
 
 

3. Joulujakso  
  
Kilpailijoiden reseptit:  
  

Calicia ja Riitta: JOULUINEN FUDGE  
  
150 g  kuohukermaa  
5 dl sokeria  
150 g voita  
1 rkl  siirappia  
1 tl  vaniljasokeria  
100 g  valkosuklaata  
4  piparmintun makuista karkkikeppiä   
sahramia  
  
1. Mittaa kerma, sokeri, voi, siirappi ja vaniljasokeri paksupohjaiseen kattilaan ja keitä kunnes mittari 
näyttää 120 astetta. Sekoita välillä.   
2. Pilko valkosuklaa. Lisää suklaa 120 asteiseen seokseen ja ota kattila pois liedeltä. Sekoita kunnes 
suklaa on sulanut.   
3. Kaada seos 15 cm x 20 cm leivinpaperilla vuorattuun vuokaan. Ripottele pinnalle murskatut 
piparminttukarkit. Jäähdytä hyvin.   
4. Poista levy vuoasta ja käännä ylösalaisin saadaksesi kauniimman leikkausjäljen. Leikkaa terävällä 
veitsellä paloihin.  
  

Elias ja Amanda: JOULUINEN SUKLAATOFFEE  
2 dl kuohukermaa  
1 ½ dl sokeria  
½ dl  tummaa siirappia  
25 g  voita  
50 g  tummaa suklaata  
1 tl  sormisuolaa  
½ tl piparkakkumaustetta  
2 rkl pakastekuivattua vadelmaa  
  
1. Mittaa kattilaan kuohukerma, sokeri, siirappi sekä voi. Anna seoksen kiehua välillä sekoittaen liedellä 10-
12 minuuttia, kunnes se on paksua. Vesilasiin tiputtaessa seos jähmettyy ja pystyt pyörittämään siitä pallon 
sormilla.  
  



2. Kun toffee on valmista lisää joukkoon paloiteltu suklaa, sekä ½ tl sormisuolaa ja sekoita tasaiseksi.  
  
3. Kaada seos leivinpaperilla vuorattuun vuokaan ja lisää päälle pipareita ja pakastekuivattua vadelmaa 
ennen kuin se ehtii jähmettyä. Anna toffeen jäähtyä hetki huoneenlämmössä ja nosta se sitten jäähtymään 
jääkaappiin.  
  
4. Paloittele sopiviksi paloiksi ja ripottele päälle hieman sormisuolaa.  
  
  

Elsa ja Anders: SUKLAAFUDGEKONVEHDIT  
400 g  tummaa suklaata  
50 g  voita  
1 tlk  kondensoitua maitoa  
150 g  mariannemurskaa   
15 g  pakastekuivattua vadelmaa   
  
1. Sulata suklaa ja voi vesihauteen päällä. Lisää kondensoitu maito ja sekoita kaikki yhteen. Lisää marianne 
murskaa maun mukaan. Kaada noin 20cm x 30 cm vuokaan. Koristele pakastekuivatuilla vadelmilla. Anna 
jähmettyä.  
2. Leikkaa paloiksi.  
  
Jos haluaa jouluista makua ja koristetta  
Karamellisoitu pistaasipähkinärouhe  
1 dl  sokeria  
1 dl  pistaasipähkinöitä  
1. Rouhi pistaasipähkinät karkeaksi rouheeksi. Sulata sokeri pannulla, mutta älä ruskista. Sekoita 
sulaneeseen sokeriin pähkinärouhe. Levitä sokeri-pähkinäseos leivinpaperin päälle. Anna jäähtyä.  
  

Heppu ja Mari: HEPUN KETTUKARKKI ROCKY ROAD  
  
  
300 g   valkosuklaa  
2 tl   piparkakkumaustetta  
1 pussi (220g)  kettukarkkeja  
150 g               Sun Maid rusinoita  
2 dl              riisimuroja  
punaisia nonparelleja  
  
1. Sulata valkosuklaa mikrossa noin 30 sekuntia kerralla aina välissä sekoittaen, kunnes se on 
kokonaan sulanut. Sekoita piparkakkumauste sekaan ja jätä odottamaan.  
  
2. Pilko kettukarkit pieniksi kuutioiksi. Mittaa kaikki muut ainekset paitsi sulatettu valkosuklaa 
kulhoon ja sekoita.  
  
3. Kaada sulatettu valkosuklaa joukkoon ja kääntele massa tasaiseksi.  
  
4. Laita leivinpaperi vuokaan (noin 18 cm x 22cm) ja kaada suklaaseos sen päälle. Koristele 
punaisilla nonparelleilla.  
  



5. Vie vuoka kylmään ja anna massan kovettua kokonaan. Leikkaa haluamasi kokoisia paloja.   
  

  
Iida ja Liisa: IIDAN HELPIT FUDGET KAHDELLA TAPAA  
Salmiakkifudget  
500 g  valkosuklaata  
1 tlk  kondensoitua maitoa  
150 g turkinpippureita rouhittuna  
salmiakkiströsseleitä tai apteekinsalmiakki karkkeja  
  
1. Vuoraa noin 20 cm x 25 cm suorakaiteen muotoinen vuoka leivinpaperilla.  
2. Paloittele valkosuklaa vesihauteessa olevaan kulhoon. Kaada päälle kondensoitu maito ja sulata kevyesti 
sekoitellen. Kun seos on sulanut tasaiseksi, ota kulho pois vesihauteesta ja sekoita joukkoon 
turkinpippurirouhe. Levitä massa esivalmisteltuun vuokaan.   
3. Koristele salmiakkiströsseleillä tai -karkeilla. Anna kovettua kylmässä ja leikkaa jähmettyneenä paloiksi.  
  
Mokkapalafudget  
4 tl  pikakahvirouhetta  
1 rkl  vettä  
500 g  maitosuklaata  
1 tlk  kondensoitua maitoa  
värikkäitä strösseleitä   
kahvipapumakeisia  
  
1. Vuoraa noin 20 cm x 25 cm suorakaiteen muotoinen vuoka leivinpaperilla.  
2. Liuota kahvirouhe lusikalliseen kuumaa vettä. Paloittele maitosuklaa vesihauteessa olevaan kulhoon. 
Kaada päälle kondensoitu maito sekä kahvi ja sulata kevyesti sekoitellen. Kun seos on sulanut tasaiseksi, ota 
kulho pois vesihauteesta. Levitä massa esivalmisteltuun vuokaan.   
3. Koristele strösseleillä ja makeisilla. Anna kovettua kylmässä ja leikkaa jähmettyneenä paloiksi.  

  

Noona ja Jaana: JOULUINEN RIISISUKLAA  
  
100 g  maitosuklaata   
100 g  tummaa suklaata  
25 g  voita  
ripaus  suolaa  
3 dl  puffattua riisiä tai riisimuroja  
2 tl  piparkakkumaustetta  
  
1. Sulata suklaat vesihauteessa tai mikrossa. Lisää joukkoon piparkakkumauste ja suola. Sekoita. 
Lisää puffattu riisi tai riisimurot ja kääntele sekaisin.   
  
2. Lusikoi riisisuklaata minimuffinivuokiin. Tarjoa suoraan jääkaapista.   
  

Riitta: Jouluinen lohikranssi  
Taikina  
40 g  vehnäjauhoja  
200 g  maitoa  
  



130 g  maitoa  
10 g hunajaa  
ripaus sahramia    
  
310 g vehnäjauhoja  
1 pussi  Sunnuntai kuivahiivaa  
1 ½ –2 tl  suolaa  
35 g  huoneenlämpöistä voita  
1. Lämmitä ensimmäinen erä maitoa (200 g) ja vehnäjauhoja (40 g) hyvin sekoittaen 65 asteeseen.   
2. Lisää kylmä maito (130 g), hunaja ja sahrami. Kun mittari näyttää 42 astetta, lisää toinen erä 
vehnäjauhoja (310 g), kuivahiiva ja suola.   
3. Vaivaa taikinaa 5 minuuttia. Lisää voi. Jatka vaivaamista noin 10 minuuttia kunnes taikina irtoaa 
kulhon reunoista. Kohota taikina noin 30 minuuttia.  
  
Täyte  
20 g  voita  
1  purjo  
1 pkt  Valio Koskenlaskijaa  
300 g savulohta  
mustapippuria  
suolaa  
1 kpl  kananmuna  
3 rkl  seesaminsiemeniä  
1 tl  sormisuolaa  
  

1. Kuullota pilkottu purjo voissa. Jäähdytä. Sekoita kaikki täytteen raaka-aineet yhteen.   
2. Kauli taikina noin 40 cm x 25 cm kokoiseksi levyksi. Levitä täyte levylle ja kierrä rullaksi. Leikkaa 
noin 5 cm paloiksi.   
3. Aseta palat leivinpaperilla vuorattuun irtopohjavuokaan. Jätä keskelle tyhjä tila. Kohota noin 20 
minuuttia. Voitele munalla ja koristele seesaminsiemenillä ja sormisuolalla.   
  
Lehtikaalisipsit  

300 g  lehtikaalia   
50 g  oliiviöljyä  
1 tl  sormisuolaa  
1  sitruuna + kuori  
  
1. Revi kaali pieneksi kulhoon. Lisää öljy ja suola. Sekoita hyvin.  
2. Paista pellillä 175 asteessa 5 – 7 minuuttia. Lisää sitruuna paistamisen jälkeen.  
  
Kastike  
1  keltuainen   
1  valkosipulin kynsi  

tilliä  
kevätsipulia  

1 tl  hunajaa   
1 tl  kotisinappia  
1 tl  etikkaa  
½ tl  suolaa  



½ tl  sokeria  
  valkopippuria  
1 dl  rypsiöljyä  
150 g  kermaviiliä  
  
1. Sekoita rypsiöljyä ja kermaviiliä lukuun ottamatta kaikki aineet sauvasekoittimella. Valuta 
öljy joukkoon varovasti samalla sekoittaen, kunnes kastike sakenee. Lisää lopuksi kermaviili.  

  
Amanda: SAARISTOLAINEN SAVULOHIHYYDYKEKAKKU  
Pohja:  
5 dl  piimää  
1 ½ tl  suolaa  
1 ½ dl  tummaa siirappia  
1 pss  kuivahiivaa  
5 dl  vehnäjauhoja  
2 dl  ruisjauhoja  
1 ½ dl  kaljamaltaita  
1 ½ dl  kaurahiutaleita  
1 dl  pakastepuolukoita  
1. Kuumenna piimä reilusti kädenlämpöiseksi. Sekoita piimän joukkoon suola ja siirappi.  
2. Sekoita keskenään vehnäjauhot ja kuivahiiva, jonka jälkeen sekoita ne piimän joukkoon.  
3. Lisää taikinaan loput aineet ja sekoita tasaiseksi. Taikina saa jäädä melko löysäksi.   
4. Levitä taikina pienelle uunipellille tasaiseksi. Anna taikinan kohota vähintään 30 minuuttia lämpimässä 
paikassa.  
5. Paista 175 asteessa  25-30 minuuttia. Tarkista kypsyys. Jäähdytä pohja ennen leikkaamista.  
  
Savulohihyydyke  
400 g  tuoretta lämminsavulohta   
2  kananmunaa  
1  punasipuli  
½  ruukkua tuoretta tilliä  
1 ½ rkl  sitruunan puristettua mehua  
120 g  smetanaa  
1 ½ dl  kermaviiliä  
1 tl  suolaa  
1 ½ tl  sitruunapippuria  
4  liivatetta  
1 ½ rkl  vettä  
1. Keitä kanamunia kiehuvassa vedessä 9 minuuttia, jonka jälkeen jäähdytä ne. Laita liivatteet likoamaan 
kylmään veteen.  
2. Kuori kypsät kananmunat ja soseuta haarukalla pienemmiksi. Revi savulohi kananmunan sekaan ja 
poista kalasta mahdolliset ruodot.  
3. Hienonna tilli ja punasipuli ja lisää seokseen. Lisää joukkoon puristettu sitruunanmehu, smetana ja 
kermaviili. Mausta vielä suolalla ja sitruunapippurilla. Sekoita tasaiseksi.  
4. Lämmitä 1 ½ rkl vettä ja lisää joukkoon puristetut pehmenneet liivatteet. Lisää liivateseos ohuena 
nauhana savulohitäytteen sekaan samalla sekoittaen.  
5. Kaada täyte kelmulla vuorattuun vuokaan ja anna hyytyä jääkaapissa vähintään 4 tuntia.  
  
Kakun kasaaminen  
1 dl  vettä  
½  kalaliemikuutio  



1. Leikkaa jäähtyneestä pohjasta sopiva pala savulohihyydykkeen alle.  
2. Kiehauta vesi ja sulata joukkoon kalaliemikuutio. Kostuta pohja pullasutia apuna käyttäen.  
3. Poista hyydyke vuoasta ja kumoa pohjan päälle.  
  
Koristelu  
2  punasipulia (oikea muoto!)  
1  ruukku herneenversoja  
½  kurkkua  
100 g  kirjolohen mätiä  
120 g  smetanaa  
1 tl  sitruunapippuria  
1  sitruuna  
1. Kuori punasipulista uloin kerros ja viillä se 12 osaan ylhäältä alas, jätä kuitenkin kanta paikoilleen.  
2. Paista sipulia uunissa kiertoilmalla 140 asteessa 10 minuuttia, jonka jälkeen muotoile se kukaksi.  
3. Koristele savulohihyydykekakku sipulikukalla, herneenversoilla, kurkulla, mädillä, smetanalla, sitruunalla 
ja mausta sitruunapippurilla.  
  
Anders: JOULUINEN MERELLINEN JUUSTOPIIRAKKA  

  
Piirakkataikina  
3 ½ dl   vehnäjauhoja  
½ tl   suolaa  
150 g  kylmää voita  
2 rkl   kylmää vettä  
kuivattuja herneitä paistamiseen  
  
1. Laita vehnäjauhot ja suola kulhoon. Leikkaa kylmä voi paloiksi ja lisää jauhoihin. Nypi sormilla tai 
sekoita yleiskoneella piirakka sekoitinta käyttäen. Lisää vesi ja sekoita nopeasti taikinaksi. Anna 
taikinan levätä jääkaapissa puolesta tunnista tuntiin.  
Vinkki: Taikinaa ei saa sekoittaa liian paljon. Gluteeni eli sitko muodostuu, kun jauhoja ja nestettä 
sekoitetaan pitkään. Jos sekoitat liian paljon, piirakkataikinasta voi tulla sitkeä koostumukseltaan.  
2. Painele taikina voideltuun irtopohjavuokaan tai kauli piirakkataikina noin 3 mm paksuiseksi levyksi. 
Ripottele jauhoja levyn päälle ja rulla se kevyesti kaulimen ympäri ja siirrä se vuokaan. Painele kevyesti 
piirakkataikina vuokaan. Pistele pohja haarukalla, ettei tule kuplia.   
3. Esipaista 225 asteessa alalämmöllä uunin alemmilla tasoilla noin 10 minuuttia.   
Vinkki: Voit laittaa leivinpaperin piirakkataikinan päälle ja täyttää vuoan kuivatuilla herneillä, tai tehdä 
foliosta sisäreunuksen piirakkataikinan ympäri. Näin piirakan sivut eivät laske uunissa.  
  
Täyte  
300 g  Valion Keisarinna juustoa  
3   kananmunaa  
2 dl   vispikermaa   
rouhittua   mustapippuria  
  

1. Raasta juusto karkeaksi raasteeksi. Sekoita munat ja kerma ja mausta mustapippurilla.   
2. Sekoita joukkoon juustoraaste. Kaada täyte esipaistetun piirakkataikinan päälle.   
3. Jatka paistamista noin 20 minuuttia, kunnes piirakka on saanut kauniin värin. Ota uunista ja anna 
jäähtyä.  
  
Nobiskastike (valkosipulimajoneesi)  



1  kananmuna  
2 tl  valkoviinietikkaa  
1 tl  sinappia  
1  valkosipulinkynsi  
½ tl  suolaa  
mustapippuria  
2 dl  rypsiöljyä   
  
1. Keitä kananmunaa 4 minuuttia. Ota liedeltä ja anna jäähtyä. Kuori muna.   
2. Laita kaikki ainekset korkeaan sauvasekoittimen kulhoon. Laita sauvasekoitin astiaan ja laita 
päälle. Pidä sauvasekoitinta paikallaan, kunnes alkaa syntyä majoneesia. Vedä sauvasekoitinta ylös ja 
alas kunnes kaikki on sekoitettu.  
Vinkki: Jos kastike on liian löysä. Lisää vähän öljyä. Jos se on liian paksu lisää tilkka vettä ja sekoita.  
  
Hillottu punasipuli  
2 dl  vettä  
1 dl  etikkaa  
2 dl  sokeria  
2 punasipulia  
  
1. Laita vesi, etikka ja sokeri kattilaan. Kuumenna liemi niin, että sokeri liukenee. Leikkaa siivuja 
punasipulista. Laita punasipulit lasipurkkiin ja kaada kuuma liemi päälle. Anna jäähtyä.   
  
Korallit  
40 ml  vettä  
15 ml  öljyä  
5 g (2 tl) vehnäjauhoa   
hyppysellinen  suolaa  
punaista pastaväriä  
  
1. Sekoita kaikki ainekset yhteen pienessä kulhossa. Kuumenna paistinpannu. Kaada ruokalusikallinen 
korallitaikinanestettä paistinpannun. Anna sen paistua, kunnes se ei enää kupli. Nosta lastalla ja siirrä 
talouspaperi päälle ja anna jäähtyä.  

  
Friiteerattu punajuuri  
1. Raasta tai leikkaa punajuuret ohuiksi nauhoiksi. Kuumenna öljy kattilassa noin 180 asteeseen. Nosta 
punajuurinauhat kattilaan ja friteeraa. Friteeraus menee aika nopeasti.  
  
Tilliöljy  
1 dl  rypsiöljyä  
2 dl  tilliä  
vähän  sitruunanmehua  
n. 1 rkl  vettä  
suolaa ja valkopippuria  
1. Laita tilli ja öljy korkeaan astiaan ja sekoita sauvasekoittimella. Mausta suolalla, sitruunanmehulla ja 
valkopippurilla ja sekoita vielä sauvasekoittimella. Säilytä lasipurkissa jääkaapissa  

  
Kevätsipulikiharat  
1. Leikkaa kevätsipuli ohuiksi nauhoiksi. Laita jääveteen 15 minuutiksi.  
  



Päälle  
n. 180 g  isoja, kuorittuja katkarapuja  
100 g  muikunmätiä   
1  parsakaali (keitä noin kaksi minuuttia suolalla maustetussa vedessä)  
ruohosipulia, tilliä ja rucolanversoa tai muuta salaatinversoa  

1. Laita jäähtyneen piirakan päälle esikeitettyä parsakaalia, katkarapuja, muikunmätiä, hillottua 
punasipulia sekä nobiskastiketta ja tilliöljyä maun mukaan. Koristele versonlehdillä, koralleilla, 
friteeratulla punajuurella ja ruohosipulilla ja kevätsipulikiharoilla.  
  

Mari: JOULUINEN LUMITUISKU  
  
Suklainen kakkupohja   
100 g  Sunnuntai leivontamargariini    
50 g                tumma suklaa  
1 ½ dl             vettä  
reilu ½ dl     Sunnuntai juoksevaa margariinia  
150 g             creme fraichea eli ranskankermaa  
1 dl                sokeri  
1 dl                fariinisokeri  
2 tl                vaniljasokeri  
2             kananmunaa  
3 dl                Sunnuntai vehnäjauhoja tai Sunnuntai gluteiinitonta jauhoseosta  
2/3 dl             tummaa kaakaojauhetta  
1 tl                 leivinjauhetta  
½ tl              soodaa  
1 tl                 suolaa  
  
1. Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen. Leikkaa kahden 15 cm kakkuvuoan pohjalle 
leivinpaperit ja suihkauta vuokasprayta reunoille.  
  
2. Sulata leivontamargariini ja tumma suklaa mikrossa, jätä odottamaan.  
  
3. Yhdistä vesi, juokseva margariini, creme fraiche sekä sokerit. Sekoita tasaiseksi.  Lisää 
kananmunat yksitellen ja sekoita. Lisää suklaaseos sekaan ja sekoita.  
  
4. Sekoita kuivat aineet omassa kulhossa sekaisin. Kaada neste seokseen ja sekoita nopeasti 
tasaiseksi taikinaksi.  
  
5. Jaa taikina kahteen vuokaan. Paista uunin keskitasolla noin 35 minuuttia. Kokeile pohjien 
kypsyys hammastikulla. Anna hetki jäähtyä vuoassa. Kumoa pohjat ja leikkaa ne kahteen osaan, 
anna jäähtyä ennen täyttöä.  
  
  
Suolakinuskikastike  
  
3 dl             Valio kuohukermaa  
3 dl             fariinisokeri  
1 ½ tl          suola      



  
1. Yhdistä kuohukerma ja fariinisokeri kattilaan. Keitä miedolla lämmöllä (noin 20 minuuttia) 
kunnes kinuski on valmis. (Testaa koostumus tiputtamalla hieman kinuskia kylmään veteen, mikäli 
kinuski pysyy kasassa, se on valmis). Lisää joukkoon suola ja anna jäähtyä täysin.  

  
  
Valkosuklaakreemi  
200 g  valkosuklaa  
175 g              Sunnuntai leivontamargariinia (huoneenlämpöinen)  
1 tl                  vaniljasokeria  
2 dl                tomusokeria  
150 g              mascarponea  
(valkoinen geeliväri)  
(lila geeliväri)   
  
1. Sulata valkosuklaa mikrossa noin 30 sekuntia kerralla aina välissä sekoitellen, kunnes se on 
kokonaan sulanut, jätä odottamaan.  
2. Vaahdota huoneenlämpöinen margariini ja vaniljasokeri vaaleaksi vaahdoksi.   
  
3. Lisää jäähtynyt sula valkosuklaa ja sekoita. Lisää tomusokeri, sekoita. Lisää mascarpone, sekoita 
kunnes seos on kuohkea ja tasainen.  
  
4. Mikäli haluat täysin valkoisen kreemin lisää tippa violettia sekä hieman valkoista geeliväriä. Laita 
kreemi tyllalla varustettuun pursotin pussiin.  
  
  
Riisipaperikoristeet  
5-10    riisipaperilevyjä   
5 dl           ruokaöljyä   
  
1. Kaada ruokaöljyä pannulle noin 1 cm ja kuumenna se kiehuvaksi.  
  
2. Pilko riisipaperista eri kokoisia paloja ja nosta ne yksitellen kiehuvaan öljyyn ja anna sihahtaa 
valkoiseksi lastuksi. Nosta puupihdeillä tai reikäkauhalla pois öljystä paperin päälle. Anna jäähtyä.  
  
  
Kakun kokoaminen ja koristelu  
2 dl           maitoa kostuttamiseen  
2 dl           pakastekarpaloita  
70 g          pekaanipähkinöitä  
                 kultaisia koristehelmiä  
  
1. Nosta yksi pohja tarjoilulautaselle ja kostuta se maidolla. Pursota valkosuklaakreemiä pohjan 
päälle ja levitä tasaiseksi ohut kerros. Pursota kakun reunan ympäri pallot.  
  
2. Kaada kinuskikastike pursotusten keskelle. Ripottele päälle karpaloita ja pilkottuja pähkinöitä.  
  



3. Nosta toinen pohja päälle, kostuta se. Toista täyttö. Nosta kolmas pohja päälle, toista 
täyttö. Nosta viimeinen pohja eli kansi päälle ja kostuta se.  
  
4. Pursota kannen päälle vielä viimeset kuviot ja vie kakku kylmään odottamaan. Koristele kakku 
riisipaperikoristelastuilla sekä karpaloilla ja kultaisilla koristehelmillä.  
  

Liisa: KARPALO-KINUSKIKÄÄRETORTTU  
Karpalohillo  
3 dl  karpaloita  
1 dl  sokeria  
1. Mittaa karpalot ja sokeri kattilaan. Kuumenna miedolla lämmöllä, kunnes karpaloista alkaa irrota 
nestettä. Nosta lämpöä ja keitä muutama minuutti, jotta karpalon kuoret pehmenevät. Jäähdytä.  
  
  
Pohja  
4  kananmunaa  
1½ dl  erikoishienoa sokeria  
1 tl  vaniljatahnaa  
1¼ dl  perunajauhoa  
1 tl  leivinjauhetta  
sokeria rullaamiseen  
  
1. Kuumenna uuni 200 asteeseen. Vuoraa syvä uunipelti leivinpaperilla.   
2. Vaahdota munat, sokeri ja vaniljatahna vaaleaksi, erittäin kuohkeaksi vaahdoksi. Sekoita perunajauho ja 
leivinjauhe yhteen ja siivilöi munavaahtoon. Kääntele varovasti sekaisin.   
3. Kaada taikina esivalmistellulle uunipellille ja paista 10–12 minuuttia tai kunnes pinta on saanut kauniin 
värin (pohjan paistuessa valmista marenkimassa koristeita varten kts. ohje). Anna pohjan jäähtyä hetki.  
4. Aseta puhdas leivinpaperi työtasolle ja sirottele sille sokeria. Kumoa hieman jäähtynyt pohja sokerin 
päälle ja rullaa paperin kanssa kääröksi. Anna pohjan jäähtyä rullattuna täytteen valmistuksen ajan.  
  
Täyte  
250 g  mascarpone-tuorejuustoa  
2 dl  kuohukermaa  
½ dl  tomusokeria  
1 tl  vaniljatahnaa  
  
5. Mittaa mascarpone, kerma, tomusokeri ja vaniljatahna kulhoon. Vatkaa kuohkeaksi vaahdoksi. Ota 
vaahdosta 1½ dl pursotinpussiin ja laita se jääkaappiin odottamaan.  
6. Rullaa pohja auki ja levitä sille karpalohillo sekä loput mascarponetäytteestä. Jätä noin 3 cm pohjan 
toisesta reunasta tyhjäksi, jottei täyte pursu ulos rullatessa. Rullaa tiiviiksi rullaksi leivinpaperia apuna 
käyttäen. Kääri tiukasti paperiin ja anna asettua hetki jääkaapissa.  
  
Kuorrute  
50 g  voita  
1 dl  fariinisokeria  
½ dl  kuohukermaa  
2 dl  tomusokeria  
ripaus  suolaa  
  
7. Mittaa kuorrutetta varten voi, fariinisokeri ja kerma kattilaan. Kuumenna kunnes sokeri sulaa. Ota kattila 
liedeltä ja vatkaa joukkoon tomusokeri. Mausta suolalla. Anna kuorrutteen jäähtyä hetki välillä sekoitellen. 



Kaada kuorrute kääretortun päälle. Anna kuorrutteen jähmettyä jääkaapissa noin 30 minuuttia ennen 
koristelua.  
  
Koristeluun  
piparkakkutaikinasta tehdyt koristeet (kts. ohje alla)  
marenkilastut (kts. ohje alla)  
talvisia koristerakeita   
karpaloita  
  
8. Viimeistele kääretorttu pursottamalla täytettä kuorrutteen päälle. Asettele marenkikoristeet, piparkakut, 
karpalot ja koristerakeet paikoilleen ennen tarjoilua.  
  
Marenkilastut  
2  valkuaista  
1 dl  erikoishienoa sokeria  
2 rkl  karpalojauhetta (pakastekuivattu)  
  
1. Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Lisää sokeri pienissä erissä koko ajan vatkaten. Jatka vatkaamista, 
kunnes sokerikiteet ovat sulaneet ja marenki on kiiltävää ja paksua. Levitä massa ohueksi kerrokseksi 
leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. Ripottele pinnalle karpalojauhetta ja paista 80 ℃ kunnes marenki on 
rapeaa. Lohko jäähtynyt marenki paloiksi.  
  
Piparkakkutaikina  
300 g  voita   
1½ dl  siirappia   
4 dl  sokeria   
2 tl  kanelia   
1 tl  neilikkaa   
1 tl  inkivääriä   
½ tl  kardemummaa   
3  kananmunaa   
2 tl  soodaa   
13 dl  vehnäjauhoja  
  
1. Kiehauta voi, siirappi, sokeri ja mausteet kattilassa. Anna jäähtyä huoneenlämpöiseksi. Lisää munat ja 
lopuksi vehnäjauhot, joihin on sekoitettu sooda. Anna taikinan vetäytyä jääkaapissa seuraavaan päivään.   
2. Kauli taikina ohueksi levyksi. Ota muotilla paloja levystä ja nosta ne leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. 
Paista piparkakkuja 200-asteisessa uunissa 6-8 minuuttia.  
  

Jaana: JUURILEIPURIN JOULUHERKKU  
  
Tässä leivonnaisessa yhdistyy useampi joulunajan herkku; riisipuuro, tortut ja piparkakut. 
Hapanjuurileipurilta löytyy aina juurta jääkaapista ja joskus sitä ruokkii tahallaan liikaa, että saa 
tehtyä ihania juttuja "jämäjuuresta".   
  
Speltillä rikastettu rouhea voitaikina  
  
160 g  vehnäjauhoja  
60 g  spelttijauhoja  
ripaus  suolaa  



230 g  kylmää voita kuutioina  
100 g  jääkaappikylmää juurta (jämäjuurta)   
Noin 50 g  jääkylmää vettä  
  
20 g  voita sulatettuna   

sokeria  
piparkakkumaustetta  

  
50 g  voita vuoan voiteluun tai vuokaspray  
  
1. Sekoita jauhot ja suola. Nypi kylmä voi jauhojen sekaan "liuskoiksi". Saa jäädä isojakin liuskoja, 
jotka taikinan sisällä sulaessaan muodostavat lehtevyyden. Kaada sekaan kylmä juuri ja 
vesi. Sekoita juuri sen verran, että taikina pysyy kasassa. Kääri kelmuun ja anna jähmettyä 
jääkaapissa vähintään 20 minuuttia.    
  
2. Ota taikina kylmästä ja kauli siitä suorakulmio noin 20 cm x 50 cm. Taittele taikina kolmeen 
osaan ja laita taas jääkaappiin 20 minuutiksi. Jos on aikaa niin taikina pärjää jääkaapissa 
useamman päivän ja odottaa sinua kun ehdit sen paistamaan.  
  
3. Ota taikina jääkaapista. Kauli noin 5 mm paksuksi suorakaiteeksi. Levitä kaulitulle taikinalevylle 
sulatettu voi, sokeri ja piparkakkumauste. Kääri taikina rullalle.   
  
4. Leikkaa rullasta noin 3 cm leveitä paloja. Aseta palaset pöydälle niin, että näet "rullakuvion”. 
Kauli palaset kelmun alla noin 10-12 cm pyörylöiksi ja aseta väärinpäin olevalle muffinipellille, 
voidellun kohouman päälle.   
  
5. Paista 225 asteessa 10-15 minuuttia, kunnes kupit ovat kypsiä ja rapeita. Paistoaika riippuu 
taikinan paksuudesta. Anna jäähtyä ja valele kupin sisus suklaaganachella.   
  
Suklaaganache   
200 g  valkosuklaata  
2 dl  kuohukermaa   
50 g  voita  
  
1. Rouhi suklaa mikro kestävään kulhoon. Kaada päälle kerma. Lämmitä mikrossa täydellä teholla 1 
minuutti. Anna jäähtyä hiukan ja sekoita. Jos suklaa ei ole täysin sulanut lämmitä vielä 15-30 
sekuntia ja sekoita uudelleen.   
  
2. Kun suklaa on täysin sulanut, lisää joukkoon kylmä voi pieninä nokareina. Sekoita kunnes voi on 
sulanut. Lusikoi suklaaganachea kuppien pohjalle  ja pyörittele reunoille. Ganachella on tarkoitus 
eristää kostea täyte rapeasta kupista. Anna jähmettyä kylmässä.   
  
Täyte  
Voit käyttää tähän myös tähteeksi jäänyttä riisipuuroa. Mausta puuroa hiukan vaniljajauheella ja 
sokerilla.   
0,75 dl  puuroriisiä  
3 dl  kuohukermaa   



250 g  mascarponea  
1 rkl  sokeria  
1 tl  vaniljajauhetta   
1 tl  liivatejauhetta (1 rkl kylmää vettä liivatteen liottamiseen)   
  
1. Keitä puuroriisi kypsäksi pakkauksen ohjeen mukaan. Anna jäähtyä.   
  
2. Vatkaa kerma ja mascarpone kuohkeaksi vaahdoksi. Mausta vaahto vaniljajauheella ja sokerilla. 
Lisää joukkoon sulatettu liivate.  Ota puolet seoksesta ja kääntele joukkoon jäähtyneet riisit.   
  
Piparkakkusiirappi  
1 dl  vettä  
1 dl  sokeria   
2 tl  piparkakkumaustetta   
  
1. Keitä vettä ja sokeria, kunnes seos kirkastuu. Lisää joukkoon piparkakkumauste. Anna kiehahtaa, 
niin mausteiden aromit vapautuvat paremmin. Anna jäähtyä.   
  
Täyttäminen ja koristelu  
1-2  granaattiomenaa  
  
1. Lusikoi puolet riisi-vanilja-mascarponevaahdosta kuppeihin. Valuta piparkakkusiirappia täytteen 
päälle ohuena nauhana. Ripottele väliin myös hieman granaattiomenaa. Laita loput riisitäytteestä 
kuppeihin. Lusikoi kerma-mascarponeseos kuppeihin riisitäytteen päälle. Ripottele päälle 
granaattiomenaa.   
  
  
 


