
 
 
 
1. Joulujakso 
 
Kilpailijoiden reseptit on koottu tv-tuotannon yhteydessä eikä niitä ole testattu K-Koekeittiössä. K-Market on mukana 
Koko Suomi leipoo ohjelmayhteistyössä. 
 
Tekninen tehtävä: PASTEIJA 
 
1 tunti 30 minuuttia/ 12 kpl 
   
 
Rahkavoitaikina 
250 g  voita 
250 g  maitorahkaa  
n. 260 g  vehnäjauhoja 
! tl  suolaa 
! tl  leivinjauhetta 
 
1. Kuutioi kylmä voi. Sekoita kaikki raaka-aineet sekaisin (voi saa jäädä paakuiksi). Kauli taikina noin 1 cm:n 
paksuiseksi levyksi ja käännät kolmeen osaan. Toista tämä vielä kaksi kertaa. Suojaa taikina hyvin ja laita kylmään.  
 
Täyte 
!  sipulia  
1  valkosipulin kynsi   
pieni pala  purjoa 
70 g  valkokaalia 
70 g  porkkanaa 
1 chili 
70 g  herkkusieniä 
n. 1 dl rusinoita 
1 rkl  rypsiöljy  
1 kananmuna   



n. 1 dl  juustoraastetta 
  
Täytteen maustamiseen käytettävät raaka-aineet 
n. 1 rkl siirappia  
n. 2 tl suolaa 
ripaus mustapippuria 
ripaus valkopippuria 
n. 1 rkl  soijakastiketta  
 
Voiteluun  
1 kananmuna 

 
1. Pilko sipulit ja kasvikset. Kuullota niitä öljyssä pannulla. Lisää rusinat ja mausteet. Keitä hetken ajan, että kasvikset 
kypsyvät. Jäähdytä seos. Lisää kananmuna ja juustoraaste. Sekoita tasaiseksi. Mausta. Jäähdytä. 
 
2. Kauli rahkavoitaikina ja jaa se 12 yhtä suureen osaan (n. 10 x 10 cm). Jaa täyte palojen keskelle. Sivele reunoille 
kananmunaa ja taita reunat päällekkäin. Käännä ympäri niin, että taitospuoli jää alaspäin. Tee terävällä veitsellä 
pintaan 4 - 5 viiltoa. Voitele kananmunalla.  
 
3. Paista 225 asteessa noin 15–20 minuuttia.  
 
  



Kilpailijoiden reseptit: 
 
 
Jukka: SUKLAISET PIPARIT 
 
100 g   voita 
1! dl   muscovadosokeria 
1   kananmuna 
3 rkl   kaakaojauhetta 
" tl  kanelia  
" tl   neilikkaa 
" tl   pomeranssinkuorta jauhettuna  
1 " dl   erikoisvehnäjauhoja  
! tl   leivinjauhetta 
 
Pinnalle  
n. 1 dl   pistaasipähkinöitä 
 
Pikeeri 
" dl   valkuaista (n. 1 valkuainen) 
n. 1 ! dl   tomusokeria 
 
Gold glitter sprayta, punaista, sinistä ja keltaista geeliväriä koristeluun 
 
 
1. Vaahdota sokeri ja voi. Lisää kananmuna koko ajan sekoittaen. Siivilöi kaakaojauhe jauhoihin ja lisää loput kuiva-
aineet jauhoseokseen. Lisää vaahdon joukkoon 
 
2. Levitä taikina leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. Ripottele rouhitut pistaasipähkinät pinnalle tasaisesti. 
 
3. Paista uunin keskiosassa 200 asteessa 8 – 10 minuuttia. (Kiertoilmauunissa 175 asteessa 10-12 min). Kun otat 
piparitaikinan uunista, tee heti piparimuotilla piparit ja tee reikä ripustusnarua varten. Siirrä jäähtymään. 
 
4. Pikeeri: Vatkaa valkuaisia ja tomusokeria sähkövatkaimella noin 4 minuuttia. 
 
5. Koristele jäähtyneet piparit pikeerillä ja glitter spraylla. Värjää osa pikeeristä sinisellä, punaisella ja keltaisella 
geelivärillä. 
 
Jukka: LUUMUTÄHDET  



 
2! dl   erikoisvehnäjauhoja  
6 rkl   sirosokeria 
! tl  kardemummaa 
! tl  pomeranssijauhetta 
! tl  kanelia  
100 g   voita 
1 rkl   hunajaa 
1 tl   soodaa + tilkka vettä 
 
Koristeluun  
1   kananmuna 
1 ! dl  raesokeria  
 
Luumumarmeladi 
200 g kuivattuja luumuja 
n. 1 dl vettä 
1 dl hillosokeria 
1 kpl kanelitanko 
 
1. Valmista luumumarmeladi. Laita luumut, kanelitanko ja vesi kattilaan. Keitä miedolla lämmöllä niin kauan, että 
luumut ovat pehmentyneet. Poista kanelitanko. Soseuta sauvasekoittimella. Lisää hillosokeri ja keitä vielä noin 10 
minuuttia. Jäähdytä.  
 
2. Sekoita vehnäjauhot, mausteet ja sokeri. Paloittele huoneenlämpöinen voi nokareina pinnalle ja sekoita seos 
murumaiseksi. Lisää hunaja ja vesitilkkaan sekoitettu sooda. Sekoita sileäksi taikinaksi ja laita kahden kelmun väliin. 
Taputtele noin 2 cm paksuseksi. Laita jääkaappiin noin 45 minuutiksi. 
 
3. Kauli taikina muutamassa erässä leivinpaperien välissä noin 2 mm paksuksi levyksi. Ota taikinasta 
tähtipiparimuotilla pipareita. Laita tähdet pellille leivinpaperin päälle. Ota joka toisesta tähdestä keskeltä 
omenaporalla pyöreä pala pois. Tee sukkapuikolla ripustusreikä yhteen sakaraan. 
 
4. Voitele piparit kananmunalla ja ripottele päälle raesokeria. Paista piparit 200 asteessa 7-8 minuuttia. Jäähdytä. 
 
5. Käännä reiätön pipari ja laita nurjalle puolelle luumumarmeladia, paina reiällisen kanssa yhteen. HUOM ripustus reiät 
kohdakkain. 
 
 
Jukka: JALOKIVET KUUSEEN 

 



auringonkukkaöljyä 
1 dl   vettä 
400 g   sirosokeria 
1 rkl   glukoosisiirappia 
40 g   kuvattuja hedelmiä (karpaloita, sukaattia, aprikooseja)  
25 g   pistaasipähkinöitä 
Ohutta rautalankaa  
 
1. Voitele leivinpaperi öljyllä. 
 
2. Laita vesi, sokeri ja glukoosisiirappi paksupohjaiseen kattilaan. Keitä seosta 154 asteeseen (käytä lämpömittaria 
apuna). Nosta kattila välittömästi liedeltä ja laita kattila jääveteen muutamaksi minuutiksi. 
 
3. Kaada kattilasta seosta varovasti pieniksi lämpäreiksi leivinpaperin päälle. Laita kiinnityskoukku seokseen ja 
tarvittaessa hieman seosta päälle. Koristele pinta kuivatuilla hedelmillä ja manteleilla. 
 
4. Anna kovettua noin 10 minuuttia, irrota varovasti alustalta. Massaa voi käyttää myös pipareiden koristeluun. 
 
 
Katri: TYRNI-KANELI KRANSSIT 
 
Hillo 
200 g  pakastettuja tyrnimarjoja 
1 dl  marmeladisokeria 
2 tl  vaniljasokeria 
 
Pullataikina 
1 ! dl  laktoositonta punaista maitoa 
1/3 pss  kuivahiivaa  
! dl  sokeria 
1-2 rkl  tummaa siirappia 
1/3 tl  suolaa 
! rkl  kardemummaa 
4-6 dl  vehnäjauhoja 
70 g  laktoositonta voita 
 
Väliin 
kanelia 
sokeria 
 



Koristeluun 
1 pkt  punaisia kandeerattuja (sokeroituja) kirsikoita 
raesokeria 
tummanvihreää pasta tai geeliväriä  
1  kananmuna 
 
1. Valmista ensin tyrnihillo. Kaada jäiset tyrnimarjat, marmeladisokeri ja vaniljasokeri kattilaan. Kuumenna hiljalleen 
kiehuvaksi ja anna kiehua 5-10 minuuttia lieden tehosta riippuen. Siivilöi valmis hillo ja jäähdytä.  
Hillo on valmista, kun marjat ovat hajonneet ja seos on hieman paksuuntunut. Hillon tulee kuitenkin olla notkeaa, jotta 
saat siivilöityä sen keittämisen jälkeen.  
 
2. Aloita taikinan valmistaminen. Liuota kädenlämpöisen maidon joukkoon hiiva, suola, sokeri, siirappi ja 
kardemumma. Lisää vehnäjauhot hiljalleen taikinaan ja vatkaa muutama minuutti, jotta taikinaan tulee hyvä sitko. 
Tämän voit tehdä joko käsin tai yleiskoneella. Lisää loput jauhot vähitellen koko ajan alustaen. Lisää viimeiseksi 
pehmeä voi ja jatka alustamista, kunnes taikina irtoaa kulhon reunoista. Peitä taikina ja pidä tässä kohtaa 10-15 
minuutin taikinalepo. 
 
3. Kun taikina on levännyt, aloita leipominen. Ota taikinasta aluksi pieni pala pullataikinaa sivuun koristelehtiä varten. 
 
4. Kauli taikinasta n. 0,5 cm paksu suorakaiteen mallinen levy (n. 20 cm x 35 cm). Levitä taikinalevyn päälle ensiksi 
jäähtynyt tyrnihillo tasaiseksi kerrokseksi. Ripottele päälle vielä kanelia ja hieman sokeria.  
 
5. Taita pidempisivu levystä puoliksi, jolloin hillo jää taikinan väliin. Leikkaa taitoksensuuntaisesti noin 1,5-2 cm 
paksuja suikaleita. 
 
6. Kieritä suikaleita päistään, jolloin ne muodostavat serpenttiinimäisen muodon. Yhdistä päädyt kranssin muotoon ja 
aseta mahdollisimman tasainen ympyrä pellille. Painele kranssin liitoskohta hyvin sormella kiinni. 
 
7. Anna kranssien kohota pellillä sen aikaa, kun valmistat koristelehdet. Värjää loppuosa taikinasta vihreällä pasta tai 
geeli värillä. Kauli taikina ohueksi ja leikkaa, muotoile tai painele muotilla siitä lehdet kransseihin (2 lehteä/kranssi). 
 
8. Kun lehdet ovat valmiit aseta ne kranssin liitoskohtaan. Paina lopuksi vielä lehtien keskelle punainen kirsikka ja 
voitele kananmunalla. Ripottele kranssiin raesokeria. 
 
9. Paista kransseja 225 asteessa 10-15 minuuttia uuni tehosta riippuen. Ripusta narulla joulukuuseen tai nauti 
sellaisenaan! 
 
 
Katri: SUKLAA-APPELSIINI PIPARIT 
 



Keksitaikina 
90 g  laktoositonta voita 
1 dl  sokeria 
1  kananmuna 
2 tl  vaniljasokeria 
1 #-2 dl  vehnäjauhoja 
!- # dl  tummaa kaakaojauhetta 
1  raastettu appelsiininkuori 
! tl  leivinjauhetta 
ripaus  suolaa 
 
Pikeeri 
! dl  kananmunan valkuaista (n.1-2 munaa) 
3-3 ! dl tomusokeria 
pasta tai geeli värejä oman mielen mukaan  
 
1. Esilämmitä uuni 175 asteeseen. Mittaa yleiskoneeseen (tai kulho + sähkövatkain) voi ja sokeri. Vaahdota niitä 
muutaman minuutin ajan. Lisää joukkoon kananmuna ja sekoita huolellisesti. 
 
2. Mittaa toiseen kulhoon kuivat ainekset ja sekoita ne huolellisesti. Raasta appelsiininkuori ja lisää taikinaan. Lisää 
kuivat aineet kolmessa osassa taikinaan. Vatkaa vain pikaisesti sekaisin, ettei taikinaan muodostu sitkoa. 
 
3. Kauli taikina kahdeksi ohueksi levyksi. Kääri levyt tuorekelmun sisään ja vie jääkaappiin 30 minuutiksi tai pakkaseen 
15 minuutiksi. 
 
4. Kauli taikina 3-4 mm ohueksi levyksi hyvin jauhotetulla alustalla. Leikkaa taikinalevyistä haluamasi muotoisia 
keksejä ja siirrä ne pellille. Muodosta jäljelle jääneestä taikinasta uusi pallo ja kaulitse uudelleen. Jos taikina ehtii 
pehmetä huoneenlämmössä pehmeäksi, laita se uudelleen jääkaappiin. Tee jokaiseen pipariin pillillä ripustusreikä. 
 
5. Paista 175-asteisessa uunissa noin 10 minuutin ajan. Keksit ovat uunista tullessaan vielä pehmeitä, mutta 
jäähtyessään ne kovettuvat sopiviksi.  
 
6. Pikeeri: Mittaa valkuainen ja tomusokeri kulhoon. Vatkaa sähkövatkaimella 3-4 minuuttia. Värjää halutessasi pasta-
, tai geeliväreillä. Pikeeri kovettuu nopeasti! Jos et aloita pursottamista heti, laita pikeeri pursotuspussiin ja teippaa 
tyllan pää umpeen. Jos kaikki ei mahdu kerralla pursotuspussiin, kastele talouspaperi vedellä ja peitä kulhoon jäävä 
pikeeri sen avulla. 
 
7. Koristele jäähtyneet keksit pikeerillä. Keksit säilyvät hyvänä noin kolmesta viiteen päivään suljetussa rasiassa. 
 



Hyvin jäähdytetty taikina pitää muotonsa kauniisti uunissa, joten taikinan käyttäminen jääkaapin kautta on tärkeä 
vaihe! 
 
 
Katri: MAKUTIKKARIT 
 
3 dl  sokeria 
1 dl  glukoosisiirappia 
3 rkl  vettä 
pasta-aromia oman maun mukaan (esim. sitruuna, omena tai vadelma)  
pasta tai geeliväriä  
nonparelleja tai strösseliä (valkoinen) 
tikkarintikkuja  
silikoninen tikkarimuotti 
grillitikkuja 
cocktailtikkuja 
 
1. Mittaa kattilaan sokeri, glukoosisiirappi ja vesi. Laita silikonimuotti valmiiksi tasolle, ota myös tikut ja koristerakeet 
lähettyville. 
 
2. Kuumenna seosta, sekoittele kunnes sokeri on sulanut. Seuraa lämpötilaa mittarista, kun seos on saavuttanut 150-
160 asteen lämpötilan siirrä kattila pois levyltä. 
 
3. Lisää aromiaine. Määrä riippuu aromiaineen vahvuudesta. Jos et ole varma kuinka vahvaa käyttämäsi aromiaine on 
niin laita mieluummin liian vähän. Tässä vaiheessa lisää myös väriaine, jos haluat.  
 
4. Itse kaadoin seoksen kattilasta metallikannuun, josta kaataminen oli helpompaa, mutta voit myös kaataa suoraan 
kattilan reunalta. Kaada tikkariseosta silikonimuottiin ja lisää heti perään koristerakeet ja pala grillitikkua ripustus 
reiän kohdalle, ettei seos ehdi jäähtyä liikaa. Jos seos kerkeää jähmettymään ennen kuin saat koko satsin tehtyä, niin 
voit lämmittää sitä pienellä lämmöllä uudestaan. Anna tikkareiden jähmettyä ennen kuin otat ne pois silikonimuotista. 
 
Kiara: Minttukrokantti-brownies 
 
112 g  voita 
100 g  sokeria 
100 g  fariinisokeria 
2  kananmunaa 
1 !  - 1 # tl  piparminttu aromia  
alle ! tl  suolaa 
1 " dl  vehnäjauhoja 



1 dl  makeuttamatonta kaakaojauhetta 
145 g  minttukrokanttisuklaata 
40 g  Marianne Crush -rouhetta (tai 8 kpl Marianne-karkkeja) 
 
Lisäksi 
rypsiöljyä vuoan voiteluun 
150 g valkoisia Candy-Meltseja koristeluun   
punaista pastaväriä 
1 dl punaisia, vihreitä ja valkoisia nonparelleja koristeluun   
2 tuoretta viikunaa 
siimaa ja neula 
 
1. Sulata voi kattilassa ja anna jäähtyä hetki. 
 
2. Rouhi suklaa isoiksi paloiksi. (Murskaa Marianne-karkit pussissa kaulinta apuna käyttäen) 
 
3. Sekoita kulhossa vispilällä sokerit ja kananmuna sekaisin. Lisää hiukan jäähtynyt voi, piparminttu aromi sekä suola. 
Siivilöi joukkoon vehnäjauhot sekä kaakaojauhe ja sekoita. Lopuksi kääntele mukaan rouhittu suklaa. 
 
4. Kaada taikina leivinpaperilla vuorattuun ja ruokaöljyllä öljyttyyn vuokaan, joka on halkaisijaltaan 20 cm. Ripottele 
Marianne-rouhe taikinan päälle. 
 
5. Paista 175 (tai kiertoilma 155) asteessa noin 35 minuuttia. Kun pinta on kypsynyt ja rapea, testaa brownien kypsyys 
puutikulla. Tikkuun kuuluu jäädä taikinaa. Anna brownien olla hetki vuoassa, jonka jälkeen nosta se jäähdytysritilälle. 
Pistä kylmään, jotta brownie jäähtyisi nopeammin. 
 
6. Painele browniesta kuusi palaa pienellä sydämenmuotoisella keksimuotilla. 
 
7. Sulata Candy-Meltsit ja koristele sillä browniet esim. spritsaamalla. Viimeistele vielä jouluisilla nonparelleilla tai/ja 
murskatuilla karkkikepeillä. 
 
8. Pujota desinfioidun neulan läpi siima. Pujota viikunapalat ja sydämenmuotoiset browniet siimasta kaikki samaan 
aikaan niin, että sinulla on aina viikuna, brownie, viikuna. Leikkaa siima kohdista, joissa on kaksi viikunaa vierekkäin. 
Solmi koristeiden langanpäät yhteen ja ripusta kuuseen. 
 
   
Kiara: LÄMMIN LUMIPALLO 
 
50 g  valkosuklaata 
2 dl  kookoshiutaleita 



1 dl  kondensoitua maitoa 
2/3 tl  kanelia (oman maun mukaan) 
1/2 dl  mantelirouhetta 
 
Koristeluun  
150 g  valkosuklaata  
2 dl  kookoshiutaleita  
hopeaa tomuväriä   
siimaa ja neula  
  
1. Sulata 50 g valkosuklaata mikrossa pienissä jaksoissa sekoittaen välillä. 
  
2. Kuivassa kattilassa tai pannussa paista 2 dl kookoshiutaleita hetki, kunnes ovat saaneet hiukan väriä. 
 
3. Yhdistä paahdetut kookoshiutaleet, kondensoitu maito, sulatettu valkosuklaa, kaneli ja mantelirouhe keskenään 
kulhossa.  
 
4. Ota massasta lusikalla pikkuruisia nokareita, ja pyörittele ne palloiksi. Laita pallot jääkaappiin. 
 
5. Sulata 150 g valkosuklaata. Yhdistä hiukan tomuväriä kookoshiutaleiden kanssa. 
 
6. Pyörittele pallot suklaassa ja sitten kookoshiutaleissa. Laita jääkaappiin jähmettymään. 
 
7. Pujota siima puhtaan neulan läpi. Pujota lumipallot siiman läpi helminauhan tyyliin jättäen tarpeeksi isot välit 
lumipallojen väliin. Leikkaa siima osiin ja solmi päät. 
 

 
Kiara: KAHVI-KINUSKIKUPPIKAKUT 
 
Taikina 
 
75 g  voita 
3 dl  vehnäjauhoja 
1 dl   sokeria 
1 dl fariinisokeria 
1 tl  leivinjauhetta 
" - ! tl  soodaa 
! tl  suolaa 
1-1 ! rkl  pikakahvijauhetta (Nescafe) 
! rkl  kiehuvaa vettä 



! dl  maitoa 
1 dl  rahkaa 
1  kananmuna 
 
Kahvikinuski 
2 dl  kuohukermaa 
2 dl (140 g)  fariinisokeria 
3-4 tl  pikakahvijauhetta (Nescafe) 
n. 20 g voita 
 
Kahvikinuskikuorrute 
150 g  voita huoneenlämpöisenä 
50-70 g  maustamatonta tuorejuustoa 
3-4 dl  tomusokeria 
3/4 dl tai maun mukaan kahvikinuskia 
 
Lisäksi 
1-2 dl  (pakaste)puolukoita  
n. 1 dl  hasselpähkinärouhetta 

vihreää ja keltaista pastaväriä  
60 g  valkoista sokerimassaa 
! dl  tomusokeria 
 
1. Yhdistä kaikki kahvikinuskin aineet kulhossa paitsi voi ja 0,5 dl kermaa. Keitä paksuksi kinuskiksi. Voit tarkistaa 
vesilasitestillä kinuskin koostumuksen (tiputa kylmään veteen kinuskia, sen pitäisi pysyä muodossaan ja olla 
muotoiltavissa). Lisää voi ja loppu kerma. Pistä hetkeksi sivuun odottamaan. 
 
2. Laita uuni kuumenemaan 180 asteeseen. 
 
3. Sulata taikinan voi ja anna jäähtyä hetki. Yhdistä kaikki kuivat aineet kulhossa vispilällä sekoittaen. Yhdistä 
keskenään pikakahvijauhe ja kuuma vesitilkka. Yhdistä kaikki märät aineet eli voi, kahvi, maito, rahka sekä muna. 
Sekoita märät aineet kuivien joukkoon kevyesti. Sekoita lopussa nuolijalla. 
 
4. Pursota taikinaa minikuppikakkuvuokiin, jotka ovat minimuffinipellillä. Ripottele muutama puolukka ja 
hasselpähkinärouhetta muffinien päälle.  
 
5. Paista 180-asteisessa uunissa noin 10 minuutti, mieluummin hiukan alle, ettei muffinsseista tule kuivia 
 
6. Vatkaa kuorrutteen voita muutama minuutti, kunnes se on selkeästi vaaleampaa. Lisää tuorejuusto sekä kinuski (ja 
pikakahvijauhe) ja vatkaa sekaisin. Lisää tomusokeria. Värjää puolet kuorrutteesta halutessasi vihreäksi. 



 
7. Pursota kuppikakut ja koristele sokerimassatähdillä. Ripusta muffinit lahjanarua ja teippiä apuna käyttäen kuuseen. 
 
 

Laura: ROSMARIINIPIPARIT 

 

100 g  voita (normaalisuolainen) 

1 dl  fariinisokeria 

1 ! dl  ruisjauhoja 

1 dl  vehnäjauhoja  (+pöydän jauhottamiseen vähän ekstraa) 

1 rkl  tuoretta rosmariinia 

chilihiutaleita oman maun mukaan  

 

Pikeeri 

n. 1 ! dl  tomusokeria 

1 tl paprikajauhetta 

1 kpl kananmunan valkuaista 

 

1. Vatkaa pehmeä voi ja fariinisokeri nopeasti sekaisin. Lisää jauhot ja pieneksi pilkottu rosmariini. Laita taikinapallo 
hetkeksi jääkaappiin jähmettymään.  

2. Kauli taikina jauhotetulla alustalla ohueksi levyksi ja ota tähtimuotilla pipareita. Siirrä pellille leivinpaperin päälle. 
Muista tehdä esimerkiksi pillillä jokaiseen pipariin reikä ripustusnarua varten.  

3. Paista 200 asteessa 8-10 minuuttia.  Anna jäähtyä. 

4. Valmista pikeeri vaahdottamalla valkuaista ja lisäämällä tomusokeri ja paprikajauhe valkuaisvaahdon joukkoon. Seos 
saa olla paksua, mutta vielä hieman valuvaa.  

5. Pursota pipareiden päälle pikeerillä rusetti. Ripottele lopuksi piparien päälle kuivattuja chilihiutaleita potkua 
antamaan. Anna kovettua ja lisää ripustusnaru.  

Rosmariinipiparit sopivat hyvin juustojen kanssa tarjottaviksi. 



 

Laura: JOULUISET TOFFEENAMUSET 

 

1 prk (397g)  makeutettua kondensoitua maitoa 

2 rkl  voita (+ pieni nokare pallojen pyörittämiseen) 

1 tl vaniljasokeria 

! tl  neilikkaa 

150g  pistaasipähkinöitä  

1 tl suolaa 

 

1. Keitä kondensoitua maitoa ja voita laakeassa pinnoitetussa kattilassa tai paistinpannussa koko ajan sekoittaen 5-8 
minuuttia. Massa on valmista, kun se muuttuu hyvin paksuksi ja toffeemaiseksi. Siirrä laakeaan vuokaan ja mausta 
vaniljasokerilla ja neilikalla. Jäähdytä ja nosta jääkaappiin jähmettymään.  

2. Kuori ja paahda pistaasipähkinät 175 asteisessa uunissa 6-8 minuuttia. Pilko pistaasipähkinät rouheeksi, mausta 
suolalla ja anna jäähtyä.  

3. Hiero käsiin pieni nokare voita ja pyöritä jäähtyneestä massasta palloja. Pyörittele lopuksi pallot pähkinärouheessa. 

4. Laitan namuset ensin mini-muffinivuokiin. Tein kotona valmiiksi Kaiko clothingin lahjapaperista kääröt ao. kuvan 
ääriviivojen mukaisesti.  Kääreeseen tehdään reiät päihin ja solmitaan narulla suppuun. Samaa narua käyttäen tehdään 
ripustuslenkki.   

 

 

Laura: KANELIKAAKAOPOMMIT  

 



250 g  FunCakes Deco Melts kirkkaanvalkoinen tai 250 g suklaata sulatettuna ja temperoituna 

16 tl  kaakaojuomajauhetta (2 tl/annos) 

4 tl  kanelia (0,5 tl/annos) 

16 tl  minivaahtokarkkeja  

koristeluun hopeisia ja valkoisia sokerihelmiä  

paistinarua ripustamista varten 

 

1. Sulata Deco Melts napit varovasti mikrossa tai sulata ja temperoi haluamasi suklaa. Kaada puolipallon muotoisiin 
muotteihin (halkaisija 5 cm, 16 kpl), levitä reunoihin asti ja valuta. Ole tarkkana, että reunasta tulee vahva ja sileä, jotta 
saat liitettyä hyvin puolipallot yhteen. Anna kovettua.  

2. Irrota puolipallot muoteista. Käytä muoteista valutettu ylijäänyt suklaa puolipallojen koristeluun.  

3. Ripottele päälle erilaisia koristerakeita. Kun koristeet ovat kovettuneet, sulata puolipallojen reunat esim. kuivan ja 
kuuman kattilan sisäpohjaa tai lautasta vasten. Täytä puolet puolipalloista kaakaojuomajauheella, kanelilla ja 
vaahtokarkeilla. Lisää paistinarusta tehty ripustuslenkki pallon väliin ja liitä puolikkaat yhteen.  

4. Kasta pallo kuumaan maitoon ripustuslenkistä kiinni pitäen, sekoita ja nauti. 

 

Lottaliisa: Muffinssit 

 
3 dl  vehnäjauhoja 
1 ! dl  sokeria 
2 tl  leivinjauhetta 
1 tl  vaniljasokeria 
1 ! dl  maustamatonta jogurttia 
1  kananmuna 
50 g  voita sulatettuna 
1 tl  inkiväärijauhetta 
1 tl  kardemummaa 
 
1. Mittaa kulhoon kuivat aineet ja sekoita ne keskenään. Mittaa toiseen kulhoon kosteat aineet ja sekoita ne keskenään. Yhdistä 
seokset ja sekoita vain sen verran, että ainekset sekoittuvat.  

2. Jaa taikina kolmeen eri kulhoon. Lisää yhteen kulhoon inkiväärijauhe ja toiseen kardemumma. 
 



3. Jaa pieniin muffinssivuokiin ja paista 175 asteessa noin 15 minuuttia.  
 
Kinuski 
! dl  fariinisokeri 
! dl  kuohukerma 
1 rkl  voita 
 
1. Mittaa kattilaan fariinisokeri ja kuohukerma. Keitä miedolla lämmöllä niin kauan, että kylmään veteen tiputtaessa kinuski pysyy 
koossa. Lisää voi ja sekoita tasaiseksi. Laita kinuski pursotuspussiin odottamaan. 
 
Kreemi 
200 g  voita 
4 dl  tomusokeria 
100 g  tuorejuustoa 
 
1. Vatkaa voita ja tomusokeria 5-10 minuuttia. Lisää tämän jälkeen tuorejuusto ja vatkaa vielä hetki miedommalla teholla. Lisää 
kreemi pursotuspussiin.  
 

2. Muffinssien jäähdyttyä pursota inkiväärillä maustettujen muffinssien keskelle loraus kinuskikastiketta. Kuorruta kaikki 
muffinssit kreemillä. Koristele haluamallasi tavalla. 
 

Koristeet 

Sokeriharso 
125 g  sokeria 
25 g  glukoosisiirappia 
0,5 dl vettä 
ruskeaa elintarvikeväriä 

1. Kaada kattilaan sokeri, glukoosisiirappi ja vesi. Lisää tippa elintarvikeväriä. Kuumenna 165-asteiseksi, parhaan lopputuloksen 
saamiseksi on hyvä käyttää digitaalista lämpömittaria.  

2. Asettele pöydälle leivinpaperi ja ota valmiiksi kauha tai esimerkiksi syömäpuikot, jossa on pitkä varsi. Kun sokeriliuos on 
oikeassa lämpötilassa, ota se pois levyltä.  

3. Ota pieni määrä liuosta lusikkaan ja ”heiluttele” sitä kauhan kahvan päällä, jolloin sokeri harsoutuu ja sitä voi käyttää 
koristeena. 

Kandeerattu inkivääri 
100 g  inkivääriä 
n. 1 ! dl  vettä 
150 g  Siro-sokeria 



1. Pilko inkivääri haluamiisi paloihin. Lisää kattilaan inkiväärit sekä vettä n. 1 desin verran. Keitä niin kauan, että inkiväärit 
pehmenevät. Kaada vesi pois ja lisää kattilaan inkiväärien verran sokeria ja loraus vettä. Keitä miedolla lämmöllä niin kauan, että 
neste on haihtunut. Kierittele inkiväärit hienossa sokerissa. 

Marmoroitu valkosuklaa 
200 g  valkosuklaata 
punaista elintarvikeväri 

1. Suklaa on hyvä temperoida, kun sitä käytetään koristeena. Sulata suklaa vesihauteessa tai mikrossa noin 40-asteiseksi. Suklaa 
tarvitsee tämän jälkeen jäähdyttää, esimerkiksi jääkylmässä vesihauteessa noin 26-asteiseksi. Lämmitä tämän jälkeen suklaa 
uudestaan lämpöisessä vesihauteessa 29-asteiseksi.  
 
2. Värjää osa suklaasta punaiseksi ja jätä osa valkoiseksi. Valuta molemmat suklaat leivinpaperille ja sekoittele varovasti 
haarukalla. Jäähdytä jääkaapissa ja leikkaa haluamaksesi koristeiksi. 
 
 

Sari: LAPSUUDEN NOSTALGIAA JA MAKUJEN TAIKAA 

Perustaikina       
250 g margariinia 
2 dl sokeria 
1  kananmuna 
 
1. Vaahdota margariini ja sokeri. Lisää kananmuna hyvin vatkaten. Jaa taikina kolmeen osaan. 
 
Pikeeri 
1 dl valkuaista 
6 dl tomusokeria (tai enemmän, riippuen halutusta pikeerin koostumuksesta) 
Elintarvikevärejä (punainen, sininen ja musta)  
 
1. Mittaa valkuaiset ja tomusokeri kulhoon. Sekoita sähkövatkaimella, kunnes seos on tasaista. Jaa pikeeri kolmeen eri 
kulhoon ja värjää ne eri väreillä (punainen, sininen ja musta). 
 
Huom! Pikeeriä kannattaa tehdä tupla-annos, jotta sitä on riittävästi jaettavaksi pursotinpusseihin. 
 
Koristeluun 
Jouluisia/talvisia koristehelmiä, koristerakeita ja nonparelleja 
hopeista koristepuuteria 
Gold glitter sprayta 
 
 



Sari: ENKELIKIILTSUT 
 
1/3 dl kuohukermaa 
2 dl vehnäjauhoja 
1/3 tl leivinjauhetta 
2 rkl vaniljasokeria 
1 tl  kardemummaa 
 
1. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää kerman kanssa vuorotellen perustaikinan kolmannekseen. 

2. Anna taikinan levätä hetki kylmässä. Kauli ja leikkaa enkelin muotoisia pikkuleipiä muotilla tai kaavan avulla. Käytä 
mallina vanhan ajan enkelikiiltokuvia. Muista tehdä ripustusta varten riittävän suuri reikä ja vahvista se paiston jälkeen.  

3. Paista kypsäksi 200-asteisessa uunissa, 8-10 minuuttia. Anna jäähtyä hetki. 

4. Koristele pikeerillä. Voit tehdä ensin juoksevamman pikeerin, värjätä sen vaaleansiniseksi, vaaleanpunaiseksi sekä 
lilaksi ja maalata ohuesti siipien pohjat. Tee valkoisesta pikeeristä paksumpi ja pursota sillä enkelille kasvot, hiukset ja 
siipien sulat. Voit käyttää tehosteena myös mustalla värjättyä pikeeriä. Koristele enkelit erilaisilla koristelajitelmilla, 
hopeisella koristepuuterilla ja enkelien väreihin sopivilla ripustusnauhoilla.  

 
Sari: SININEN VIETTELYS 
 
1/3 dl kuohukermaa 
1 ! dl vehnäjauhoja 
1/3 tl leivinjauhetta 
1 !  rkl  piparkakkumaustetta 
3 rkl  hienonnettua sinihomejuustomurua 
 
1. Sekoita kuivat aineet ja sinihomejuustomuru keskenään, lisää ne sitten kerman kanssa vuorotellen perustaikinan 
kolmannekseen. 

2. Pursota taikina kransseiksi leivinpaperille, halkaisija noin 4 cm. Pursota ensin yhtenäinen kiekko ja tee siihen päälle 
yksittäisiä pienempiä pursotuksia. 

3. Paista kypsäksi 200-asteisessa uunissa, 8-10 minuuttia. Paista riittävästi, jotta pikkuleivästä tulee riittävän 
napakka kestääkseen ripustuksen. Anna jäähtyä.  

4. Tee siniseksi värjätyllä pikeerillä koukeroita ja valkoisella pieniä pisteitä. Laita somisteeksi koristehelmiä. Kiinnitä 
kranssiin hopeinen ripustusnauha.  

 



Sari: KONJAKKIKORIT 
 
1/3 dl kuohukermaa 
2 dl vehnäjauhoja 
1/3 tl leivinjauhetta 
4 rkl kookoshiutaleita 
 
Konjakkitäyte  
150 g  voita 
3 dl tomusokeria 
1 dl rusinoita 
1 dl vettä 
2 rkl  konjakkia 
 
Lisäksi alumiinisia konvehtivuokia. 
 
1. Laita ensimmäiseksi rusinat kiehuvaan veteen ja kun ne ovat pehmenneet, soseuta ja lisää konjakki. Anna jäähtyä. 

2. Valmista pikkuleipätaikina sekoittamalla kuivat aineet keskenään ja lisää kerman kanssa vuorotellen perustaikinan 
kolmannekseen. Anna taikinan levätä hetki kylmässä.  

3. Kauli taikina 5 mm:n paksuiseksi ja ota siitä ympyröitä, joiden halkaisija on noin 6 cm. Muotoile taikinaympyrä nurin 
käännetyn konvehtivuoan päälle. Ympyrän halkaisija riippuu käyttämäsi vuoan koosta.  

4. Muista tehdä ennen paistoa ripustusta varten reiät korin kummallekin puolelle ja vahvista ne paiston jälkeen. Paista 
kypsäksi 200-asteisessa uunissa, 8-10 minuuttia. Varmista, että pikkuleipä ei jää pehmeäksi. Anna jäähtyä vuokien 
päällä. 

5. Koristele pikeerillä pikkuleipäkorien ulkopuoli. Voit tehdä ensin juoksevamman pikeerin, värjätä sen ja maalata 
ohuesti korien pohjat. Paksummalla pikeerillä voit pursottaa koripohjan ja kahden eri värisen pikeerin yhdistelmästä 
saat tehtyä koriin marmoripinnan sekoittamalla värejä toisiinsa varovasti pikkuleivän pinnalla. Kun pikeeri on kuivunut, 
käännä kori oikein päin ja pursota vielä koriin reunus, joka ulottuu myös korin sisäpuolelle.  

6. Viimeistele täyte vaahdottamalla voi ja tomusokeri ja lisää sinne konjakki-rusinaseos. Kiinnitä koreihin kultainen 
ripustusnauha ennen täytteen pursottamista. Pursota isolla pyöreäkärkisellä tyllalla täyte koreihin. Viimeistele koriste 
kultasuihkeella. 

 

 

 
 


