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

 
Leivonta-aika  1 tunti 45 minuuttia  
Valmistettava määrä 8 kpl   
  
Taikina  
220 g  vehnäjauhoja  
100 ml  maitoa  
15 g  hiivaa  
40 g  sokeria  
4 g  suolaa  
55 g  voita  



1  kananmuna   
1 tl  muskottipähkinää  
1 tl  vaniljasokeria   
30 g  mantelirouhetta  
55 g  rusinoita  
65 g  sokeroituja hedelmiä  
n. 15 ml  rommia  
  
Täyte  
80 g  mantelimassaa (mantelijauho, tomusokeri, vesi)  
rusinoita ja sokeroituja hedelmiä  
  
Glaseeraus paiston jälkeen   
40 g  kuivattuja aprikooseja  
vettä  
sokeria  
55 g  voita   
  
Koristelu  
tomusokeria  
pitsiä  
kandeerattu appelsiinin kuoria  
  
Pitsi  
50 ml  rypsiöljyä  
40 ml  vettä  
10 g  vehnäjauhoja  
  
1. Laita rusinat ja hedelmät kulhoon. Kaada rommia päälle. Laita kelmu päälle ja jätä 
imeytymään.   
  
2. Sekoita kädenlämpöinen maito, hiiva ja 70 g vehnäjauhoja isossa kulhossa. Laita kelmu 
päälle ja jätä huoneenlämpöön vähintään 10 minuutiksi. Sekoita voi, suola, mausteet ja 
sokeri pehmeäksi. Lisää kananmuna ja sekoita tasaiseksi. Lisää kaikki aineet, lukuun 
ottamatta hedelmiä, rusinoita ja pähkinöitä ja vaivaa taikinaksi. Lisää loput aineet. Anna 
kohota.   
  
3. Valmista mantelimassa. Sekoita joukkoon rusinoita ja sokeroituja hedelmiä. Laita 
jääkaappiin tai pakastimeen.  
  
4. Jaa taikina kahdeksaan yhtä suureen osaan. Muotoile paloista suorakaiteen muotoisia. 
Laita keskelle mantelimassa-hedelmä-rusinapötkö. Käännä reunat keskelle ja paina niin, että 
keskellä jää kohouma. Kohota. Paista noin 190 asteessa kypsäksi. Pistele muutamia reikiä 
cocktailtikulla.  
  
5. Keitä aprikoosista löysähkö hilloke, soseuta tasaiseksi. Lisää voi. Voitele paistetut stollen-
pullat.    



  
6. Valmista kandeerattuja appelsiinin kuoria koristeseksi.  
  
7. Pitsin valmistus. Sekoita kaikki aineet kulhossa vispilällä. Paista paistinpannulla pieni 
määrä kerrallaan. Nosta talouspaperin päälle jäähtymään.   
  
8. Viimeistele stollen-pullat tomusokerilla, pitsillä ja kandeeratuilla appelsiinin kuorilla.  
  
  
Sivunvaihto  
Kilpailijoiden reseptit:  
  
Emma: TULISIELUINEN MÄENLASKIJA  
  
Chili-viikuna-briossisämpylät (8-12 kpl)  
2 ½ dl  kevytmaitoa  
25 g  tuorehiivaa   
1 ½ rkl  sokeria  
2 tl  suolaa  
2  huoneenlämpöistä kananmunaa  
100 g  huoneenlämpöistä voita  
n. 450 g  erikoishienoja vehnäjauhoja   
1 ½ –3 tl  chilihiutaleita (riippuen tulisuudesta)  
150 g  pehmeitä kuivattuja, pieneksi pilkottuja viikunoita   
  
Voiteluun  
1  huoneenlämpöinen muna  
1 tl  juoksevaa hunajaa  
  
Koristeeksi  
50 g  mantelilastuja   
3 rkl  sormisuolaa  
  
Paahdetut viikunat  
6 tuoretta viikunaa  
10 isoa oksaa tuoretta timjamia  
6 rkl  tummaa balsamiviinietikkaa  
2 ½ rkl  juoksevaa hunajaa  
1  sitruunan raastettu kuori  
sormisuolaa maustamiseen  
  
Kuohkea vuohenjuustovaahto  
600 g  huoneenlämpöistä chavroux levittyvää vuohenjuustoa  
180 g laadukasta vuohenjuustoa  
3 dl  kylmää vispikermaa  
suolaa   
juoksevaa balsamicokastiketta   



  
1. Briossi: Lämmitä uuni 40 asteeseen. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi. Sekoita maidon 
joukkoon hiiva, sokeri, suola, chilihiutaleet ja munat. Sekoita hyvin.  
  
2. Kaada seos monitoimikoneeseen, johon on kytketty silikonipäällysteinen vatkainosa ts. 
flexi-vatkain, joka on esim. Kenwoodin yleiskoneessa. Voit käyttää myös lapavatkainta. Ala 
lisätä jauhoja hiljalleen taikinaan ja vaivaa jauhot aina hyvin taikinan joukkoon. Kun noin 
puolet jauhoista on lisätty, lisää seokseen silputut viikunapalat. Sekoita loput jauhot taikinan 
joukkoon. Vaivaa hyvin noin 10 minuuttia.  
  
3. Valmistele tällä välin paahdetut viikunat ja laita uuniin. (kts. ohje alempaa)  
  
4. Kun olet vaivannut taikinaa 10 minuuttia, lisää pehmeä voi pieninä kuutioina kahdessa tai 
kolmessa erässä siten, että lisäät voita aina, kun aikaisemmin lisäämäsi voi on sekoittunut 
taikinan joukkoon. Kun kaikki voi on lisätty taikinaan, vaivaa taikinaa vielä 10 minuuttia.  
  
5. Muotoile taikinasta 12 saman kokoista briossia. Briossit kannattaa punnita, jotta niistä saa 
saman kokoisia. Muotoile briossisämpylät. Laita uunipellille kohoamaan. Kohota 30 
minuuttia liinalla peitettynä 40 asteisessa uunissa. Kun briossit ovat kohonneet, lämmitä 
uuni 205 asteeseen. Voitele briossit uunin lämmetessä muna-hunajaseoksella. Ripottele 
pinnalle mantelilastuja ja sormisuolaa.   
  
6. Paista 205 asteisessa uunissa 15–20 minuuttia tai kunnes briossit ovat kauniin ruskeita. 
Kun briossit ovat uunissa, valmista vuohenjuustovaahto (kts. ohje alempaa). Ota briossit 
jäähtymään ritilälle liinan alle. Koeta jäähdyttää briossit mahdollisimman nopeasti.  
  
7. Paahdetut viikunat: Valmista viikunat saman aikaan, kun teet briossitaikinaa. Lämmitä 
uuni 205 asteeseen. Pese viikunat, poista puumainen kanta ja leikkaa viikunat kolmeen tai 
neljään osaan viikunan koosta riippuen. Asettele viikunat pieneen paistoastiaan siten, että 
ne eivät ole päällekkäin. Sekoita lasissa balsamiviinietikka ja hunaja. Lusikoi etikka-
hunajaseosta viikunasiivujen päälle. Ripottele hienonnettua timjamia viikunasiivuille. Raasta 
päälle sitruunan kuori. Ripottele päälle sormisuolaa. Paahda uunin keskitasossa 7–10 
minuuttia. Nosta pois uunista ja anna jäähtyä.  
  
8. Vuohenjuustotäyte: Vatkaa 2,5 dl kermaa kuohkeaksi vaahdoksi. Jätä sivuun. Notkista 
molemmat vuohenjuustot. Lisää joukkoon tarvittaessa kermaa sen verran, että juusto 
notkistuu, mutta ei liikaa (arviolta 1-2 rkl). Vatkaa vuohenjuustomassa tasaiseksi. Lisää 
seokseen aluksi pieni määrä kermavaahtoa. Seos pehmenee näin entisestään. Lisää loput 
kermavaahdot ja sekoita tasaiseksi nuolijalla. Älä ylivatkaa, jotta seos ei löysty liikaa. Laita 
pursotinpussiin, johon on laitettu tähtitylla. Laita jääkaappiin odottamaan briossien täyttöä.  
  
9. Kokoaminen: Leikkaa briosseista lakki pois. Asettele viikunasiivut briossipalan keskelle 
niin, että ne ovat noin ½ - 1 cm päässä briossin reunasta. Pursota vuohenjuustovaahto 
reunoille ja hieman viikunoiden päälle. Lisää vielä balsamietikkakastiketta vuohenjuuston ja 
viikunoiden päälle. Aseta ”hattu” paikalleen ja laita tarjolle.  
  
Kari: KUMPAREIKON SALAISUUS  



  
Pullataikina  
12,5 g  hiivaa  
1 ½ dl  Valio täysmaitoa   
½   kananmuna  
½ dl  sokeria  
½ tl  suolaa  
¼ rkl  kardemummaa  
300 g  vehnäjauhoja  
½ dl  Valio normaalisuolaista voita (sulatettuna)  
  
Kylmäsavulohihyydyke  
70 g  kylmäsavulohta  
5  liivatelehteä  
1  sitruunan mehu  
2 dl  vispikermaa  
100 g  smetanaa   
100 g  maustamatonta tuorejuustoa  
rouhittua  valkopippuria  
½ ruukku  ruohosipulia  
  
Karpalohillo  
3 dl  pakastekarpaloita  
½ dl  vettä  
¾ dl  hillosokeria  
  
Mantelimassa  
100 g  mantelijauhetta   
100 g  tomusokeria  
1-2 rkl  lämmintä vettä   
  
Vispikerma-tuorejuustopursote  
2 dl  vispikermaa  
100 g  maustamatonta tuorejuustoa  
½ dl  tomusokeria  
  
Lämmin kaakao  
½ l  täysmaitoa  
½ dl  tummaa kaakaojauhetta  
1 rkl  sokeria  
2 tl  vaniljasokeria  
ripaus  suolaa  
  
1. Pullataikina: Lämmitä maito kädenlämpöiseksi (noin 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 8 kpl samankokoisia paloja. Pyöritä paloista pikkupullia. Kohota vielä liinan alla noin 
10 minuutti. Laita pullien ja liinan väliin muovinen leikkuulauta, jotta kosteus pysyy pullissa.  
  
3. Asettele pullat uunivuokaan melkein toisiinsa kiinni, jätä kuitenkin hieman väliä. Voitele 
munalla ja paista uunin keskitasolla 190 asteessa 15 minuuttia tai kunnes pullat ovat kypsiä 
ja kauniin ruskean värisiä. Jäähdytä ja halkaise pullalevy.  
  
4. Karpalohilloke: Mittaa ainekset kattilaan ja keitä kymmenisen minuuttia. Jäähdytä. Levitä 
jäähtynyt hilloke pullalevyn päälle tasaisesti.  
  
5. Kylmäsavulohihyydyke: Pehmitä liivatelehdet kylmässä vedessä. Purista sitruunasta 
mehu. Kuumenna se ja sulata valutetut liivatelehdet mehuun. Jäähdytä. Leikkaa 
kylmäsavulohi pieniksi paloiksi. Vatkaa kerma vaahdoksi. Vatkaa toisessa kulhossa smetana 
ja tuorejuusto kuohkeaksi vaahdoksi ja yhdistä vaahdot. Sekoita kylmäsavulohipalat, 
kermavaahto-smetana-tuorejuusto, sitruuna-liivateseos, rouhittu valkopippuri ja silputtu 
ruohosipuli joukkoon. Levitä hyydyke karpalohillokkeen päälle tasaisesti.  
  
6. Laita täytetty pullalevy kylmään hyytymään, kunnes pulla on hyytynyt. Koristele.   
  
7. Mantelimassa: Sekoita ainekset tasaiseksi seokseksi yleiskoneessa ja laita jääkaappiin 
kelmuun käärittynä jäähtymään. Jaa massa kolmeen (3) osaan ja värjää haluamillasi väreillä, 
esim. punainen, vihreä, keltainen. Valmista massasta laskiaisaiheisia koristeita, esim. pulkka 
(useita).  
  
8. Kerma-tuorejuustokuorrute: Vatkaa kerma löysäksi vaahdoksi ja lisää tuorejuusto. Jatka 
vatkaamista, kunnes vaahtoon tulee pysyviä huippuja. Pursota pullalevyn reunat kauniiksi. 
Sirottele tomusokeri siivilää apuna käyttäen pullalevyn keskiosaan, että se näyttää lumelta.  
  
9. Lämmin kaakao: Kiehauta maito kattilassa. Sekoita joukkoon kaakao, sokeri, vaniljasokeri 
(Huom! Älä kiehauta enää).  
  
Kasperi: SUSHI-LASKIAISPULLAT  
  
Pulla  
3 dl  maitoa  
25 g  hiivaa  
4 dl  vehnäjauhoja  
3 dl  kaurahiutaleita  
1 tl  suolaa  
25 g  voita  
30 g  seesaminsiemeniä  
15 g  merileväarkkeja  
1  kananmuna  



  
Wasabimousse  
2 dl  vispikermaa  
2 tl  sitruunamehua  
2 tl  wasabitahnaa  
1 tl  sokeria  
2 tl  sinappia  
200 g  kylmäsavulohta  
  
Soijamajoneesi  
1 kananmuna  
3 dl  rypsiöljyä  
2 rkl  soijaa  
1 tl  sokeria  
  
1. Pullat: Liota hiiva maidon joukkoon. Sekoita sitten jauhot ja hiutaleet ja suola. Lisää voi. 
Sekoita jauhettu merilevä mukaan. Anna kohota noin puoli tuntia. Muotoile sämpylöiksi. 
Voitele kananmunalla ja koristele seesaminsiemenillä. Paista 225 asteessa noin 10 
minuuttia.  
  
2. Wasabimousse: Vaahdota kerma. Sekoita muut ainekset joukkoon ja pursota puoliksi 
leikattujen sämpylöiden väliin. Aseta kylmäsavulohiviipaleet moussen päälle.   
  
3. Majoneesi: Laita kippoon huoneenlämpöinen kananmuna sekä öljy. Sekoita 
sauvasekoittimella ja mausta lopuksi soijalla ja sokerilla. Koristele pullat majoneesilla.  
  
  
Katrina: LASKIAISTORVI  
  
Taikina  
200 g  voita  
2 ½ dl  vehnäjauhoja (+ leivontavaraus 1 dl)   
2 ½ dl  tattarijauhoja   
4 rkl  vettä   
  
Voitelu  
1  kananmuna   
4 rkl  emmental sininen    
  
Täyte  
8 tl  lohen mätiä         
½  pieni punasipuli hienoksi hakattuna  
80 g  kylmäsavulohta (merilohi)   
150 g  lämminsavulohta (merilohi, paino on ilman nahkaa)  
1 nippu  tilliä     
1 nippu  ruohosipulia            
100 g  smetanaa           



2 dl  kuohukermaa    
2  sitruunan mehu       
3 tl  sinapinsiemen sinappi (maille)   
1 tl  sitruunapippuria  
1 tl  paprikajauhetta       
suolaa   
valkopippuria  
  
Koristelu  
2  isoa pestyä porkkanaa  
¼  tuorekurkkua  
5  cocktailtikkua   
  
1. Varaa 10 kpl metallitorvimuottia. Vuoraa kukin torvi leivinpaperilla, johon suihkuta 
hieman vuokasprayta. Nypi kylmä voi, vehnäjauhot ja tattarijauho. Jätä vehnäjauhoja noin 1 
dl leipomista varten. Laita taikina muovipussiin tai kelmun sisään  jääkaappiin ja anna 
tekeytyä noin 30 minuuttia.  
  
2. Kauli leivonta-alustalla jauhoja apuna käyttäen suorakaiteen muotoinen ohut levy. 
Leikkaa tästä levystä taikinapyörällä noin 1,5-2 cm siivuja. Nosta siivu kerrallaan varovasti, 
sillä taikina on haurasta ja kieputa se torven päälle. Voitele munalla ja ripottele päälle 
hieman juustoraastetta. Paista uunin keskiosassa 220 astetta 10-15 minuuttia, jotta torvet 
ovat kauniin ruskeita. Jäähdytä ritilällä.  
  
4. Täyteen valmistus: Vispaa kuohukerma vaahdoksi. Hienonna terävällä veitsellä sipuli ja 
lohi pieneksi. Hienonna yrtit. Yhdistä aineet ja lisää joukkoon smetana. Mausta sitruunalla ja 
sinapilla.  Lisää kermavaahdosta puolet. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa sitruunanmehua, 
suolaa, pippuria ja paprikajauhetta. Laita täyte pursotinpussiin ja leikkaa kärki auki.  
  
5. Torven kokoaminen: Laita kunkin torven pohjalle 1 tl lohen mätiä. Pursota torvet lähes 
täyteen kalatahnaa. Jätä reilu cm suuaukosta vapaaksi. Mausta jäljelle jäänyt kermavaahto 
loppu mausteilla.   
  
6. Tarjolle: Kaunis kattaus on puoli ruokaa, joten tee porkkanoista ja kurkusta koristeet. Tyyli 
on vapaa. Itse teen porkkanaliljan seuraavasti: Kuori porkkana. Leikkaa porkkanan ohuesta 
päästä 2 cm pala. Pyöristä palaa hieman ja tee sen reunoihin viiltoja. Leikkaa kärki 
ruudukkaaksi. Leikkaa vihannesleikkurilla ohuita pituussuuntaista “kuorinta jälkeä”. Leikkaa 
näin kaikki, minkä saat leikattua.  Tee näihin pituus suunnan ohuisiin viipaleisiin päähän 
aaltoveitsellä terävät V-malliset kärjet. Muotoile toista päätä “lehden” tyvestä hieman. 
Pujota nämä pienen kärkipalan reuna viiltoihin.  Lehdet voivat viipyä kylmässä vedessä 
hetken, niin ne ovat helpommin käsiteltäviä. Leikkaa kurkku terälehdiksi: Halkaise 
pituussuunnassa. Leikkaa vino leikkauksena neljä siivua, jotka eivät kuitenkaan irtoa 
toisistaan. Taivuta keskimmäiset lehdet sisään. Irrota ja leikkaa uusi lehti.  
  
Liina: SALSA TWISTILLÄ PULLIA  
  
Pullataikina  



2 dl  piimää   
0,5 dl  vettä  
100 g  voita, huoneenlämpöistä  
30 g  tuorehiivaa  
½ tl  suolaa  
4 rkl  sokeria  
8 dl  vehnäjauhoja   
5 aurinkokuivattua tomaattia   
½ dl  tomaattipyreettä  
1 kananmunan keltuainen  
  
Salsa  
5 tomaattia  
1 paprika  
1 iso  punasipuli   
3  valkosipulinkynttä  
3 tl  puristettua limettimehua  
1 ½ tl  suolaa  
1 tl  mustapippuria  
½ – 1 tuore chili   
1 rkl  tuoretta basilikaa  
korianteria  
jalopenoa  
  
Mininachot  
2 dl maissijauhoja  
n. ½ dl vehnäjauhoja  
n. 1 ¼ dl vettä   
ripaus  suolaa  
  
Paistamiseen  
rypsiöljyä  
  
Koristeet  
150 g  cheddarjuustoa  
1  kananmunan keltuainen  
200 g  kolmionmuotoisia mininachoja  
  
  
1. Pullataikina: Lämmitä vesi ja piimä. Laita tuorehiiva, sokeri ja lämmitetyt nesteet kulhoon. 
Sekoita hyvin.   
  
2. Lisää joukkoon jauhoja ja voita vuorotelleen niin, että taikina on kiinteä. Lisää lopulta 
suola, tomaattipyree sekä aurinkokuivattutomaatin palasia. Vaivaa tasaiseksi. (Huom. Työstä 
taikinaa monitoimikoneella vähintään 10 minuuttia tai käsillä 25 minuuttia)  Anna taikinan 
kohoaa 15-20 minuuttia uunissa 50 asteessa tai huoneen lämmössä 45 minuuttia.   
  



3. Pyöritä 85 g:sta taikinapaloista soikeita pullia uuninpellille leivinpaperin päälle. Anna 
kohoa muutama minuutti ja siveltelee kananmunankeltuaisella.   
  
4. Paista noin 200 asteisessa uunissa 15 minuuttia.  
  
5. Mininachot: Sekoita jauhot, suola ja vesi. Kaulitse taikina ohueksi. Leikkaa 
kolmionmuotoiseksi paloiksi. Paista rasvassa paistinpannulla.   
  
6. Salsa: Pilko kaikki ainekset ja sekoita hyvin.  
  
7. Koristelu: Leikkaa pullista kansi pois. Liota kansi kananmunakeltuaisessa ja 
cheddarjuustossa. Laita hetkeksi takaisin uuniin 220 asteeseen, kunnes juusto on rapea.  
Täytä pullat salsalla ja koristele mininachoilla. Aseta pullan juustokansi pystyasentoon.   
  
Sivunvaihto  
Mariam: LASKIAISEN PORO-BRIOCHE  
  
Croissant-taikina  
200 g  vettä  
1 tl  suolaa  
20 g  sokeria  
20 g  tuorehiivaa  
½   kananmuna (vatkaa keltuaisen rakenne rikki ja puolita massa)  
370 g  vehnäjauhoja  
50 g        vehnäjauhoja (kaulintaan)  
  
Kaulintaan  
250 g  voita  
kourallinen  basilikan lehtiä  
3           valkosipulinkynttä  
20 g  vehnäjauhoja  
  
Pinnalle  
2 rkl      pinjansiemeniä  
1          kananmuna  
2 tl       vettä  
  
Täyte  
300 g  kylmäsavuporoa  
300 g  maustamatonta tuorejuustoa  
20 g  piparjuuritahnaa  
1dl  kuohukermaa  
50 g  creme fraichea  
2 kpl punasipulia  
2 rkl  sokeria  
0,5 dl  rypsiöljyä  
noin 40 kpl kapriksia  



nippu  timjami  
sitruuna  
mustapippuria  
valkopippuria  
suolaa  
  
Lisäksi  
200 g pakastepuolukkaa  
1 dl hillosokeria  
nippu timjamia  
nippu viinisuolaheinää  
  
1. Croissant-taikina: Kaikkien raaka-aineiden on oltava kylmiä (raaka-aineita voi pitää hetken 
jääkaapissa tai pakastimessa). Kaulintavoin tulisi olla 20 asteista. Vaivaa koukulla kaulintavoi 
ja vehnäjauhot nopeasti sekaisin (ei saa lämmetä). Hienonna basilika ja lisää seokseen. 
Murskaa valkosipulit valkosipulipuristimella ja lisää myös seokseen. Painele rasvaseos 
litteäksi neliöksi.   
2. Valmista taikina. Sekoita kaikki raaka-aineet sekaisin ja vaivaa hyvä sitko. Muotoile 
taikinasta neliö (isompi kuin rasvaneliö).   
  
3. Aseta rasva vinosti keskelle taikinaneliötä. Nosta taikinan kulmat rasvan päälle. Painele 
taikina ohuemmaksi. Kaulitse taikina suorakaiteen muotoiseksi (noin 1,5 cm paksuiseksi). 
Taittele kolmeen osaan (Puhdista jauhot rasvan päältä). Laita taikina kylmään lepäämään 10 
minuutiksi. Toista tämä vielä kaksi kertaa.   
  
4. Kaulitse taikina noin 1 cm:n paksuiseksi ja rullaa sitten pötköksi. Leikkaa rullasta noin 3 
cm:n paksuisia kiekkoja ja aseta ne makuulleen leivinpaperille. Kohota leivonnaisia noin 10 
minuuttia liinalla peitettynä.   
  
5. Vatkaa pinnalle tulevan kananmunan rakenne rikki ja lisää vesi. Voitele kiekot seoksella ja 
ripottele pinnalle pinjansiemeniä. Paista 210 asteessa noin 20 minuuttia. Jos uunissa on 
höyrytoiminto niin pidä sitä alussa päällä noin 5 minuuttia. Jäähdytä ennen täyttöä.   
  
6. Täyte: Hienonna persilja ja poro. Sekoita joukkoon tuorejuustot ja creme fraiche sekä 
piparjuuritahna. Vatkaa kevyesti kuohukerma joukkoon, mutta älä vatkaa liian kovaksi. 
Maista ja mausta pippureilla ja suolalla tarpeen mukaan. Älä lisää liikaa suolaa, sillä 
kylmäsavuporo on todella suolaista. Laita massa pursotinpussiin, jossa on iso pyöreä tylla.  
  
7. Kuullota punasipuleita miedolla lämmöllä öljyssä, kunnes ne ovat pehmenneet. Lisää 
sokeria ja ripaus suolaa. Nosta lämpöä ja ota sipuleihin hieman väriä. Anna jäähtyä.  
  
8. Keitä puolukkahilloke. Laita puolukat kattilaan, sulata miedolla lämmöllä. Kun puolukat 
ovat sulaneet, lisää hillosokeri ja kiehauta muutama minuutti.   
  
8. Täyttö: Halkaise brioche puoliksi ja pursota täytettä pohjapuolelle niin, että keskellä jää 
kolo. Täytä kolo sipulilla ja puolukkahillokkeella. Laita jokaiseen briocheen täytteen päälle 
noin 5 kpl kapriksia ja aseta viinisuolaheinää muutama lehti päälle. Aseta kansi päälle.  



  
 


