
 
  
Kilpailijoiden reseptit on koottu tv-tuotannon yhteydessä eikä niitä ole testattu K-
Koekeittiössä. K-Market on mukana Koko Suomi leipoo ohjelmayhteistyössä.  
  
Tekninen tehtävä: JAPANILAISET MAITOSÄMPYLÄT ELI HOKKAIDO MILKBREAD  
 

 
Leivonta-aika  2 tuntia   
Valmistettava määrä 9 kpl   
  
Esiseos  
70 ml  täysmaitoa   
15 g  vehnäjauhoja  
  
Taikina  
n. 250 g  vehnäjauhoja  
n. 5 g  kuivahiivaa   
100 ml  täysmaitoa   



40 g  sokeria  
¾ tl  suolaa  
50 g  voita  
50 g  kananmunaa   
  
Voitelu  
kananmuna  
vesi  
  
1. Valmista esiseos yhdistämällä aineet kattilaan ja vatkaamalla pienellä lämmöllä, kunnes 
seos on tasainen ja paksuuntunut. Jäähdytä huoneenlämpöiseksi.    
  
2. Yhdistä muut aineet ja lisää joukkoon jäähtynyt esiseos. Vaivaa erittäin hyvä sitko, 
taikinan kuuluu olla pehmeää ja hyvin elastista. Kohota taikina kaksinkertaiseksi.   
  
3. Jaa taikina 10 yhtä suureen osaan ja muotoile varovasti palloiksi. Laita 9 sämpylää ringiksi 
leivinpaperin päälle (”puput ringissä”). Tee yhdestä sämpylästä pupun korvat jokaiselle 
sämpylälle. Kohota huolellisesti.  
  
Koristeet  
rusinoita (silmät)  
  
Taitotaikina  
80 ml  vettä  
15 g  suolaa   
75 g  vehnäjauhoja  
30 g  perunajauhoja  
  
1. Kuumenna vesi ja suola kiehumispisteeseen. Ota pois liedeltä ja lisää vehnäjauho. 
Jäähdytä 50 asteiseksi ja lisää perunajauho (osan voit korvata kaakaojauheella, jos haluat 
tehdä tummia koristeita). Jäähdytä.   
  
4. Muotoile taikinasta koristeita sämpylöille (esim. häntä, kuonokopat, viikset).  
  
5 .Sämpylöiden koristeleminen ja paistaminen: Voitele sämpylät vedellä ohennetulla 
kananmunalla. Laita taitotyötaikinasta tehdyt koristeet. Paista.  
  
Viimeistely paiston jälkeen  
kaakaojauhe  
vodka  
  
6. Sekoita ainekset. Maalaa seoksella tarvittaessa viikset tms.  
  
Luumulevite  
150 g  luumuja  
1 tl  rypsiöljyä   
½  pieni sipuli   



½  tuore inkivääri  
1  valkosipulin kynsi  
1  laakerinlehti  
40 g  fariinisokeria  
100 ml  vettä  
1 tl  etikkaa  
maustepippuria  
mustapippuria  
suolaa  
  
100 g  smetanaa  
  
7. Raasta inkivääri ja pilko sipulit ja luumut. Kuullota sipulit ja mausteet kattilassa. Lisää 
pilkotut luumut, vesi, inkivääri, etikka ja fariinisokeri. Hauduta kypsäksi. Soseuta 
tarvittaessa. Mausta pippureilla ja suolalla. Vaahdota smetana ja yhdistä seokset. Tarjoile 
erikseen sämpylöiden kanssa.  
  
Sivunvaihto  
Kilpailijoiden reseptit:  
  
Anne: DIPATTAVAT YRTTIRUUSUT HERKKUKORISSA  
  
Vaalea leipätaikina   
60 g  tuorehiivaa  
9 dl  rasvatonta maitoa  
4 ½ rkl  oliiviöljyä  
3 tl  vaaleaa siirappia  
3 tl  suolaa  
4 dl  Sunnuntai rouheista sämpyläjauhoa  
13-15 dl  vehnäjauhoja  
130 g  punaleimaemmental raastetta  
  
Pinnalle  
1 dl  sormisuolaa  
½ dl  seesaminsiemeniä  
1 dl  vettä voiteluun  
  
Voiteluun  
1  kananmuna   
  
Kaulitsemiseen  
1 ½ dl  vehnäjauhoja   
  
Täyte  
100 g  maustamatonta tuorejuustoa  
40 g  salaattijuustokuutioita  
1  limen mehu  



1  ruukku basilikaa  
2 rkl  oreganoa, tuore  
3 rkl  persiljaa, tuore  
ripaus  suolaa  
ripaus  pippuria  
  
Ruiskupit  
2 rkl  oliiviöljyä  
90 g  rasvatonta maitoa  
100 g  maustamatonta jogurttia  
2 tl hienoa merisuolaa  
30 g  ruisleseitä  
190 g  ruisjauhoa   
120 g  ohrajauhoa  
60 g  vehnäjauhoa (kaulitsemiseen)  
½ dl  vettä   
  
Yrttisalsa  
1 dl  oliiviöljyä  
1  limetin mehu  
reilu ½ dl  tuoretta basilikaa hienonnettuna  
reilu ½ dl tuoretta oreganoa hienonnettuna  
reilu ½ dl tuoretta persiljaa hienonnettuna  
250 g  kirsikkatomaatteja  
1  valkosipulin kynsi  
ripaus  sokeria  
ripaus  suolaa  
ripaus  mustapippuria  
(n. ½ dl mansikkasurvosta)   
  
Koristeluun  
1 ruukku jäävuorisalaattia  
1 ruukku  rucolaa   
1 ruukku  herneenversoja  
1 ruukku  sitruunamelissaa   
1 ruukku  rosmariinia  
150 g  mansikoita, tuore  
1 rasia  ananaskirsikoita  
  
1. Valmista vaalea taikina. Liota hiiva kädenlämpöiseen maitoon. Lisää öljy, siirappi ja suola. 
Alusta taikinaan vähitellen jauhot ja lisää alustamisen loppuvaiheessa juustoraaste. Vaivaa 
taikinaa pöydällä, kunnes siinä on kunnon sitko. Kohota tuorekelmun alla peitettynä noin 30 
minuuttia.   
  
2. Valmista sillä aikaa leivän täyte. Vatkaa tuorejuusto kuohkeaksi ja lisää siihen murustettu 
salaattijuusto, limen mehu sekä suola ja pippuri. Hienonna oreganoa, persiljaa ja basilikaa (2 
rkl) mukaan.   



  
3. Valmista ruistaikina. Sekoita öljy, maito, vesi, jogurtti, suola, ohrajauhot ja leseet. Lisää 
ruisjauhoja vähän kerrallaan ja vaivaa, kunnes taikina on kiinteää ja irtoaa kulhosta. Laita 
taikina odottamaan kelmun alle.   
  
4. Ota vaaleasta taikinasta noin 1/3 ja kaulitse siitä jauhotetulla pöydällä ohut levy (noin 5 
mm). Ota levystä muotin/lasin avulla halkaisijaltaan noin 10 cm olevia ympyröitä (13-15 
kpl).   
  
5. Voitele ympyrät yrttitäytteellä. Leikkaa ympyröihin taikinapyörällä neljä viiltoa niin, että 
sektorit jäävät kiinni keskustasta. Lisää jokaiselle sektorille kokonainen basilikan lehti. Nosta 
keskustaan nokare yrttitäytettä ja kierrä sen jälkeen ”terälehdet” yksi kerrallaan 
yrttitäytteen päälle, jolloin taikinasta muodostuu ruusu. Nosta taikinaruusut voidellun 
rengasvuoan sisälle. Jätä ruusujen väliin hiukan kohoamistilaa. Kohota kelmun alla noin 20 
minuuttia.   
  
6. Säädä uuni lämpenemään 250 asteeseen. Voitele kohonnut ruusuleipä kananmunalla ja 
ripottele pinnalle seesaminsiemeniä. Kun nostat leivän uuniin, laske lämpö heti 200 
asteeseen ja paista 25 – 30 minuuttia.  
  
7. Tee lopusta vaaleasta taikinasta kori: Peitä kulhon/ kakkuvuoan ulkopohja foliolla ja 
voitele folio voilla. Kaulitse taikina suorakaiteen muotoiseksi levyksi ja leikkaa siitä pitkän 
sivun suuntaisesti suikaleita. Laita suikaleita vuoan päälle ristikkäin (noin 6-8 suikaletta), 
painele keskikohta yhtä matalaksi kuin suikaleet. Rupea punomaan taikinasuikaleita 
vaakasuuntaisesti ristikkäin asetettujen suikaleiden lomaan. Nipistä mahdolliset 
saumakohdat hyvin yhteen. Koria ei kohoteta, voitele se heti vedellä ja ripottele pintaan 
reilusti sormisuolaa. Paista 200 asteessa noin 15 minuuttia.    
  
8. Tee korille reunus ja kahva: Reunusta varten ota taikinasta kolme nokaretta ja pyörittele 
ne noin pikkurillin paksuisiksi tangoiksi. Letitä tangot ja asettele letti ympyrän muotoon 
pellille (piirrä leivinpaperiin malli sillä vuoalla, jonka päälle teit korin). Voitele vedellä, 
ripottele pinnalle sormisuolaa ja paista heti 200 asteessa noin 15 minuuttia.   
  
9. Kahvaa varten pyörittele taikinasta kaksi yhtä pitkää, ohutta (noin 3-4 mm paksua) 
säiettä. Taita säikeet keskeltä kahtia (niin, että säikeen vapaat päät osoittavat sinua) ja aseta 
toinen säie ensimmäisen sisäpuolelle. Tee letitys seuraavien vaiheiden mukaan:  
  
1. Nosta kolmas säie vasemmalta ylös  
2. Vie ensimmäinen säie vasemmalta kaikkien säikeiden yli oikealle  
3. Laske ylhäällä oleva säie toiseksi keskelle  
4. Nosta kolmas säie vasemmalta ylös  
5. Vie ensimmäinen säie vasemmalta kaikkien yli oikealle  
6. Jatka vaiheita kolmoskohdasta, kunnes pitko on valmis.   
  
Valitse pyöreäpohjainen vuoka, jonka halkaisija on yhtä suuri kuin reunuksen. Nosta kahva 
foliolla peitetyn, voilla voidellun vuoan päälle ja ohenna päät, työnnä niitä vähän kulhon 



alle. Voitele vedellä, sirottele päälle sormisuolaa ja paista kohottamatta 200 asteessa noin 
15 minuuttia.    
  
10. Kaulitse ruistaikina jauhotetulla pöydällä ohueksi levyksi. Ota levystä muotilla ympyröitä 
(halkaisija noin 6 cm). Nosta ympyrät minimuffinipellin syvennysten päälle pellin nurjalle 
puolelle ja muotoile reunoja tarvittaessa, jotta taikinasta muodostuu kuppi. Pyörittele 
taikinasta ohutta nauhaa. Taita nauha kaksin kerroin ja kierrä päistä vastakkaisiin suuntiin, 
jolloin muodostuu punos. Sivele ruiskuppien alalaita vedellä ja paina punos kiinni kuppiin. 
Paista 225 asteessa noin 7 -10 minuuttia.   
  
11. Valmista yrttisalsa. Laita kirsikkatomaatit leivinpaperin päälle uunipellille. Sekoita öljy, 
limetin mehu, valkosipulimurska, suola, sokeri ja pippuri. Kääntele seos tomaattien 
joukkoon. Paahda tomaatteja 225 asteessa noin 7 minuuttia, kunnes tomaattien kuori alkaa 
repeillä ja irrota. Anna jäähtyä ja lisää sen jälkeen hienonnetut yrtit sekä halutessasi 
mansikkasurvos.   
  
12. Jäähdytä ruiskupit ja yrttisalsa, annostele salsa kuppeihin.  Kokoa kori. Nosta punottu 
reunus koripohjan päälle ja painele kiinni cocktailtikuilla. Laita kahvan päihin cocktailtikkuja 
ja paina kahva kiinni reunukseen. Nosta ruusuleipä korin toiseen laitaan, täytä kori salaatilla, 
yrteillä, mansikoilla ja ananaskirsikoilla.   
  
  
Sivunvaihto  
Anni: LETTITAITEILIJAN YRTTIKRANSSI  
  
Leipätaikina  
2 ½ dl  kädenlämpöistä vettä  
25 g  hiivaa  
1 rkl  siirappia  
1 tl  suolaa  
2 dl  Sunnuntai Rouheinen sämpyläjauhoa  
4 dl  vehnäjauhoja  
¼ dl  öljyä   
  
Voiteluun  
1 kananmuna   
  
Vihreä leipätaikina  
5 dl  tuoretta pinaattia   
½   pala hiivaa   
1 dl  kädenlämpöistä vettä   
½ dl  kevytmaitoa   
½ tl  suolaa   
5 dl  vehnäjauhoja  
1 tl oliiviöljyä   
  
Täyte  



50 g  huoneenlämpöistä voita  
50 g  pinjansiemeniä  
100 g  parmesaania   
1 dl  oliiviöljyä   
ripaus  suolaa  
ripaus  mustapippuria   
1  yksikyntinen valkosipuli  
80 g  pinaattia  
yksi  ruukku basilikaa  
nippu  ruohosipulia   
pari oksaa  rosmariinia  
pari oksaa  minttua   
  
1. Leipätaikina: Murustele hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää siirappi ja suola seokseen. 
Sekoita hyvin. Lisää sämpyläjauhot ja puolet vehnäjauhoista. Vaivaa taikinaa yleiskoneella 
tasaiseksi. Lisää öljy ja vaivaa se taikinan sekaan. Lisää loput vehnäjauhot ja vaivaa taikinaa 
koneella noin 5 minuuttia. Laita liina kulhon päälle ja jätä taikina kohoamaan vedottomaan 
paikkaan.   
  
2. Sillä välin valmista täyte. Laita tehosekoittimeen pinjansiemenet, parmesaani, valkosipuli 
ja yrtit. Vedä seos tasaiseksi. Lisää oliiviöljyä nauhana ja mausta suolalla ja pippurilla. Katso, 
että massa on kauttaaltaan tasaista.   
  
3. Vihreä taikina: Laita tuoreet pinaatit kattilaan ja keitä niitä pari minuuttia. Valuta 
pinaatinlehdet, hienonna ne blenderillä ja laita jäähtymään. Laita astiaan kädenlämpöiset 
vesi ja maito. Murenna hiiva joukkoon. Lisää suola ja hieman jäähtynyt pinaattipyre. Laita 
sekaan myös 4 dl vehnäjauhoja ja öljy, ja vaivaa tasaiseksi. Tarvittaessa lisää jauhoja. Jätä 
kohoamaan liinan alle vedottomaan paikkaan.   
  
4. Jaa vaalea leipätaikina puoliksi. Kauli puolet taikinasta suorakaiteen malliseksi. Levitä 
taikinalevyn päälle ensin ohuelti voita ja sen perään yrttipesto (tasainen kerros 
kauttaaltaan). Rullaa taikina kääretortun tai korvapuustin tapaan tiiviille rullalle. Jätä sivuun 
odottamaan ja tee taikinan lopusta samanlainen rulla. Leikkaa rullat terävällä veitsellä 
pitkittäin puoliksi, mutta jätä toisesta päästä parin sentin verran leikkaamatta. Laita 
leikkaamasi neljä pötköä limittäin ja letitä ne pitkoksi (kuin perinteinen pullapitko). Kun letti 
on valmis, käännä se ympyräksi/kranssiksi ja nipistele päät yhteen. Jätä kranssi kohoamaan 
vedottomaan paikkaan liinan alle.   
  
5. Tee vihreästä taikinasta rusetti ja nipistele se kiinni kranssiin letin saumakohtaan. Voitele 
leipä (ja erityisesti rusetti) kananmunalla.   
  
6. Paista 200 asteessa noin 25-30 minuuttia.   
  
Levite  
150 g  huoneenlämpöistä voita   
150 g  maitorahkaa   
100 g  aurinkokuivattuja tomaatteja   



1  valkosipulin kynsi   
suolaa   
mustapippuria   
  
7. Kun leipä on uunissa, valmista levite vaahdottamalla huoneenlämpöinen voi. Lisää 
joukkoon rahka ja sekoita tasaiseksi. Pilko aurinkokuivatut tomaatit ja valkosipuli pieneksi 
silpuksi. Lisää se voi-rahka -seokseen. Mausta suolalla ja pippurilla oman maun mukaan.  
  
Inka: YRTTINEN LETITYS  
  
Vaalea leipä  
2 ½ dl  vettä  
25 g  tuorehiivaa  
2 tl  suolaa  
1 dl  aurinkokuivattua tomaattia  
2 tl  oreganoa  
6-8 dl  vehnäjauhoa  
½ dl  aurinkokuivatun tomaatin öljyä  
  
Ruistaikina  
1 ½ dl  vettä  
1 rkl  rypsiöljyä  
1 tl  suolaa  
3 dl ruisjauhoja  
1 dl  vehnäjauhoja  
  
Täyte  
1 ruukku  basilikaa  
2  valkosipulin kynttä  
½ dl  mantelilastuja  
½ dl  parmesaanijuustoa  
1 tl  suolaa  
½ tl  mustapippurirouhetta  
1 dl  oliiviöljyä  
  
1. Vaalea leipä : Lämmitä vesi kädenlämpöiseksi. Liota siihen hiiva. Lisää suola, mausteet ja 
yritit, vehnäjauho ja lopuksi öljy. Vaivaa taikina kimmoisaksi. Jätä liinan alle nousemaan noin 
20 minuutiksi.  
  
2. Ruistaikina: Sekoita ainekset keskenään ja vaivaa tasaiseksi taikinapalloksi. Kauli ohueksi 
levyksi ja leikkaa siitä pitkiä siivuja (3), jotka voi letittää vaalean leivän päälle.   
  
3. Täyte: Rouhi ja pilko valkosipuli, basilika ja juusto. Mittaa kaikki muut paitsi öljy, suola ja 
pippuri tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi tahnaksi. Lisää öljyä, kunnes seos on tarpeeksi 
juoksevaa. Mausta suolalla ja pippurilla.   
  



4. Leivän kokoaminen: Kauli vaalea leipä ohueksi levyksi ja levitä yrttitäytettä (pesto) levyn 
päälle tasaisen ohuesti, älä laita liikaa, jottei pursua. Kääri levy rullalle ja leikkaa 
pitkittäissuunnassa 4 siivuun niin kuin pullan letityksessäkin. Jätä päätyyn noin 1 cm, jota et 
leikkaa. Voitele vaalean leivän osiot (4) kananmunalla. Letitä ruistaikina 3 osalla ja aseta se 
vaalean leivän eri osioiden päälle niin, että letitys jää pintaan. Letitä leipä kauniiksi letiksi ja 
aseta se sydämen muotoon pellille. Leikkaa muoteilla ruistaikinasta lumihiutaleita, 
vesipisaroita, lehtiä ja kukkia ja asettele ne tasaisesti letitetyn leivän päälle niin, että ne 
kulkevat vuodenaikojen mukaan ympäri sydämen. Voitele ruiskoristeet munalla ja ripottele 
päälle seesamin siemeniä.    
  
5. Paista leipää 200 asteisen uunin keskitasolla noin 20 minuuttia tai kunnes leipä on kypsä 
ja kauniin ruskea pinnasta. Voit tarvittaessa peittää leivinpaperilla, ettei leipä tummu liikaa. 
Tarjoile pestotahnan kanssa.  
  
Laura: YRTEILLÄ TÄYTETTY KORISTELEIPÄ  
  
Leipätaikina  
4 dl vettä  
1 tl suolaa  
1 rkl siirappia  
40 g tuorehiivaa  
¼ dl ruokaöljyä  
2 dl Sunnuntai rouheinen sämpyläjauhoa  
7 dl Sunnuntai erikoisvehnäjauhoa  
  
15 g pinaattia  
½ dl Sunnuntai erikoisvehnäjauhoa  
  
Alustukseen  
1 dl Sunnuntai erikoisvehnäjauhoa  
  
Voiteluun  
2 kananmunaa  
  
Yrttipesto   
2 dl tuoretta pinaattia  
½ ruukkua tuoretta korianteria  
½ ruukkua tuoretta basilikaa  
½ dl pinjansiemeniä  
1  valkosipulinkynsi  
1  sitruunan raastettu kuori  
1 dl neitsytoliiviöljyä  
1 dl parmesaania  
ripaus mustapippuri  
¼ tl suola  
  
Tapenade  



1 ½ dl kalamata-oliiveja  
½ dl oliiviöljyä  
1 valkosipulin kynsi  
n. 7 kaprista (pieniä)  
ripaus mustapippuria  
  
Hummus   
230 g kikherneitä  
¼ ruukkua persiljaa  
1 valkosipulin kynsi  
¼ dl seesamiöljyä  
¼ dl vettä  
¼ tl suolaa  
½ tl juustokuminaa  
2 rkl tahinitahnaa  
  
Pestojogurtti  
Puolet edellä valmistetusta yrttipestosta  
1 dl kreikkalaista jogurttia  
  
Paiston jälkeen koristeeksi  
¼ ruukkua  basilikaa  
¼ ruukkua korianteria  
  
1. Leipä: Laita kädenlämpöinen vesi (37°C) yleiskoneeseen ja lisää sekaan suola, siirappi ja 
tuorehiiva. Sekoita vispilällä, kunnes hiiva on liuennut. Vaivaa taikinakoukulla ja lisää 
rouheista sämpyläjauhoja ja erikoisvehnäjauhoja vähitellen noin puolet ohjeen määrästä. 
Lisää sitten öljy ja jatka vaivaamista jauhoja vähitellen lisäten noin 8 minuuttia, kunnes 
taikinaan on muodostunut hyvä sitko. Taikinaa voi vaivata vielä käsin.  
  
2. Ota taikinasta toiseen astiaan noin 250 g kun taikina on vielä löysähköä. Lisää tähän 
veitsellä hienonnettu pinaatti sekä tarvittaessa vielä pieni määrä erikoisvehnäjauhoa.   
Anna taikinoiden kohota leivinliinan alla (lämpimän vesihauteen päällä) 10–20 minuuttia.   
  
3. Tee kohoamisen aikana yrttipesto. Laita kaikki ainekset tehosekoittimeen ja sekoita 
tasaiseksi.  
  
4. Kun taikina on kohonnut, kaulitse suuremmasta taikinasta suorakaiteen muotoinen (15 
cm x 35 cm) levy. Lisää puolet pestosta ja kääri napakalle rullalle. Laita rulla uunipellille 
ympyrän muotoon ja liitä saumakohdat yhteen. Leivo pienemmästä taikinasta 5 säikeellä 
lettipitko. Asettele lettipitko kevyesti rullan päälle. Leikkaa saksilla alemman rullan sisä- ja 
ulkopinnalle (alareunaan) noin 1 cm syvät kauniit viillot. Anna kohota noin 30 minuuttia 
lämpimän vesihauteen päällä leivinliinalla peitettynä. Voitele ennen paistoa kanamunalla.   
  
5. Paista leipää 180°C uunin keskitasolla noin 20 minuuttia.  
  
6. Hienonna basilika ja korianteri pieneksi silpuksi ja ripottele valmiin leivän päälle.   



  
7. Lisukkeiden valmistus.   
Hummus: Lisää tehosekoittimeen kaikki raaka-aineet ja sekoita tasaiseksi.   
Tapenade: Lisää tehosekoittimeen kaikkia raaka-aineet ja sekoita tasaiseksi.   
Pestojogurtti: Lisää jäljelle jääneeseen yrttipestoon kreikkalainen jugurtti ja sekoita 
tasaiseksi.  
  
Tarjoile lisukkeet erillisistä tarjoilukulhoista; dippaa leipää eri lisukkeissa.  
  
Mariam: MARJATTA-MUMMON LANKAKERÄ  
  
Taikina  
1 dl  maitoa  
1 rkl  kuivahiivaa  
100 g  sämpyläjauhoja  
260 g      vehnäjauhoja  
1 tl  maldon suolaa  
35 g  sokeria   
1 dl  vispikermaa  
1            kananmuna  
n. ½ dl tomaattipyretä  
  
Voiteluun  
2 rkl  maitoa   
  
Kaulintaan  
50 g  vehnäjauhoja  
  
Vuoan voiteluun  
10 g  voita vuoan voiteluun  
  
Täyte  
nippu  basilikaa  
nippu  timjamia   
150g  parmesaanijuustoa   
1  valkosipulinkynsi  
pinjansiemeniä  
  
Salaattipeti  
nippu  viininsuolaheinää  
nippu  basilikaa  
jääsalaattia  
2  kevätsipulia  
nippu  herneenversoja  
½ sitruuna  
3 rkl  oliiviöljyä  
suolaa  



mustapippuria   
50 g  voita  
  
Sukkapuikot (grissini)   
½ dl  maitoa  
12 g  voita  
12 g  parmesaania  
5 g  tuorehiivaa  
90 g  vehnäjauhoja  
ripaus  suolaa  
1 tl  sormisuolaa ennen paistoa  
  
1. Taikina: Sekoita hiiva kädenlämpöiseen maitoon ja anna hetki turvota. Sekoita kuivat 
aineet keskenään. Lisää kerma ja muna sekä hiivamaito. Vaivaa yleiskoneella taikinakoukulla 
tasaiseksi taikinaksi. Anna taikinan kohota lämpimässä kelmulla tai kannella suljetussa 
astiassa kaksinkertaiseksi. Jaa taikina 5 osaan, pyörittele osat palloksi ja peitä pallot 
tuorekelmulla. Anna levätä noin 10 minuuttia.  
  
2. Täyte: Aja yrtit tasaiseksi tehosekoittimessa. Lisää parmesaanijuusto ja valkosipulinkynsi 
ja aja massa mahdollisimman pieneksi.   
  
3. Täyttäminen: Kaulitse pallot 0,5 cm paksuiseksi ovaalin muotoiseksi levyksi. Leikkaa 
taikinaan pituussuunnassa puoleen väliin ohuita suikaleita. Levitä täytettä umpinaiselle 
puolelle. Aloita rullaaminen umpinaisesta päästä ja rullaa levyt tiiviiksi rullaksi. Voitele noin 
20-22 cm halkaisijaltaan oleva irtopohjavuoka. Aseta taikinarullat vuoan reunoille. Peitä 
vuoka tuorekelmulla ja lämpimään kohoamaan, kunnes taikina peittää lähes koko vuoan.   
  
4. Sivele kohonneen leivän pinta maidolla ennen paistoa. Paista 170 asteessa noin 18-20 
minuuttia kunnes pinta on kauniin ruskea.  
  
5. Sukkapuikot: Kiehauta maito kattilassa. Lisää joukkoon voi ja parmesaani ja anna niiden 
sulaa. Aja seos tasaiseksi yleiskoneella ja anna jäähtyä kädenlämpöiseksi. Sekoita hiiva 
joukkoon. Lisää suola ja jauhot ja vaivaa taikina tasaiseksi. Anna taikinan kohota kelmulla 
peitettynä lämpimässä paikassa noin 15 minuuttia.   
  
6. Tee taikinasta 5 tasakokoista palloa. Ripottele Maldon suolaa työalustalle ja muotoile 
pallot ohuiksi tikuiksi. Tee toiseen päähän tikkua solmut. Aseta tikut leivinpaperille ja paista 
niitä 140 asteessa noin 30 minuuttia kunnes ne ovat hieman saaneet väriä ja ovat rapeita.   
  
7. Salaatti: Revi salaatti ja herneenversot kulhoon. Lisää viininsuolaheinä. Pilko basilika ja 
kevätsipuli pieniksi ja lisää joukkoon. Mausta salaatti sitruunamehulla, oliiviöljyllä, suolalla ja 
pippurilla.   
  
8. Aseta leipä keskelle puualustaa ja levitä salaatti ilmavasti leivän ympärille.    
Sulata voi ja pistä se pieneen dippikippoon ja aseta se laudalle myös. Viimeiseksi asettele 
sukkapuikot laudalle.  
Sivunvaihto  



Otto: JUURES-YRTTIKRANSSI  
  
Spelttiporkkanataikina  
150 g porkkanoita  
1 ½ dl vettä  
½ tl suolaa  
15 g hiivaa  
  
1. Kuori ja pilko porkkanat ja keitä ne suolalla maustetussa vedessä. Soseuta kypsät 
porkkanat vesineen ja mittaa soseesta 130 g. Jäähdytä sose kädenlämpöiseksi ja liota siihen 
hiiva.  
  
½  tl suolaa  
2 tl tummaa siirappia  
1 ½ rkl  rypsiöljyä  
1 ½ dl spelttijauhoja  
n. 2 ½ dl vehnäjauhoja  
  
2. Sekoita taikinan joukkoon muut ainekset ja vaivaa taikinaa vähintään 10 minuuttia 
yleiskoneella. Anna kohota kaksinkertaiseksi vedottomassa paikassa leivinliinalla 
peitettynä.   
  
Kaurapalsternakkataikina  
150 g palsternakkaa  
1 ½ dl vettä  
½ tl suolaa  
15 g hiivaa  
  
3. Kuori ja pilko palsternakat ja keitä ne suolalla maustetussa vedessä. Soseuta kypsät 
palsternakat vesineen ja mittaa soseesta 130 g. Jäähdytä sose kädenlämpöiseksi ja liota 
siihen hiiva.  
  
½  tl suolaa  
2 tl tummaa siirappia  
1 ½ rkl  rypsiöljyä  
1 dl kaurajauhoja  
½ dl  kauraleseitä  
n. 2 ½ dl vehnäjauhoja  
  
4. Sekoita taikinan joukkoon muut ainekset ja vaivaa taikinaa vähintään 10 minuuttia 
yleiskoneella. Anna kohota kaksinkertaiseksi vedottomassa paikassa leivinliinalla peitettynä.  
  
Yrttitäyte  
1 ruukku lehtipersiljaa  
1 ruukku basilikaa  
ripaus  suolaa ja mustapippuria  
1 tl sitruunanmehua  



25 g parmesaaniraastetta  
40 g pekaanipähkinöitä  
½ dl oliiviöljyä  
  
5. Laita kaikki ainekset sauvasekoittimen korkeaan kulhoon ja soseuta tasaiseksi. Tarkista 
maku ja lisää tarvittaessa esimerkiksi sitruunaa.  
  
150 – 200 g  maustamatonta tuorejuustoa   
1 ½  kananmunaa vispattuna  
  
6. Lisää  tuorejuusto ja kananmuna yrttitäytteen joukkoon ja soseuta sauvasekoittimella 
aivan tasaiseksi.  
  
7. Kumoa tasolla vierekkäin molemmat taikinat ja kauli hyvin ohueksi kunnolla(!) 
jauhotetulla tasolla tai leivonta-alustalla suorakaiteen muotoisiksi levyiksi. Jaa täyte (ei 
välttämättä kokonaan, jotta täytettä ei ole liikaa) taikinoiden päälle, niin että puolet 
taikinasta jää ilman täytettä. Taita täyttämätön puoli molemmista taikinoista täytetyn 
taikinan päälle ja nypi reunat kiinni. Leikkaa molemmista taikinoista taikinapyörällä 12 
tasakokoista suikaletta eli yhteensä 24. Kieritä suikaleisiin kierre ja rullaa ne tiiviiksi rulliksi. 
Asettele rullat lomittain pellille leivinpaperin päälle kranssin muotoon ja anna kohota vielä 
hetki leivinliinalla peitettynä.  
  
Voiteluun  
1 kananmuna  
  
Viimeistelyyn  
2 rkl  seesaminsiemeniä  
  
8. Voitele leipä ja ripottele pinnalle seesaminsiemeniä. Paista 200-asteisessa uunissa noin 
22-25 minuuttia. Anna jäähtyä hetki pellillä ja siirrä tarjoiluastialle.  
  
Ulla: VILLIMPI TÄYTETTY YRTTILEIPÄ  
  
Nokkos-kaurataikina  
1 l  nokkosenlehtiä   
1 l  vettä  
  
2 dl  vettä  
½ dl  nokkosvettä  
6 g  kuivahiivaa  
1 tl  suolaa  
1 dl  Sunnuntain kaurajauhoa  
2 dl  Sunnuntain kaurainen sämpyläjauhoa  
3 dl  Sunnuntain vehnäjauhoa  
25 g  voita  
  
Punainen taikina  



½   punajuuri  
5 dl  vettä  
6 g  kuivahiivaa  
½  tl  suolaa  
4 ½ dl  Sunnuntai vehnäjauhoa  
25 g  voita  
  
Leipien käsittelyn avuksi  
1 dl  vehnäjauhoa  
  
Voitelu  
25 g  voita  
  
Basilika -yrttitäyte  
200 g  maustamatonta tuorejuustoa  
1 rkl  oliiviöljyä  
1 ½ dl  basilikan lehtiä  
1 mm  suolaa  
1 mm  mustapippurirouhetta  
  
Nokkospesto  
ryöpätyt nokkoset  
1 dl  seesaminsiemeniä  
1  valkosipulin kynsi  
2 rkl  sitruunamehua  
1 dl  oliiviöljyä  
½ tl  suolaa  
1 mm  mustapippurirouhetta  
1 dl  parmesaanijuustoa  
  
Pestokuorrute  
½ dl  valmista nokkospestoa  
100 g  maustamatonta tuorejuustoa  
  
Koristeluun  
3 isoa  tomaattia  
4  kirsikkatomaattia  
10  basilikanlehteä  
  
1. Nokkos-kaurataikina: Huuhtele nokkosen lehdet kylmällä vedellä ja laita ne kiehumaan 
veteen kahdeksi minuutiksi. Siivilöi nokkoset. Ota nokkosvettä talteen ½ dl. Hienonna 
ryöpätyt nokkosen lehdet sauvasekoittimella hienoksi.  
  
2. Lisää hiiva ja suola kädenlämpöiseen veteen ja nokkosveteen (yht. 2,5 dl nestettä). Lisää 
joukkoon kaurajauho sekä vähitellen vehnäjauho ja kaurainen sämpyläjauho. Katso, 
tarvitseeko taikina kaikkea vehnäjauhoa. Ota hienonnetusta nokkosesta 3 rkl ja sekoita 



taikinan joukkoon. Lisää lopuksi voi ja vaivaa, kunnes taikina on pehmeää ja tasaista. Laita 
taikina kohoamaan.  
  
3. Punajuuritaikina: Kuori ja raasta punajuuri. Laita raaste veteen kiehumaan, kunnes 
punajuuret ovat kypsiä. Kun punajuuret ovat kypsiä, ota 2,5 dl nestettä erikseen. Kun 
punajuurineste on kädenlämpöistä, lisää sinne hiiva. Lisää suola ja vehnäjauhot vähitellen 
alustaen. Lisää lopuksi voi ja vaivaa tasaiseksi. Jätä taikina kohoamaan leivinliinan alle.  
  
4. Basilika -yrttitäyte: Hienonna basilika pieneksi. Sekoita kaikki ainekset sähkövatkaimella 
kulhossa.   
  
5. Nokkospesto-täyte: Laita loput ryöpätyt ja hienonnetut nokkoset korkeaan kulhoon. 
Raasta parmesaanijuusto. Laita kaikki ainekset kulhoon. Sekoita sauvasekoittimella, kunnes 
seesaminsiemenet ovat hajonneet ja pestosta tulee tasaista tahnaa.  
  
6. Pestokuorrute: Laita kulhoon ½ dl nokkospestoa sekä 100 g maustamatonta tuorejuustoa. 
Vatkaa sähkövatkaimella tasaiseksi. Siirrä kuorrute pursotinpussiin, jossa on iso tähtitylla.  
  
7. Leivän kokoaminen: Ota 24 cm reunavuoka. Leikkaa leivinpaperista suikaleet reunoille ja 
voitele ne. Nosta reunat leivinpaperoidulle pellille.  
   
8. Kauli nokkos-kaurataikina levyksi (koko noin 25-40 cm). Levitä tasainen kerros 
nokkospestoa koko taikinalle. Huom! Pestoa jää noin 1 dl yli. Rullaa kapeammasta reunasta 
rullalle. Leikkaa rulla kuuteen osaan. Käännä rulla saumapuoli ylöspäin. Pillin tai grillitikun 
avulla paina syvä uurre sämpylään pitkittäin. Käännä sämpylä toisinpäin ja paina vielä 
pillinavulla poikittain. Näin sämpylästä tulee kuin kukka. Tee kaikille sämpylöille samalla 
tavalla ja jätä ne pöydälle hetkeksi odottamaan.   
  
9. Kauli myös punajuuri-taikina levyksi kuten nokkos-kaurataikinakin. Levitä basilika-
tuorejuustotäyte taikinan päälle ja rullaa kapeammasta reunasta rullalle. Leikkaa taikina 
kuuteen osaan ja tee samanlaiset painallukset kuin nokkos-kaurataikinaankin.   
  
10. Kun kaikki sämpylät on paineltu, nostele ne reunavuoan sisälle vuorotellen. Jätä leipä 
kohoamaan leivinliinan alle 15 minuutiksi. Paista 220 asteisessa uunissa noin 30 minuuttia. 
Kun leipä tulee uunista, voitele se voisulalla.  
  
11. Koristeiden tekeminen: Leikkaa kuorimaveitsellä tomaatista kuorta niin, että veistät 
kuorta spiraalimaisesti. Näin kuoresta tulee mahdollisimman pitkä. Rullaa kuori ruusuksi. 
Tee ruusuja kolme. Halkaise kirsikkatomaatit pienellä puukolla tehden tomaatin kylkeen V:n 
mallisia pistoja. Tee koko tomaatin reuna kauttaaltaan ja avatessasi tomaatin, sinulla on 
pieniä ruusuja.  
  
12. Koristeleivän koristelu: Kun leipä on jäähtynyt, pursota pestokuorrutteella 
kuusisakarainen tähti koristeleivän päälle. Nosta isot tomaattiruusukoristeet tähden 
keskelle. Laita koristeiden väleihin basilikan lehtiä. Sommittele pienet tomaattiruusut 
tähtien sakaroille.  
 


