajauhoa 
1 tl  leivinjauhetta 
ripaus suolaa 
 
Täyte 
500 g  lakkoja 
n. 1 dl sokeria 
1 dl  perunajauhoja 
500 g leipäjuustoa 
 
Jäätelö 
4  kananmunan keltuaista 
2 ½ dl  sokeria 
1 vaniljatanko 
2 dl  kuohukermaa 
 
Kukkosen valmistus 
1. Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Sekoita kaurajauhot, leivinjauhe ja suola. Lisää jauhoseos 
voi-sokerivaahtoon. Muotoile suurin osa taikinasta piirakkavuokaan.  
 
2. Lisää lakkojen joukkoon sokeri ja perunajauhot. Aseta leipäjuustopalanen piirakan sisään ja 
kaada marjatäytettä sekaan. Muotoile kansi piirakkaan lopusta taikinasta.  
 
3. Paista 200 asteessa 40 minuuttia. 
 
Jäätelön valmistus  



1. Vaahdota keskenään keltuaiset ja 1 ½ dl sokeria. Kiehauta kerma, vaniljatanko ja desi 
sokeria kattilassa. Anna jäähtyä hetki ja kaada keltuaisvaahdon sekaan.  
 
2. Lämmitä seos kattilassa uudelleen koko ajan sekoittaen. Jäähdytä seos ja laita jääkaappiin. 
Laita kylmänä jäätelökoneeseen. 
 
 
 
 
Katrina: PERUNALEIVOS 
 
Keksit 
200 g   voita   
1 dl  sokeria          
1  kanamuna          
2 tl  vaniljasokeria         
3 dl  perunajauhoja   
1 dl  kaakaojauhetta   
1 tl  leivinjauhetta    
 
Valkosuklaakupit 
15 0g  valkosuklaata          
       
Täyte 
2 dl  kuohukermaa      
2 tl  vaniljasokeria       
1 ½ tl  liivatejauhetta          
2 rkl  vettä          
 
Täyte jaetaan kahteen eri astiaan 
Täyte 1  
1 rkl  kaakaojauhetta    
 
Täyte 2 
1 dl  pakaste/tuoretta puolukkaa survottuna, muutama jäinen puolukka kokonaisena 
 
Suklaavoikreemi 
½ dl  kuohukermaa    
50 g  taloussuklaata    
80 g  voita         
2 rkl  tomusokeria        
 
Leivoksen kuori 
130 g  voita          
100 g  marsipaania    
1 dl  kaakaojauhoja, josta puolet tulee säästää itse leipomiseen. 
3-4 rkl  tummaa rommia      



 
Koristelu 
½ dl  raakakaakaojauhetta     
½ dl  tomusokeria  
80 g  deco melts, valkoinen 
  
 
 
 
 
Keksin valmistus 
1. Sekoita kuiva-aineet. Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokeri. Lisää kanamuna. Sekoita 
kuiva-aineet siivilöiden taikinaan. Levitä taikina leivinpaperin päälle (paksuus noin 1cm).  
 
2. Paista 200 asteessa noin 10 minuuttia. Jäähdytä.  
 
3. Murusta keksi, kun se on jäähtynyt. Keksimurua käytetään kuppien täyttämiseen, leivosten 
päällystämiseen ja suklaakreemiin. 
 
Valkosuklaakupit 
1. Temperoi valkosuklaa; rouhi suklaasta osa hienoksi rouheeksi ja pilko osa kuutioiksi. Sulata 
suklaakuutiot varovasti mikrossa puolella teholla niin kauan, että suklaa on sulanut. Sekoita 
suklaarouhe varovasti sulan suklaan joukkoon. Sekoita niin kauan, että kaikki suklaarouheet 
ovat sulaneet. Valuta valkosuklaa puolipyöreisiin, pieniin silikonivuokiin tai käytä apuna 
pullasutia. Näitä tulee valmistaa 10 kpl. Laita pakkaseen hyytymään.  
 
Täyte 
1. Laita liivatejauhe turpoamaan pieneen määrään vettä. Vaahdota kuohukerma ja mausta 
vaniljasokerilla. Sulata liivateseos mikrossa ja lisää ohuena nauhana vaahdon joukkoon. Jaa 
vaahto kahteen eri astiaan.  
 
2. Siivilöi toiseen osaan kaakaojauhetta ja sekoita toiseen osaan survottuja puolukoita 
(puolukat voi survoa esim. tehosekoittimessa).  
 
Huom, jätä kokonaisia puolukoita hieman sivuun. Laita molemmat makukermat erillisiin 
pursotinpusseihin.  
 
Valkosuklaakuppien täyttö 
1. Murenna jäähtynyt keksi hienoksi muruksi. Ota pakkasesta valkosuklaakupit. Irrota ne 
varovasti silikonista irti. Aseta kunkin valkosuklaakupin pohjalle muutama kokonainen 
puolukka ja pursota toiseen reunaan puolukkakerma ja toiseen suklaakerma. Peitä 
keksimuruilla avonainen aukko (n. ¼ keksimuruista). Aseta kylmään odottamaan. 
 
Suklaavoikreemi 
1. Laita kattilaan ½ dl kuohukermaa. Kuumenna, mutta älä keitä! Kaada kuuma kerma suklaan 
päälle ja sekoita varovasti niin, että suklaa sulaa. Jäähdytä. Vatkaa huoneenlämpöinen voi ja 
tomusokeri vaahdoksi. Lisää varovaisesti suklaaseos.  



 
Leivoksen päällinen  
1. Sulata voi ja marsipaani mikrossa. Lisää seokseen reilu puolet keksimuruista, kaakaojauhe 
ja rommi. Sekoita nopeasti tasaiseksi massaksi, älä vaivaa.  
 
2. Varaa pöydälle silikonialusta. Leivo käsin raakakaakaojauhetta apuna käyttäen 10 ohutta 
yhtä suurta palloa, jotka taputellaan ohuiksi noin 13 cm halkaisijaltaan oleviksi litteiksi lätyiksi.  
 
Leivoksen kokoaminen 
1. Sekoita suklaavoikreemi loppujen keksimurujen (n. ¼) kanssa kiinteäksi massaksi. Litistele 
tästä 10 pyöreää ohutta kiekkoa, jotka ovat halkaisijaltaan noin 5 cm.  
2. Aseta tämä pienempi kiekko 13 cm olevan päällys lätyn päälle. Laita valkosuklaapuolipallo 
pyöreä puoli alaspäin tehtyjen lättyjen päälle. Nostele lastaa apuna käyttäen varovasti reunat 
pallon päälle. Pyörittele käsissä perunan muotoiseksi kaakaojauhetta apuna käyttäen.  Aseta 
leivokset puhtaalle leivinpaperille. Valmista näin kaikki 10 leivosta. 
 
Leivosten viimeistely 
1. Ripottele leivosten päälle siivilän läpi raakakaakaojauhetta ohueksi kerrokseksi ja lopuksi 
viimeistele tomusokeri ripauksella. Nosta leivokset paperivuokiin. Sulata deco melts ja 
pursota perunasipsin kokoinen ja muotoinen ristikko (10 kpl). Jähmetä ja aseta koristeet 
leivosten päälle. 
 
 

Ulla: MUSTIKKAHÖPERÖN PÖPERÖLEIVOS 
 
 
Pohja 
125 g  vehnäjauhoja 
25 g  talkkunajauhoja 
30 g  tomusokeria 
100 g  voita 
1 keltuainen 
 
Voiteluun 
2 rkl  voita 
 
Kaulintaan 
½ dl  talkkunajauhoja 
 
Mustikkapöperö-täyte 
200 g  kohmeisia mustikoita 
1 dl  sokeria 
1 dl  talkkunajauhoja 
2 dl  vispikermaa 
3  liivatelehteä  
1 rkl  puristettua sitruunanmehua 
1 rkl vettä 



 
Ruby-mustikkakoristeet 
100 g  ruby-suklaa 
2 rkl  mustikkajauhetta 
 
Koristeluun 
1 dl tuoreita mustikoita 
 
 
Leivospohjat 
1. Mittaa kuivat aineet leivontakulhoon ja sekoita keskenään. Lisää kylmä voi kuutioina ja nypi 
se kuivien aineiden joukkoon. Lisää viimeiseksi keltuainen ja sekoita tasaiseksi.  
 
2. Nosta taikina hetkeksi jääkaappiin. Sillä aikaa voitele oikealla voilla 1-2 pientä 
leivosmuottia.  
 
3. Kun taikina on ollut tovin jääkaapissa, ota se talkkunajauhotetulle alustalle. Kauli taikinasta 
ohut levy ja nosta taikina kaulimen avulla leivosmuottien päälle. Kauli taikina muottien päällä 
niin, että taikina leikkaantuu muottien mukaan. Painele taikina tasaisesti vuokiin ja nosta 10 
minuutiksi jääkaappiin. Pistele pohjiin reikiä haarukalla.  
 
4. Laita viilentyneet vuoat uuniin ja paista pohjia 175 asteessa 10 minuuttia. Kauli yli jäänyt 
taikina ja paista sitä pellillä noin 10 minuuttia. Kun ylijäänyt taikina on kypsää, murusta se 
rouheeksi. 
 
Täyte 
1. Laita liivatelehdet likoamaan veteen. Soseuta kohmeiset mustikat sauvasekoittimella ja 
lisää joukkoon sokeri. Sekoita talkkunajauhot mustikkasurvoksen joukkoon. Ota tässä 
vaiheessa erikseen 12 ruokalusikallista mustikkapöperöä talteen erilliseen astiaan.  
 
2. Vatkaa vispikerma vaahdoksi ja lisää se mustikkasurvoksen joukkoon. Kuumenna 
keskenään sekoitettu sitruunamehu ja vesi. Sulata liivatelehdet kuumaan liemeen. Kun 
liivateliemi on jäähtynyt, lisää se ohuena nauhana koko ajan sekoittaen mustikka-
talkkunavaahdon joukkoon. Siirrä jääkaappiin jähmettymään noin 10 minuutiksi. 
 
Ruby-mustikkakoristeet 
1. Temperoi ruby-suklaa. Rouhi suklaa pieneksi rouheeksi ja ota siitä 25 g kulhoon. Sulata 
rubysuklaa mikrossa niin, että se juuri ja juuri sulaa. Kaada sulatettu suklaa keraamiseen 
kulhoon ja lisää joukkoon loppu suklaarouhe. Sekoita kunnes suklaa on 26 asteista. Jos suklaa 
ei jäähdy tarpeeksi, voit sekoittaa sitä kylmäkallen päällä. Kun suklaa on temperoitu, levitä 
siitä palettiveitsen avulla pieniä purjeita ja ripottele niihin pienen siivilän avulla 
mustikkajauhetta koristeeksi. Vie kylmään, jotta koristeet kovettuvat nopeasti. 
 
Leivosten kokoaminen ja koristelu 
1. Kokoa mustikkapöperöleivokset asettamalla jäähtyneet pohjat tarjoiluvadille. Laita noin 1 
tl pelkkää mustikkapöperöä pohjan päälle.  
 



2. Siirrä mustikkapöperö-täyte pursotinpussiin, jossa on tähtipäinen tylla. Pursota täytettä 
pohjien päälle kekomaiseksi pyörittäen. Laita jokaiseen koristeeksi ruby-purje.  
 
3. Koristele tuoreilla mustikoilla ja talkkunarouheella.  
 


