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

 
Leivonta-aika  2 tuntia   
Valmistettava määrä 15 kpl   
  
Pohja  
250 g  vehnäjauhoja   
50 ml  rypsiöljyä   
¾ rkl  etikkaa   
1 tl  suolaa   
125 ml  kevytmaitoa   
  
Taikinan työstämiseen  



maizenaa  
  
Voiteluun  
250 g  voita   
  
Täyte  
250 g  pähkinöitä/manteleita   
30 g  kookoshiutaleita   
kardemummaa  
kanelia  
sokeria  
hunajaa  
  
Sokeriliemi  
200 ml  vettä   
170 g  sokeria     
appelsiinin mehu   
appelsiinin kuoriraaste  
  
Koristelu  
pistaasipähkinöitä  
  
1. Taikinan valmistus: Sekoita kaikki kuivat aineet kulhossa ja lisää vähitellen maito. Vaivaa 
taikinaksi. Jaa taikina 10 osaan ja pyörittele palloiksi. Voitele taikinan pinnat kevyesti öljyllä 
ja jätä muovin alle lepäämään.   
  
2. Täytteen valmistus: Hienonna pähkinät. Lisää kookoshiutaleet. Mausta sokerilla, hunajalla 
ja mausteilla.  
  
  
  
3. Sokeriliemi: Keitä aineksia, kunnes seos on siirappimaista.   
  
4. Täyttäminen, paisto ja viimeistely: Jauhota pöytä maizenalla. Kaulitse palloista hyvin 
ohuita suorakaiteen muotoisia levyjä. Aseta kaulitut taikinalevyt päällekkäin ja ripottele 
runsaasti jokaisen väliin maizenaa. Kaulitse lopuksi koko taikinalevypinoa.   
  
5. Ota taikinapinosta yksi levy varovasti pois, puhdista maizena, voitele sulatetulla voilla ja 
laita toinen taikinalevy päälle. Puhdista maizena, leikkaa reunat pois niin, että taikinamatto 
on tasainen. Tämän jälkeen leikkaa kolmeen yhtä suureen osaan (suikaleiksi). Levitä 
pähkinätäytettä kunkin suikaleen päähän ja taita pitkät reunat täytteen päälle. Rullaa ja 
aseta vieri viereen voilla voideltuun uunivuokaan. Toista näin kaikille taikinalevyille.   
   
6. Paista 180 asteessa 10–15 minuuttia ja laske sitten lämpötila 160 asteeseen. Paista 
kypsäksi. Paiston jälkeen kaada päälle sokeriliemi ja viimeistele pistaasipähkinärouheella.  
Sivunvaihto  
Kilpailijoiden reseptit:  



  
Anne: CURROMISU  
  
Brownietaikina  
150 g  tummaa suklaata   
100 g  voita  
100 g  intiaanisokeria  
100 g  vehnäjauhoja  
3  kananmunaa  
150 g  maustamatonta tuorejuustoa  
1 tl  vaniljasokeria  
½ tl  leivinjauhetta  
30 g  hasselpähkinärouhetta  
  
Churrot  
1 rkl  sokeria  
50 g  voita  
280 g  vettä  
ripaus  suolaa  
180 g  vehnäjauhoja  
3  kananmunaa  
2 tl  vaniljasokeria  
1 tl  kardemummaa  
  
1,5 l  rypsiöljyä paistamiseen  
  
Suklaacrumble  
60 g  vehnäjauhoja  
25 g  sokeria  
50 g  voita  
100 g  maitosuklaata  
1 rkl  fariinisokeria  
  
Vadelma-puolukkamelba  
150 g  tuoreita vadelmia  
30 g  tuoreita puolukoita   
3 rkl  tomusokeria  
1 tl  puristettua sitruunan mehua   
  
Kermatäyte  
1 ½ dl  vispikermaa  
100 g  maitorahkaa  
125 g  mascarponea  
25 g  tomusokeria  
  
Kostutukseen   
½ dl vettä  



1 rkl pikakahvijauhetta  
Koristeluun  
50 g  tummaa suklaata   
50 g  valkosuklaata  
100 g  tuoreita vadelmia   
30 g tuoreita puolukoita   
sitruunamelissaa   
  
1. Valmista brownietaikina. Sulata voi ja suklaa kattilassa tai mikrossa. Sekoita jauhot, 
vaniljasokeri, leivinjauhe ja hasselpähkinärouhe keskenään. Notkista tuorejuusto ja lisää 
siihen yksi kananmuna. Vaahdota intiaanisokeri ja 2 kananmunaa kuohkeaksi vaahdoksi. 
Lisää vaahtoon jäähtynyt suklaa-voiseos, tuorejuustoseos sekä kuivat aineet.   
  
2. Vuoraa uunipelti leivinpaperilla, kaada taikina pellille ja tasoita pinta. Paista 175 asteessa 
noin 15 minuuttia.   
  
3. Valmista crumble. Sekoita kulhossa jauhot ja sokerit. Nypi joukkoon huoneenlämpöinen 
voi ja lisää rouhittu suklaa. Levitä leivinpaperin päälle matalaan uunivuokaan ja paista 175 
asteessa noin 10 minuuttia.   
  
4. Tee churrotaikina. Sekoita kattilassa sokeri, voi, vesi ja suola. Anna kiehahtaa niin, että voi 
sulaa. Laske lämpöä ja lisää jauhot. Pyörittele taikinaa kattilassa, kunnes se hieman 
”kuivahtaa” ja taikinasta muodostuu pallo. Jäähdytä hiukan. Lisää kananmunat yksitellen 
sähkövatkaimelle vatkaten. Vatkaa jokaisen kananmuna lisäämisen jälkeen taikinaa 
muutama minuutti. Lisää viimeisen munan kanssa vaniljasokeri ja kardemumma.    
  
5. Nostele taikina pursotinpussiin, jossa on iso tähtitylla. Laita öljy lämpenemään 
paksupohjaiseen teräskattilaan. Pursota taikinasta pötköjä kuumaan (180 astetta) öljyyn. 
Taikina on paksua, katkaise pursotus saksilla tai veitsellä tai vaihtoehtoisesti voit pursottaa 
pötkylät reikäkauhan päälle ja nostaa ne sillä öljyyn. Paista 2-4 minuuttia per puoli, kunnes 
pinta on kauniin ruskea. Nostele leivinpaperin päälle valumaan.   
  
6. Kermatäytettä varten vatkaa kerma vaahdoksi. Lisää maitorahka ja mascarpone. Lisää 
tomusokeri siivilän läpi.   
  
7. Melbaa varten soseuta ainekset sauvasekoittimella tasaiseksi. Painele seos siivilän läpi 
siemenettömäksi.   
  
8. Lämmitä kostutukseen tarvittava vesi kiehumispisteeseen, lisää pikakahvijauhe ja sekoita 
tasaiseksi.  
  
9. Kokoaminen: Kostuta jäähtynyt browniepohja pikakahvilla. Sivele pinnalle vadelma-
puolukkamelbaa (jätä noin 1/3 koristelua varten). Leikkaa levystä kymmenen tasakokoista 
leivosta.  Lisää murennettu suklaacrumble ja laita churro leivoksen toiseen laitaan 
viistoittain.  Pursota kermatäytteestä ruusuke/ ruusukkeita lopun näkyvillä olevan crumblen 
päälle. Koristele asettelemalla churrojen /kermaruusukkeiden päälle tuoreita suklaassa 



dipattuja vadelmia, tuoreita puolukoita, sulatettua suklaata raitoina sekä vadelma-
puolukkamelbaa raitoina. Viimeistele sitruunamelissan lehdillä.   
  
  
Anni: AMERIKAN SERKUN BANAANIKAKKU  
  
Pohja  
3 ½ dl  vehnäjauhoja  
2 ½ dl  sokeria   
1 ½ tl  leivinjauhetta   
½ tl  soodaa  
2 tl  kanelia   
ripaus  suolaa  
90 g  voita   
200 g (2 kpl)banaania   
2  kananmunaa   
1 dl  täysmaitoa   
  
Vaniljavanukas   
1 ½ dl  sokeria   
2 rkl  maissitärkkelystä   
ripaus  suolaa   
3 dl  täysmaitoa   
2  kananmunan keltuaista  
1 rkl  vaniljasokeria   
2 tl  vaniljauutetta   
  
Keksit  
60 g  voita   
1 ½ dl  sokeria   
2 tl  vaniljasokeria   
1  kananmuna   
2 ½ dl  vehnäjauhoja   
½ tl  leivinjauhetta   
ripaus  suolaa   
  
Pursote  
100 g  voita   
300 g  tomusokeria   
200 g  maustamatonta tuorejuustoa   
  
Lisäksi  
2  banaania   
100 g  saksanpähkinöitä   
1 dl  sokeria   
½ dl  vettä  
50 g  tummaa suklaata  



2 dl  vispikermaa  
  
1. Pohjaa varten sekoita isossa kulhossa kaikki kuivat aineet. Sekoita huoneenlämpöinen voi 
joukkoon sähkövatkaimella sekoittaen. Muusaa banaanit ja sekoita joukkoon. Lisää 
kananmunat ja viimeiseksi maito. Sekoita tasaiseksi ja kaada kolmeen noin 15 cm 
halkaisijalla olevaan vuokaan. Paista 175 asteessa noin 20-25 minuuttia. Anna jäähtyä.   
  
2. Valmista vaniljavanukas laittamalla kattilaan sokeri, maissitärkkelys ja suola. Sekoita 
keskenään maito ja kananmunan keltuaiset, kunnes neste on tasaista. Kaada se hyvin 
sekoittaen kattilassa olevien kuivien ainesten joukkoon. Kuumenna, kunnes seos alkaa olla 
vähän paksumpaa ja vanukasmaista. Sekoita vaniljasokeri ja vaniljauute joukkoon. Laita 
jäähtymään.    
  
3. Keksejä varten vaahdota sokeri ja huoneenlämpöinen voi. Vatkaa joukkoon kananmuna. 
Sekoita kuivat ainekset keskenään ja lisää vaahdon joukkoon. Sekoita tasaiseksi. Tee lusikalla 
tai pursota pyöreän tyllan avulla noin 2 cm halkaisijalla olevia kekoja leivinpaperin päälle. 
Keksit leviävät hiukan, joten jätä tilaa kekojen väliin. Paista 175 asteessa noin 15 minuutin 
ajan.   
  
4. Valmista karamellisoidut pähkinät sulattamalla pannulla vesi ja sokeri. Kun seos on 
kuumaa, lisää kokonaiset saksanpähkinät sekaan. Pyörittele pähkinöitä seoksessa, kunnes 
ne saavat vähän väriä. Kaada kuuma seos leivinpaperin päälle jäähtymään. Kun pähkinät 
ovat jäähtyneet, rouhi terävällä veitsellä pieneksi.   
  
5. Vatkaa huoneenlämpöinen voi vaaleaksi vaahdoksi. Laita sekaan tomusokeri ja vaahdota. 
Lisää lopuksi tuorejuusto ja vatkaa nopeasti sekaisin.   
  
6. Aloita kakun kasaaminen laittamalla ensimmäinen pohja kakkualustalle ja laita reunakalvo 
ympärille. Pursota voi-sokerikreemiä kakkupohjan reunoille niin, ettei mihinkään jää koloa. 
Keskelle tulee jäädä ympyrän muotoinen kolo. Levitä koloon vaniljavanukasta reilu kerros. 
Laita päälle banaanikuutioita ja keksimurua. Varmista, että reunojen pursotus on vähintään 
yhtä korkea kuin keskellä oleva täyte. Laita seuraava pohja päälle ja täytä samalla tavalla. 
Laita kolmas pohja päälle. Siirrä kakku kylmään.   
  
7. Temperoi suklaa (ensin lämmitys 48-50 asteeseen, sitten jäähdytys 27-28 asteeseen ja 
sitten vielä lämmitys 31-32 asteeseen) ja valmista siitä viuhkamaisia koristeita 
pursottamalla. Siirrä koristeet kylmään jähmettymään.   
  
8. Ota kakku kylmästä. Levitä voi-sokerikreemiä kakun reunoille. Pursota kermavaahdosta 
kakun päälle huippuja. Laita karamellisoitua pähkinärouhetta kakun päälle pursotusten 
keskelle. Laita suklaaviuhkoja pystyyn pursotusten päälle. Murustele keksejä kakun 
reunoille.  
  
Inka: ITALIAA KIELELLÄ (PIZZA)  
  
Pizzapohja  
1 ½ dl  vettä  



15 g  kuivahiivaa  
1 tl  suolaa  
2 rkl  oliiviöljyä  
n. 4-6 dl  durum vehnäjauhoja  
  
Kaulitsemiseen  
n. 3 dl  vehnäjauhoja   
  
Tomaattikastike  
400 g  kirsikkatomaatteja   
½ dl  vettä  
2 rkl  tomaattipyreetä   
2 tl  suolaa  
1 tl  mustapippuria  
2 tl  sokeria   
3   valkosipulin kynttä   
100 g  sipulia   
50 g  inkivääriä   
10 lehteä  basilikaa   
  
Täytteet  
100 g  mozzarellaraastetta    
10 siivua  ilmakuivattua kinkkua     
20 kirsikkatomaattia    
125 g  mozzarellapaloja    
1 ruukku  basilikaa   
4  valkosipulin kynttä  
2 rkl  hunajaa  
2 rkl  rypsiöljyä  
3 tl  suolaa pizzakiven päälle ripotteluun  
½ dl oliiviöljyä pizzojen voiteluun  
  
Valkosipuliöljy  
4  valkosipulin kynttä  
4 rkl  rypsiöljyä  
2 rkl  juoksevaa hunajaa  
  
1. Pizzapohja: Sekoita kuivat aineet keskenään, tee niiden keskelle kolo, jonne kaadat 
lämpimän veden ja öljyn. Vaivaa tasaiseksi ja kimmoisaksi taikinaksi, niin kauan ettei taikina 
enää ime jauhoa itseensä. Jätä liinan alle lämpimään nousemaan noin 15 minuutiksi. Tee 
sillä välin tomaattikastike.  
  
2. Tomaattikastike: Pilko kirsikkatomaatit, sipulit ja inkivääri ja aseta ne pannulle. Lisää 
suola, sokeri, pippuri ja loraus vettä sekä tomaattipyree. Anna kiehua noin 5-10 minuuttia, 
jotta tomaatit hieman pehmenevät. Lisää basilikan lehdet ja kaada seos tehosekoittimeen ja 
soseuta tasaiseksi. Mausta tarvittaessa lisää suolalla ja sokerilla.   
  



3. Lämmitä uuni 250-300 asteeseen pizzakivi sen sisällä. Leikkaa pizzapohjasta 10 palasta ja 
kauli ne tosi ohueksi runsaalla jauhomäärällä. Levitä tomaattikastiketta ja asettele täytteet 
pizzan päälle niin, että juustoraaste ensin ja sitten loput. Ilmakuivattu kinkku ja basilika 
laitetaan vasta paiston jälkeen. Paista pizzoja kuuman ja suolatun pizzakiven päällä noin 4-7 
minuuttia tai kunnes reunat ovat kauniin ruskeat. Nosta pizza uuniin ja pois sieltä 
pizzalapion avulla. Tarjoile valkosipuliöljyn kanssa.   
  
4. Valkosipuliöljy: Purista valkosipulinkynnet, lisää öljy ja hunaja. Sekoita hetken aikaa. 
Ripottele öljyä lusikalla pizzan päälle.  
  
Laura: CARROT FLAN VANUKASKAKKU  
  
Karamellikastike  
1 ½ dl sokeria  
2 rkl vettä  
  
Flan  
4 kananmunaa  
100 g tuorejuustoa  
1 tlk kondensoitua maitoa  
1 ½ dl täysmaitoa (huoneenlämpöinen)  
1 ½ tl vaniljasokeria  
  
Porkkanakakku  
2 kananmunaa  
2–3 (75 g) porkkanaa   
1 dl sokeria  
1 dl rypsiöljyä  
1 ½ tl kanelia  
1 tl leivinjauhetta  
2 1/3 dl vehnäjauhoja  
½ tl muskottipähkinää  
  
Voiteluun  
vuokasprayta    
  
Hasselpähkinänekut  
15 hasselpähkinää  
¾ dl sokeria  
15 cocktailtikkuja  
  
Tukevaa teippiä (esim. maalarinteippiä)  
  
Valmistusohjeet  
Tee ensin karamellikastike  
Laita vesi ja sokeri paistinpannulle ja kuumenna välillä sekoittaen, kunnes sokeri sulaa ja saa 
kullanruskean värin.   



  
Valmista flan (vanukas)  
Laita kaikki aineet blenderiin ja sekoita sileäksi.  
  
Valmista porkkanakakkutaikina  
Kuori ja raasta porkkanat. Lisää muut aineet ja sekoita käsivispilällä.  
  
Keitä vesi ja laita keitetty vesi uunivuokaan (=vesihaude).  
Voitele rengasvuoka kevyesti vuokaspraylla ja laita rengasvuoka vesihauteeseen. Kaada 
karamellikastike rengasvuoan pohjalle. Kaada varovasti suuren kauhan avulla 
karamellikastikkeen päälle porkkanakakkutaikina ja sen päälle flan-vanukas. Laita folio 
vuoan päälle. Tarkoituksena on, että flan ja porkkanakakku vaihtavat paikkaansa uunissa 
paistuessaan. Paista 180°C uunin keskitasolla 50 minuutin ajan ja poista folio. Jatka 
paistamista vielä noin 5 minuutin ajan.   
  
Valmista paiston aikana hasselpähkinänekut  
Paahda pähkinöitä pannulla, jotta niiden kuori alkaa tummua. Laita pähkinät 
keittiöpyyhkeen väliin ja rullaa, kunnes pähkinöiden kuori irtoaa. Laita cocktailtikut 
pähkinöihin varovasti. Leikkaa teipistä valmiiksi paloja, joilla tikut kiinnitetään työtason 
reunaan. Suojaa lattia. Mittaa sokeri kattilaan ja kuumenna hiljalleen miedolla lämmöllä, 
kunnes sokeri on sulanut. Keitä kauniin vaalean ruskean väriseksi. Varo sekoittamasta liikaa 
tarvittaessa voit hieman käännellä seosta. Nosta seos liedeltä ja anna jäähtyä hetki. Sokeri 
on todella kuumaa! Kasta yksi pähkinä kerrallaan paahdetussa sokerissa niin, että pähkinä 
on kokonaan peittynyt sokerilla. Teippaa tikku pähkinöineen työtason reunaan niin, että 
sokeri valuu alaspäin. Anna pähkinöiden jäähtyä ja kovettua. Katkaise sokerivalumasta 
sopiva mitta ja ota cocktailtikku pois.   
  
Anna kakun jäähtyä paistovuoassa ennen kumoamista. Kumoa varovasti tarjoiluastiaan. 
Asettele nekut koristeeksi kakun päälle.  
  
Juoma  
vettä  
lime  
pakastemansikkaa  
minttua  
sokeria  
  
Sekoita kaikki raaka-aineet ja tarjoa vanukaskakun kanssa.   
  
Mariam: TI AMO JÄÄTELÖLEIVOKSET  
  
Kindersydän  
3  Kinder Bueno patukkaa  
50 g  mascarponea  
100 g  pakastevadelmia  
1 rkl  sokeria  
1 tl  gelatiinijauhetta  



1 rkl  vettä  
  
Pistaasikakku  
125 g  voita  
125 g  sokeria  
2  kananmunaa  
n. 110-130 g vehnäjauhoja  
2 ½ dl  pistaasipähkinää  
1 tl  leivinjauhetta  
2 tl  machajauhetta  
½ dl  maustamatonta jogurttia  
½ dl  täysmaitoa  
1 rkl  vanilja-aromia  
  
Nutellamousse  
100 g  nutellaa   
50 g  maustamatonta tuorejuustoa  
3 dl  kuohukermaa  
2  liivatelehteä  
1 rkl  vettä  
  
Mirror glaze  
170 g  tummaa suklaata (47 %)  
150 g  sokeria  
75 ml + 1 rkl vettä  
5 g  gelatiinijauhetta  
100 g  kondensoitua maitoa  
  
Koristeet  
30 kpl tuoreita vadelmia  
1 dl  pistaasipähkinöitä  
50 g  valkosuklaata  
lehtikultaa    
  
1. Kindersydän: Aja patukat rouheaksi yleiskoneella. Sekoita mascarponen joukkoon.   
  
2. Pistä massa pursotinpussiin. Leikkaa pussin kärjestä pala niin, että halkaisija on reilu 1 
cm:n kokoinen. Työnnä jäätelötikku pussiin noin puoleen väliin ja vedä hitaasti pois samalla 
pursottaen niin, että tikun ympärille jää massaa. Aseta tikut tarjottimelle ja jäähdytä 
mahdollisimman kylmäksi.  
  
3.Laita gelatiinijauhe turpoamaan veteen. Keitä vadelmat kuumaksi ja paseeraa ne. Sulata 
gelatiini mikrossa ja yhdistä vadelmamehuun. Anna hieman jäähtyä. Valele tai dippaa 
kinderpuikot kauttaaltaan vadelmamehussa ja pistä takaisin kylmään.  
  
4. Pistaasikakku: Vatkaa huoneenlämpöinen voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää kananmunat 
yksitellen joukkoon samalla voimakkaasti vatkaten. Paahda pistaasipähkinöitä hetki 



kuumalla ja kuivalla pannulla, rouhi ne yleiskoneella. Yhdistä kuivat aineet keskenään ja 
sekoita massan joukkoon.  
  
5. Lisää lopuksi jogurtti, maito ja vanilja-aromi. Levitä massa noin puolen sentin paksuiseksi 
levyksi leivinpaperille ja paista uunissa 175 asteessa noin 20 minuuttia. Jäähdytä.  
  
6. Leikkaa pohjasta 10 kpl suorakaiteen muotoisia palaisia niin, että ne mahtuvat 
jäätelömuotteihin.  
  
7. Nutellamousse: Laita liivatelehdet kylmään veteen pehmenemään. Sekoita nutella 
tuorejuuston sekaan. Vatkaa kerma kevyeksi vaahdoksi toisessa kulhossa. Kuumenna 1 rkl 
vettä kiehuvaksi mikrossa ja sulata liivatteet sinne. Kaada ohuena nauhana nutella-
tuorejuustomassaan samalla sekoittaen. Lopuksi vatkaa vaahdotettu kerma joukkoon.  
  
8. Mirro glaze: Sekoita gelatiinijauhe 1 rkl veden kanssa. Laita sokeri, vesi (75 ml) ja 
kondensoitu maito kattilaan. Kuumenna, mutta älä keitä. Kuumenna gelatiini mikrossa niin, 
että se on nestemäistä ja lisää joukkoon. Ota kattila liedeltä ja sekoita paloiteltu suklaa 
joukkoon. Anna suklaan sulaa jonka jälkeen aja massa tasaiseksi sauvasekoittimella. Siirrä 
kuorrute toiseen astiaan ja peitä pinta kelmulla. Anna jäähtyä ennen käyttöä noin 40 
asteiseksi.   
  
9. Kokoaminen: Laita jokaiseen muottiin (10 kpl) vajaa puolilleen nutellamoussea. Aseta 
sitten kinderpuikot paikalleen ja täytä nutellamoussella muotit melkein täyteen. Laita 
jokaiseen pistaasikakkupohja palanen niin, että sen pinta tulee samalle tasolle muotin 
reunan kanssa. Tasoita lastalla ja tarvittaessa lisää nutellamoussea. Jäädytä. Aseta jäätyneet 
leivokset oikein päin jäähdytysritilälle ja kuorruta ne mirror glazella kauttaaltaan.   
  
10. Koristelu: Sulata valkosuklaa. Laita se pursotinpussiin jossa on pieni pyöreä tylla. Pursota 
ohuita raitoja leivosten päälle. Paahda pistaasipähkinöitä kuivalla ja kuumalla pannulla, 
kunnes ne saavat hieman väriä. Koristele tuoreilla vadelmilla, pähkinöillä ja lehtikullalla  
  
Ulla: KAKKUMUISTOJA KARJALASTA - HUNAJAKAKKU  
Kakkupohja  
100 g  voita  
245 g  hunajaa  
3  kananmunaa  
2 tl  soodaa  
1 tl  etikkaa  
9 dl  vehnäjauhoja  
  
Täyte ja kuorrute  
500 g  maustamatonta tuorejuustoa  
240 g  smetanaa  
½ tlk (200 g)kondensoitua maitoa  
2 dl  vispikermaa  
½ dl  sokeria  
  



Kostutus  
2 dl  omenasiideriä  
  
Hunaja-manteli-crumble  
1 dl  kokonaisia manteleita  
1 rkl  sokeria  
1 rkl  juoksevaa hunajaa  
  
Porkkanalastut  
2  porkkanaa  
¼ tl  suolaa  
1 rkl sokeria  
  
Koristeluun  
2 dl  tuoreita vadelmia  
2 dl  vispikermaa  
1 rkl  sokeri  
  
1. Kakkupohja: Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Sulata voi ja hunaja vesihauteessa. 
Lisää joukkoon kananmunat yksitellen sähkövatkaimella vatkaten. Lisää joukkoon sooda ja 
etikka. Lisää jauhot vähän kerrallaan sekoittaen taikinaa puuhaarukalla. Kun taikina alkaa 
olla paksuhkoa, sekoita loput jauhot kädellä alustaen. Kun taikina irtoaa käsistä ja kulhon 
reunoista taikina on valmis.   
  
2. Jaa taikina 9 samankokoiseen palaseen. Kauli taikinapalat yksitellen ohueksi levyksi 
kaulimella. Leikkaa taikinasta noin 20 cm:n kokoinen ympyrä esim. kakkuvuokaa apuna 
käyttäen. Siirrä leikattu taikina leivinpaperoidulle pellille. Tee näin jokaiselle palaselle. Voit 
kaulia kaksi pohjaa perättäin ja sitten paistaa pohjat.   
  
3. Laita pohjat kiertoilmalle uuniin noin 4 minuutiksi. Samalla kun pohjat ovat uunissa 
kaulitse seuraavat odottamaan uuniin pääsyä. Tee kaikki pohjat ja jätä ne jäähtymään. 
Paista viimeisenä taikinan ylijäämäpalaset. Kun ylijäämäpalat ovat jäähtyneet, murskaa ne 
tehosekoittimessa hienoksi muruksi. Niitä tarvitaan myöhemmin kuorrutteeseen.  
  
4. Täyte ja kuorrute: Vatkaa vispikerma vaahdoksi. Sekoita keskenään tuorejuusto, smetana 
ja kondensoitu maito. Lisää joukkoon kevyesti sekoittaen vatkattu vispikerma sekä sokeri. 
Nosta jääkaappiin jämäköitymään.  
  
5. Hunaja-manteli-crumble: Paahda mantelit paistinpannulla ilman rasvaa. Nosta pannu pois 
levyltä ja ripottele manteleiden päälle sokeri ja hunaja. Nosta pannu takaisin levylle ja 
kuumenna hetki sekoittaen. Levitä seos leivinpaperin päälle jäähtymään. Rouhi jäähtyneet 
hunajamantelit karkeaksi rouheeksi.  
  
6. Porkkanalastut: Tee porkkanalastut. Kuori porkkanat ja huuhtele. Leikkaa porkkanat 
ohuiksi suikaleiksi kuorimaveitsen avulla. Sekoita suola porkkanoiden joukkoon ja anna 
porkkanoiden itkeä hetki. Kuivaa porkkanat talouspaperiin ja ripottele päälle sokeria. 
Kuivata uunissa 175 asteessa noin 10 minuuttia. Varo, etteivät porkkanat pala.  



  
7. Koristelu: Vatkaa kerma vaahdoksi ja siirrä pursotinpussiin, jossa on tähtitylla.  
  
8. Kakun kokoaminen: Laita kakkupohja tarjoilulautaselle. Sivele pohjaan kostuketta 
pullasudin avulla. Levitä päälle kaksi-kolme ruokalusikallista täytettä. Laita seuraava 
kakkulevy päälle ja sivele jälleen kostuketta ja lisää täyte. Toista, kunnes viimeinen 
kakkulevy on päällimmäisenä. Levitä loppu kuorrute kakun päälle ja reunoille. Tämän 
jälkeen kuorruta kakun päällinen murskatulla pohjamurulla kauttaaltaan. Vie hetkeksi 
kylmään jämäköitymään. Pursota kermalla spiraalimainen rengas kakun päälle. Koristele 
kakku porkkanalastuilla, vadelmilla ja hunaja-manteli-crumblella.  
 


