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This thesis has been made as a commission for congregation of Olari, Espoo. Aim of 
our production was to create pastries for four Christian sacred days. Sacred days were 
the first Advent, the Shrovetide, the Easter and the Whitsunday. Commission gave us 
free hands to create the pastries. Goal of the thesis is that the pastries could be served 
on the church of Olari each sacred day for about hundred people. Pastries should be 
productionally and economically possible to serve. 
 
As a beginning we studied about Christian food culture, baking and symbols. We got 
our ideas for the pastries from the themes of each sacred day and from the common 
ingredients of Christian time. At first we planned two pastries for each sacred day. We 
have studied French bakery so it is easy to see the impact of French cuisine in our pas-
tries. Part of our process was to have a co-operation confectioner who could help us to 
solve problems concerning the pastries and to figure out if there are productional 
problems. 
 
We tested the pastries two times in our school kitchen. The aim of the first experiment 
was to test pastries we designed. After that we created the recipes. The second experi-
ment was to try the pastries for a chosen judge. We used the results of the judge for 
finishing the recipes and to choose the right pastry from two options. Time we used 
for the whole process was between January of 2013 and march of 2013. 
 
We managed to include symbols and tastes of the bible to our pastries. Judge and 
commission gave us a feedback which was positive and helpful. Serving and producing 
the pastries in the future will be in commission’s hands. There are three different ways 
to produce the pastries. One is to produce them by the co-operation confectioner. One 
option is to produce them by using the staff of congregation of Olari. Last option is 
that we make the pastries for the congregation.    
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1 Johdanto 

Leivokset tuovat iloa elämään ja kruunaavat tapahtuman. Ne värittävät arkea ja koros-

tavat juhlaa. Leivontakulttuuri on levinnyt kaikkialle aina perinteisistä leipomoista hie-

noihin ravintoloihin. Leivonnasta on tullut suosittu nykypäivän harrastus. Tämä käy 

ilmi esimerkiksi leivontablogien määrästä. Miksei leivosten tuomia makuelämyksiä voisi 

kokea myös kirkollisissa tapahtumissa? Voisiko perinteisenä kahvileipänä tunnetun pul-

lapitkon korvata jollakin muulla? 

 

Tässä opinnäytetyössä kehitettiin leivokset neljälle valitulle kirkolliselle juhlapyhälle. 

Pyhäpäivät valittiin, niin että ne olisivat luonteeltaan erilaisia ja jakaantuisivat tasaisesti 

koko kirkkovuodelle. Ne valittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Valitut pyhäpäivät 

olivat ensimmäinen adventti, laskiaissunnuntai, pääsiäispäivä ja helluntai. Opinnäytetyö 

tehtiin toimeksiantona Espoon Olarin seurakunnalle. Aihe opinnäytetyölle tuli toimek-

siantajalta. Toimeksiantajan toiveena oli, että produktin lopputuotteita voitaisiin tarjota 

Olarin seurakunnan tiloissa valittuina kirkollisina pyhäpäivinä noin sadalle hengelle.  

 

Opinnäytetyön viitekehyksessä tutustutaan raamatun ajan ruokakulttuuriin, leivän his-

toriaan, kristillisiin leivontaperinteisiin ja kristilliseen symboliikkaan. Leivosten historia 

kytkeytyy osaksi leivän ja viljan historiaa, jossa leivos nähdään leivän hienostuneimpana 

muotona (Lönnqvist 1997, 9). Leipä taas kietoutuu osaksi kristillistä perinnettä esimer-

kiksi raamatun vertauksissa ja ehtoollistoimituksissa. Tietoperustan toisessa osassa tu-

tustutaan leivonnassa käytettäviin perusraaka-aineisiin ja tuotekehitykseen. Menneisyy-

destä oppineena ja inspiroituneena sekä nykypäivän tietoa hyödyntäen siirrytään leivos-

ten suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. 

 

Opinnäytetyömme lopputuloksena ovat uudet tuotteet. Emme halunneet uudelleen 

päivittää pyhäpäivien perinteisiä leivoksia, vaan haimme ideat raamatun ajan ruokakult-

tuurista ja kirkkovuoden väreistä. Raamatun ajan ruokakulttuuri johdatti meidät käyt-

tämään leivoksissamme Lähi-idästä tuttuja raaka-aineita, kuten mantelia, hunajaa ja pis-

taasia.  Pyhäpäivien liturgisista väreistä saimme ideat leivosten väreihin. Tavoitteena oli 

myös, että leivoksiin saataisiin sisällytettyä kristillistä symboliikkaa, niin että ne sopisivat 



 

 

 

valittujen pyhäpäivien teemaan. Valittujen juhlapyhien teemojen pohjalta pyrkimyksenä 

oli, että leivoksille luotaisiin tarinat, jotka herättäisivät mielenkiintoa.  

 

Pyrimme siihen, että leivokset olisivat keskenään erilaisia niin muodoltaan, maultaan, 

väriltään kuin koostumukseltaan. Lisäksi suunniteltavien leivosten tuli olla tuotannolli-

sesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Henkilökohtaisina tavoitteinamme oli hyö-

dyntää ammatillista leivontaosaamistamme ja luoda jotakin sellaista, joka tukisi meidän 

näkemystämme hyvästä leivoksesta. Oma kokemuksemme ammattimaisesta leivonnai-

sesta on kohtalaisen lyhyt, mutta oppia on haettu opiskelemalla alan huippukoulussa 

Ranskassa ja työskentelemällä eräässä suomalaisessa huippuravintolassa. Leivontatai-

tomme nojaavat vahvasti ranskalaiseen, klassiseen leivontaperinteeseen.   

 

Leivosten suunnittelun jälkeen kokeilimme suunnitelmat käytännössä koekeittiössä. 

Vakioimme reseptit ja teimme tarvittavat muutokset. Koekeittiön jälkeen testasimme 

tuotteet raadilla, keräsimme tulokset ja teimme johtopäätökset jatkotoimenpiteistä. 

Tuotekehitystyö tapahtui HAAGA-HELIAN opetuskeittiössä tammi-huhtikuun välillä 

2013. Tuotekehitystyön osana laskimme leivosten raaka-ainehinnat. Leivosten tuotan-

non toteutusvaihtoehtoina on tilata ne yhteistyökumppanilta, valmistaa ne toimeksian-

tajan henkilöstöllä tai tilata ne opinnäytetyn toteuttajilta.    

  

Tehtävänanto oli kiinnostava, sillä se loi tekijöilleen mahdollisuuden tutustua leivosten 

historiaan, raamatunajan ruokakulttuuriin ja kristilliseen symboliikkaan. Aihe oli käy-

tännönläheinen ja tekijälleen se antoi mahdollisuuden kehittää ammatillisia valmiuksia 

tuotekehityksen ja leivontataitojen osalta. Tällaista työtä ei meidän tai toimeksiantajan 

tietojen perusteella ole aikaisemmin tehty. Pitkän aikavälin tavoitteena oli, että ideaa 

saataisiin levitettyä kansallisiin viestimiin ja sitä kautta myös muihin seurakuntiin. Tul-

koon kirkollisista leivoksista seurakuntien uusi perinne.  

 

Omistamme opinnäytetyömme Outi Westmanin muistolle.
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2 Tutustuminen historiaan 

Leivoksen historia on valkoisen leivän historiaa ja sen historia nivoutuu osaksi maanvil-

jelyksen historiaa. Kaikki viljalajit (riisi, maissi, hirssi, kaura, ohra, ruis ja vehnä) kuulu-

vat heinäkasvien Graminae-heimoon. Ihminen kesytti heinän viljaksi, joten viljanjyvää 

voidaan pitää ihmisen luomana, kulttuurin tuotteena. (Schöneck 1997, 7–9.) Ensimmäi-

set merkit maanviljelystä on löydetty 11 000 vuoden takaa Lounais-Aasiasta, jolloin 

siellä viljeltiin ohraa ja vehnää (McNeill & McNeill 2005, 50).  

 

Ihminen on saanut viljakasveista ravintonsa jo yli kymmenen tuhannen vuoden ajan, 

joten sen merkitys ihmisen kulttuurissa ilmenee monin tavoin. Esimerkiksi painomitat 

määriteltiin tietyn jyväluvun mukaan. Babyloniassa 180 jyvän mittana oli sekeli, josta 

juontui myöhemmin samalla nimellä tunnettu kultaraha. Keskiaikaisessa Englannissa 

1/20 unssia määriteltiin painoltaan yhdenvertaiseksi 32 vehnänjyvän kanssa. Monissa 

rahakolikoissa ennen ajanlaskumme alkua aina nykypäivään saakka esiintyy tähkä ja 

vielä 1800-luvulla palkat ja maanvuokra maksettiin usein viljoina. Viljan ruotsinkielinen 

sana cerealier juontuu englannin kielen sanasta cereals, mikä tulee roomalaisten maan-

viljelyksen jumalattaren sanasta Ceres, joka oli roomalaisten vastine kreikkalaisten De-

meter-jumalatteresta. Demeter eli niin sanottu jyväemo-jumalatar juontaa juurensa 

kreikan kielen sanoista theai (=jyvä) ja meter (=äiti). (Schöneck 1997, 8–9.) 

 

Varhaiset maanviljelyspaikat sijaitsevat Lähi-idässä ja Niilin ympäristöstä. Sieltä ovat 

lähtöisin myös Raamatun tarinat. (Lönnqvist 1997, 13–17.) Kaikissa kulttuureissa, jois-

sa osataan jauhaa jyviä ja leipoa, leipä on tärkein ruokalaji. Ensimmäisten viljelykulttuu-

rien alueella muinaisessa Egyptissä tunnettiin noin 40 erilaista leipää ja leivonnaista. 

(Biedermann 2004, 191.) 

 

2.1 Raamatun ajan ruokakulttuuri 

Alue, josta raamatun kertomukset ovat lähtöisin, sijoittuu nykyisen Palestiinan, Israelin, 

Jordanian, Libanonin ja Syyrian alueelle. Alueella on monta nimeä: sitä kutsutaan myös 

luvatuksi maaksi, Kanaaninmaaksi ja pyhäksi maaksi. Palestiina oli silloisen Mesopota-

mian ja Egyptin yhdysväylä. Alue on pinta-alaltaan kohtalaisen pieni, sillä sen pituus 
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pohjoisesta etelään oli noin 250 kilometriä ja leveyttä alueella oli vain noin 90 kilomet-

riä. Se kuuluu subtrooppiseen ilmastoon, jossa on vain kaksi vuodenaikaa: kuumat ja 

sateettomat kesät sekä viileät ja runsassateiset talvet. Alue oli yksi maaviljelyskulttuurin 

kehdoista. Pyhä maa oli aikanaan hyvin hedelmällistä aluetta. (Jurvelin 2009, 19–20.)  

 

Seuraavassa käsitellään tärkeimpiä raaka-aineita, joita alueella käytettiin raamatun tapah-

tumien aikoina. Käsittelyyn otetaan vain sellaiset raaka-aineet, joita voisi käyttää nyky-

ajan makeissa leivonnaisissa. Näin ollen esimerkiksi liharuokia ei käsitellä lainkaan.  

 

Hedelmistä yksi tärkeimmistä oli viikuna. Raamatusta löytyy useita viikunavertauksia. 

Viikunoita kuivattiin ja niistä tehtiin kakkuja. Myös Jeesus käytti viikunaa vertauksis-

saan: ”Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja 

alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä” (Matt. 24:32.) 

 

Toinen suosittu hedelmä oli granaattiomena. Sitä pidettiin Israelin kauneimpana he-

delmänä, sillä sen pää muistuttaa kruunua, mikä johti ihmiset ajattelemaan siitä Moo-

seksen kirjaa, joka tunnetaan juutalaisten pyhien kirjojen kruununa. Voi jopa olla, että 

omena, jonka Eeva antoi Aatamille, olikin granaattiomena. Kolmas käytetty hedelmä 

oli taateli, josta tehtiin hunajan tapaista siirappia (Jurvelin 2009, 32–36.). Raamatun sa-

nanlaskuissa puhutaan kultaomenoista. Nykyään nimitystä käytetään Välimeren maissa 

yleisesti aprikooseista, joten Jurvelinin mukaan on mahdollista, että raamatun kulttuu-

rissa käytettiin aprikoosia. Appelsiiniä ei Raamatun aikoina vielä tunnettu, mutta Jurve-

lin mainitsee tyypillisenä Lähi-idän mausteena ruusuveden ja appelsiininkukkaveden, 

joka on pomerranssin kukkien nupuista uutettua ja tislattua nestettä. (Jurvelin 2009, 

182.)  

 

Erilaiset pähkinät olivat luonnollinen osa raamatun ajan ihmisten ravintoa, sillä raama-

tussakin mainitaan nimeltä pistaasipähkinä ja manteli. Hunaja, jota kerättiin villimehi-

läisten pesistä, oli yleinen makeutusaine leivonnaisiin, juomiin ja myös lääkinnällisiin 

tarkoituksiin. Raamatussa hunaja mainitaan usein, mutta sillä voidaan tarkoittaa myös 

taateleista tai muista hedelmistä tehtyä makeaa siirappia. Hunaja on suosittu vertausku-

vissa: se symboloi nautintoa, onnea ja hyvinvointia. Sananlaskuista löytyy sanonta, joka 

varoittaa nuoria vieraiden naisten houkutuksista: ”Hunajaa tiukkuvat vieraan naisen 
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huulet, hänen kielensä on öljyä liukkaampi, mutta lopulta hän käy karvaaksi kuin koi-

ruoho, viiltää kuin kaksiteräinen miekka” (Sananl. 5:3-4.) (Jurvelin 2009, 62–63, 204.) 

 

Mitä sitten oli manna? Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan: ”Israelilaiset antoivat 

sille ruoalle nimeksi manna. Se muistutti korianterin siementä mutta oli valkoista ja 

maistui hunajaleivälle” (Moos. 16:31.) Mannan nimi juontuu heprean kysymyksestä 

mitä (tämä on), joka on hepreaksi man (hu).  Manna on kiinnostanut tutkijoita näihin 

päiviin saakka, sillä sen alkuperälle on esitetty useita selityksiä. Erään teorian mukaan 

manna tulee Siinain niemimaalla kasvavasta tamariskipensaasta, joka vastaa ulkonäöl-

tään ja maultaan Raamatussa kuvattua mannaa. Sateiden jälkeen nämä pensaat erittävät 

maahan valkeita tai kellertäviä makeita jyväsiä. Toisen teorian mukaan manna on huna-

jantapaista ainetta, jota eräs hyönteislaji erittää. Arabian kielellä tätä ainetta kutsutaan 

man-es-simma eli ”mannaa taivaasta”. (Jurvelin 2009, 65–67.) Gastronomisen sanakir-

jan mukaan manna on nykyään muun muassa sokeripitoista nestettä, jota Tamariski-

pensaassa elävä kilpikirva erittää, ja sitä käytetään edelleen makeutusaineena. Mannalla 

ei ole siis mitään tekemistä vehnästä saatavien mannaryynien kanssa. Mannasuurimoilla 

tarkoitetaan raemaiseksi rouhittua viljaa, jota käytetään puuroihin, velleihin ja vanukkai-

siin. (Turtia 2009, 329.) 

 

2.2 Leivästä leivoksiin 

Albaniassa on sanonta: ”Leipä on yhtä vanha kuin elämä.” Sitä on syöty aina kulttuu-

rimme alusta saakka. (Schöneck, 112.) Leivän vertauskuvallinen merkitys ja siihen liitty-

vät sanonnat ovat säilyneet näihin päiviin saakka. Useissa saduissa leivällä on kaksi-

jakoinen rooli: toisaalta se on jokapäiväinen välttämättömyys, mutta toisaalta myös 

maaginen onnen ja vallan symboli. Leipää saatettiin uhrata jumalille tai sitten osoitettiin 

armollisuutta antamalla leipää köyhille. Viimeistään Rooman valtakunnassa leivästä teh-

tiin politiikkaa ja kansalle annettiin ”leipää ja sirkushuveja” satiirikko Juvenaliksen mu-

kaan (n. 60–140 eKr.) Ranskan vallankumouksen aikana Ranskan kuningatar Marie 

Antoinetten väitetään sanoneen: ”Jos kansalla ei ole leipää, syököön sitten leivoksia.” 

1500-luvulta ovat peräisin sanonnat ”Leivän voima on jumalan voimaa” ja ”Jokaisessa 

leipäpalassa on meitä ravitseva jumalan armo”. Leipää saatettiin tuoda tuliaiseksi tai 

uhrilahjaksi kastejuhliin, häihin tai hautajaisiin. Kuolleiden muistopäivänä tuotava leipä 
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vapautti toivomuksen. Vielä tänäkin päivänä Sveitsin Lötschentalin kylässä on perin-

teenä jakaa leipää ja juustoa pyhäinmiestenpäivänä ja samalla siunataan kansaa ja koti-

eläimiä. (Lönnqvist 1997, 19–20.) 

 

Viljan jyväsen vaiheet ruokapöytään vertautuvat inhimillisen kulttuurin kehitysvaihei-

siin, ja leivosta voidaan pitää leivän ja leipomiskulttuurin hienostuneimpana muotona 

(Lönnqvist 1997, 9). Silloin leipomisesta tulee korkeakulttuuria, sillä onhan se arvostet-

tua käsityötä. Leivonnan historia on vehnän historiaa. Vehnää on osattu viljellä jo yli 

10 000 vuotta. Kun vehnä tuli muinaisten egyptiläisten vaikutuspiiriin, alkoi ruoanval-

mistuksen uusi vaihe eli leivonta. Egyptiläiset keksivät taikinan nostatuksen hiivan avul-

la ja hyödynsivät sitä käytännössä. Vielä tähän saakka leipä oli ohutta ja se paistettiin 

kivillä ulkoilmassa. Tuon ajan leipä oli alusta muille ruoka-aineille tai sitten sitä oli lio-

tettava ennen käyttöä. Kohotetun leivän myötä leivästä tuli itsessään ruokatuote. Se 

muutti aikaisemmat ruoanvalmistusmenetelmät. Vehnä pystyttiin jauhamaan niin, että 

siitä saatiin vaaleaa jauhoa. Useissa kielissä se onkin nimetty sen värin perusteella (eng-

lannin wheat, saksan weizen ja ruotsin vete). (Schöneck 1997, 112.) 

 

Leipä on pyhää. Leivän muoto syntyy ihmisen käsissä vaikkapa sarviksi, kiekoiksi, rinki-

löiksi ja leteiksi. Eläimen muotoon leivotut leivät ovat symboloineet esimerkiksi hedel-

mällisyyttä ja ihmishahmot oletettavasti jumalhahmoja. Renkaat, rinkulat, pyörät ja spi-

raalit on tulkittu taivaan kappaleiden tapahtumiksi. Myös leipomisajankohdalla on saa-

tettu yrittää tuoda esiin yliluonnollista tai terveyttä edistävää voimaa. Kirkon siunaama 

leipä kaksinkertaisti leivän voimat. (Lönnqvist 1997, 33.)   

 

1700-luvun loppupuolella tuotiin Ruotsiin aivan uudenlainen leipä. Kyseessä oli niin 

sanottu ranskanleipä, joka leivottiin oluthiivaan ja siihen käytettiin vain hienoimpia ja 

valkoisia vehnäjauhoja. Kahvihuoneet avustivat merkittävästi valkoisen leivän voitto-

kulkua. 1800-luvulla yleistyi ranskanleivän seuraava muoto eli ranskalaisen mallin mu-

kaisesti ”pain à café”, siis leipää jota nautittiin kahvin kera. Kahvileipää tai makeaa lei-

vonnaista, joka nautittiin kahvin tai teen kanssa, alettiin pitää tavattoman hienostunee-

na. (Lönnqvist 1997, 33.) 
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Sana torttu on lainattu ruotsinkielen sanasta tårta. Se tavataan Ruotsissa ensimmäisen 

kerran 1418 ja se pohjautuu latinan kielen sanaan tortum, millä tarkoitetaan litteää kak-

kua, johon on pantu hedelmää ja joka on tietyn muotoinen. Torttu saatettiin täyttää 

myös marmeladilla, mantelimassalla ja kermalla. Torttu on pasteijan nuorempi ja ma-

keampi sukulainen. Tyypillinen torttu on sellainen, joka on paistettu muotissa, jossa 

taikinakuori on päällä ja täyte on sen sisällä. Torttujen pohjana on erilaisia taikinoita, 

kuten voi-, muro-, sokeri-, manteli-, keksi- tai sokeri-voitaikina. Torttua pidetään lei-

voksen kantaäitinä. 1700-luvulle tultaessa erilaiset taikinat, kaksinkertainen paistaminen 

ja kuorrutukset tekivät eron aikaisempaan leivontatraditioon. Mutta mikä on leivoksen 

ja tortun ero? Lönnqvistin mukaan leivoksen erottaa tortusta sen muoto. Tortun ydin 

on sen täytteessä, kun taas pienen tortun eli leivoksen idea on sen muodossa. (Lönn-

qvist 1997, 62–63.) Turtian mukaan leivonnaisella tarkoitetaan leivottua tuotetta, kuten 

pullaa, kakkua tai pikkuleipää. Leivoksella tarkoitetaan pientä makeaa leivonnaista, jossa 

on yleensä kuorrute tai päällyste ja koristelua. Leivos nautitaan yleensä kahvin tai teen 

kera. (Turtia 2009, 294.) 

 

Egyptiläiset kehittivät siis leivonnan perusteet. He kehittivät hallintojärjestelmänsä lei-

vän perustalle. Roomalaiset tekivät leivällä politiikkaa. Ranskalaiset tekivät leivästä tai-

detta.  

 

2.3 Kristillinen leivontaperinne 

Egyptiläiset opettivat leipomisen taidon kreikkalaisille ja he opettivat sen edelleen roo-

malaisille. Roomassa aloittivat ensimmäiset ammattileipomot. Varhaisella keskiajalla -

500-luvulta eteenpäin keskieurooppalaisilla luostareilla oli keskeinen rooli leivänvalmis-

tuksen kehittämisessä. Varhaisen keskiajan kaupungeissa oli ammattimaista leipomo-

toimintaa ja perustettiin ensimmäiset leipurikillat, jotka pitivät hallussaan ohjeita viljan 

käsittelystä ja leivän leipomisesta. Luostarileipomot valmistivat antiikin perinteitä kun-

nioittaen erilaisia leipämalleja ja usein ne olivat myös kristinuskon symboleja, kuten 

sydämenmuotoisia rinkeleitä, kuunmuotoisia leipiä ja ehtoollisleipää. Jostakin syystä 

vaaleaa leipää on aina arvostettu enemmän kuin tummaa leipää. Läpi vuosisatojen vaa-

lea leipä on säilyttänyt osansa rikkauden symbolina, kun tumma sekaleipä on liitetty 

köyhyyteen. (Lönnqvist 1997, 16–17.)      
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Varhaiskristittyjen yhteisissä hartaushetkissä ruokailusta tuli pyhä toimi, jossa murrettu 

leipä kuvasi Jeesuksen ruumista. Murrettava ehtoollisleipä korvattiin 1200-luvulla pie-

nillä, happamattomasta ja ohuesta taikinasta leivotuilla leivillä eli öyläteillä. Pyhän luon-

teen vuoksi öylätit tehtiin aina puhtaaseen veteen ja puhtaan valkoisiin jauhoihin. Leipä 

paistettiin rautapihdeissä, joissa oli koristeltu levy. Keskiajan Euroopassa leivottiin jo 

monenlaisia leipiä. Tyypillisiä juhlaleipiä olivat vohvelit, rinkelit (saksaksi bretzel), strit-

zelit, tippaleivät, tortut ja piparkakut. Rinkelistä oli tullut leipurien symboli jo keskiajal-

la. Stritzel tarkoittaa palmikoitua vehnäpitkoa tai vuokalimppua, jossa on harja. Pipar-

kakuilla kerrottiin raamatun tarinoita muotoilemalla ja koristelemalla niitä raamatun 

kuvin ja kertomuksin. (Lönnqvist 1997, 23–27,49.) 

 

Portugalilaisten Belémin leivos on hyvä esimerkki luostareiden merkityksestä leivonta-

perinteiden säilyttäjänä. Vuoden 1820 vallankumouksen myötä kaikki luostarit suljettiin 

ja papisto karkotettiin 1834. Myöhemmin Belémin luostari aloitti leivosten myynnin 

rahoittaakseen toimintaansa. Nykyään Belémin leivokset ovat maailmankuuluja ja niitä 

valmistetaan edelleen alkuperäisen luostarireseptin mukaisesti. Leivos koostuu pääasias-

sa torttutaikinasta ja vaniljakreemistä. (Pastéis de Belém, 2011.)  

 

Ranskan Provencessa elää nykyäänkin joulunajan aterian päättävä 13 jälkiruoan perin-

ne. Jälkiruokia on nimenomaan 13, sillä se muistuttaa niistä 13 ruokailijasta, jotka osal-

listuivat Johanneksen evankeliumissa kuvattuun Jeesuksen viimeiseen ehtoolliseen. Pe-

rinteisesti pöytään katetaan tietyt 13 jälkiruokaa, joilla kaikilla on oma symbolinsa. 

(Dominé 2004, 428.)  
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3 Kristilliset vertauskuvat, värit ja pyhäpäivät 

Symbolilla tarkoitetaan merkkiä, vertauskuvaa tai tunnuskuvaa, joka kuvastaa jotakin 

asiaa. Sana juontaa kreikankielen sanasta symbolon, joka tarkoittaa ”liittää yhteen”. 

Symboli liittää yhteen kaksi erillistä osaa. Symbolilla voidaan lyhyesti ja helposti viitata 

johonkin henkilöön tai asiaan. Symbolit toimivat aina tietyn kulttuurisen kontekstin 

sisällä. (Väisänen 2012, 11–12.) Tutustumalla kristilliseen symboliikkaan ja ujuttamalla 

symboleja lopputuotteeseen, luodaan sille tarinaa ja syvällisempiä merkityksiä. Kristilli-

seen symboliikkaan tutustumisen tavoitteena on löytää leivoksille toteuttamiskelpoinen 

symboli, jolla leivos voidaan koristella. Kirkkovuoden väreistä saadaan ideoita leivosten 

ulkonäköön. 

 

3.1 Symbolit ja värit  

Kristus-monogrammi on yksi vanhimmista kristillisistä symboleista. Monogrammi 

muodostuu kahdesta päällekkäisestä kreikan kielen kirjaimesta, Khii (X) ja Rhoo (P) 

(kuvio 1). Kristillisessä perinteessä kirjaimet tulkitaan Kristus-sanan kahdeksi ensim-

mäiseksi kirjaimeksi mutta alun alkaen kreikkalaisessa kulttuurissa symboli juontui krei-

kan sanasta chrêstos, joka tarkoitti hyvän toivotusta ja hyödyllistä. (Väisänen 2012, 57–

58.) 

 

 

Kuvio 1. Kristusmonogrammi  
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Toinen hyvin tunnettu symboli on kala. Sitä pidetään yleisesti vanhimpana kristillisenä 

symbolina. Ristin käyttöä kartettiin aina 400-luvulle saakka, sillä se muistutti liikaa hä-

peällisestä tavasta kuolla ristiinnaulittuna. Varhais-kristillisenä aikana, kristinuskon en-

simmäisinä vuosisatoina kristittyjä vainottiin, joten symbolina kala avautui vain asiaan 

vihkiytyneille. Kalasta saattoi tunnistaa toisen kristityn. Oli hyvin tavallista, että ensim-

mäisten vuosisatojen kristittyjen hautamerkkiin oli kuvattu kala. Kala asuu vedessä ja 

veden kautta siihen liitetään attribuutteja, kuten puhtaus, viisaus, hedelmällisyys ja ylös-

nousemus. Raamatun ajan kulttuurissa kala oli myös arvostettu elintarvike. (Väisänen 

2012, 40–41, 60–61.) Kalan käyttö kristillisenä symbolina juontuu kreikankielen sanois-

ta Iesous KHristos Theou HYios Soter eli Jeesus Kristus Jumalan Poika Vapahtaja. 

Kun kreikan sanoista otetaan alkukirjaimet, saadaan kreikankielen kalaa tarkoittava sana 

ikhthys. Ajanlaskumme alussa kala oli siis salainen tunnusmerkki, mutta se oli myös 

Kristus-symboli tai sitten sillä viitattiin kristittyihin yleisesti. Nykyään sen käyttö on 

vähentynyt, mutta sen voi nähdä nykyäänkin, vaikkapa auton perään kiinnitettynä. 

(Koivula 2011, 29–30.) 

 

Kristillisissä kirkoissa käytetään eri värejä kuvastamaan kirkkovuoden tapahtumia. Nä-

mä liturgiset värit ovat valkoinen, punainen, vihreä, musta ja violetti. Valkoinen symbo-

loi kristillisessä perinteessä puhtautta, kiitosta ja iloa. Se on Jumalan, Kristuksen, enke-

lien ja pyhien väri. Sitä käytetään esimerkiksi kirkkovuoden suurimmissa juhlissa eli 

jouluna ja pääsiäisenä. Pääsiäisenä voidaan käyttää kultaista tai keltaista väriä pääsiäisen 

ajan erityisvärinä. Valkoinen on myös ylösnousemuksen väri, jolla kuvataan voittoa 

kuolemasta. Siksi konfirmaatio-puku, papin viitta ja hauta-arkku ovat usein valkoisia. 

(Väisänen 2012, 154; Koivula 2011, 69–70.)     

 

Punainen on vertauskuva Kristuksen sovitustyölle ja Pyhälle Hengelle. Se symboloi 

myös verta ja tulta. Vihreä symboloi elämää ja kasvua. Mustaa väriä käytetään kirkoissa 

vain pitkäperjantaina ja sitä seuraavana lauantaina, sillä kristillisessä perinteessä se sym-

boloi kuolemaa ja surua. Violettia käytetään paastonaikana ennen pääsiäistä ja ennen 

joulua toisen adventin jälkeen. Se kuvastaa odotusta, katumusta ja valmistautumista. 

(Väisänen 2012, 154; Koivula 2011, 69–70.)     
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3.2 Leipä kristinuskossa 

Isä meidän -rukouksessa pyydetään antamaan meille jokapäiväinen leipämme. Leipä oli 

tärkein ruoka-aine Lähi-idän raamatun ajan ihmisille. On arvioitu, että viljatuotteet kat-

toivat puolet israelilaisen päivittäisestä energiansaannista. Leivän ravitsemuksellinen 

rooli on niin suuri, että hepreankielisellä sanalla lechem tarkoitettiin sekä leipää että 

ravintoa yleensä. Leipää tuli aina kohdella kunnioittavasti. Leivän muruja ei saanut heit-

tää maahan, ja jos murut olivat vähintään oliivin kokoisia, ne tuli koota talteen. Köyhät 

leipoivat leipänsä ohrasta. Rikkaat käyttivät vehnää. Vehnällä tarkoitettiin sekä tavallista 

vehnää, että spelttiä. Vaikka arkeologisissa kaivauksissa speltistä ei ole löydetty jälkiä, 

sitä tarkoittava sana esiintyy vanhoissa teksteissä. Raamatun ajan ruokakulttuurissa ei 

käytetty leivinjauhetta, ruokasoodaa tai hiivaa, vaan leipä nostatettiin hapatteella tai 

jonkin käyneen hedelmän mehulla. Hapate mainitaan raamatussa usein ja Jeesus käytti 

sitä jopa vertauksissaan: ”Taivasten valtakunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen 

kolmeen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani” (Matt.13:33.) (Jurvelin 2009, 29–

31.) 

 

Kansanperinteessä on ollut tapana siunata tuore leipä ristinmerkillä tai merkata leivät 

ristillä. Leivällä on vahvasti symbolinen merkitys ja siitä juontaa monia sanontoja kuten: 

käydä kiinni kuin sika limppuun, syödä maanpakolaisen katkeraa leipää, muistella ma-

kean leivän päiviä, tarjota jollekin leipää, mutta antaa kiviä, jo ottaa ohraleipä ja niin 

edelleen. Vertauskuvallisesti vehnänjyväsen tien pellolta perheen yhteiseen ruokapöy-

tään voidaan nähdä sisältävän sekä yksilön, että yhteisön koko elämän ja inhimillisen 

kulttuurin kehitysvaiheet. (Biedermann 2004, 191.) 

 

Vilja ja sen johdannaiset nähdään raamatussa myös eukaristisena eli ehtoolliseen viit-

taavana symbolina. Ehtoollisen lisäksi vilja on myös jokapäiväisen leivän, runsauden ja 

hyvinvoinnin symboli. Leivän murtaminen ja jakaminen yhdessä on perinteisesti nähty 

luottamuksen ja ystävyyden osoituksena. Vielä nykyäänkin Lähi-idässä on tavallista, että 

liikelounailla jaetaan ja nautitaan yhdessä leipää. (Väisänen 2012, 105–106.) 
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3.3 Kirkolliset pyhäpäivät  

Suomen evankelis-luterilainen kirkkokalenterivuosi alkaa ensimmäisestä adventtisun-

nuntaista joulukuun alussa ja päättyy tuomiosunnuntaihin marraskuun lopussa. Suoma-

lainen kirkkovuosi rakentuu joulun, pääsiäisen ja helluntain ympärille. Kirkolla on omat 

värinsä eri pyhille. Nämä liturgiset värit kuvastavat kirkollisten pyhien aiheita. (evl.fi 

2013a.)  

 

Taulukossa 1 on koottu valittujen pyhäpäivien värit, teemat, symbolit, raaka-aineet ja 

perinteiset, pyhäpäiville tyypilliset leivonnaiset.  Se on tehty pyhäpäivien teemojen poh-

jalta ja se toimii ideapankkina leivoksia suunniteltaessa.  

  

Taulukko 1. Pyhäpäivien ominaispiirteet. 

 Ensimmäinen 
adventti 

Laskiainen Pääsiäinen Helluntai 

Väri Valkoinen Vihreä Valkoinen, myös 
keltainen ja kultai-
nen 

Punainen 

Teemat Hoosianna, iloi-
suus, keveys, 
joulun odotus, 
puhtaus, kiitos 

Ylösnousemus, 
Jumalan rak-
kauden uhritie, 
paasto 

Kirkkovuoden suurin 
juhla, puhtaus, kii-
tos, ilo, viattomuus, 
anteeksianto, he-
delmällisyys 

Pyhän Hengen 
juhla, kirkon syn-
tymäpäivä 

Symbolit Aasi Elämä, kasvu Kristusmonogrammi, 
pääsiäismunat, -
puput ja -jänis 

Pyhän hengen 
symbolit; liekki ja 
kyyhkynen. Veri 

Raaka-aineet Joulun maut Pistaasi Maito, voi, rahka, 
kerma, kananmunat, 
hunaja 

Granaattiomena, 
ruusu 

Perinteiset 
leivonnaiset 

Joululeivonnaiset Laskiaispulla Babat, pasha, pääsi-
äismunat 

– 

 

 

Ensimmäinen adventtisunnuntai  

Kirkkovuoden aloittava ensimmäinen adventtisunnuntai on yksi suosituimmista pyhä-

päivistä. Siitä on muodostunut luterilaisessa perinteessä ilonjuhla, jolloin kirkossa laule-

taan usein Hoosianna-hymniä. Alun perin Hoosianna-huudahdus on tarkoittanut ruko-

usta ”oi auta, pelasta”, mutta se voidaan juutalaisen perinteen mukaisesti tulkita myös 

yleiseksi juhlahuudoksi tai riemunilmaukseksi. Adventti on liitetty jo keskiajalla pal-

musunnuntain ja pääsiäisen tapahtumiin, sillä sen evankeliumina on kertomus, jossa 
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Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin. Niinpä ensimmäistä adventtia symboloi pakanaus-

konnoissa rauhansymbolinakin tunnettu aasi.  Ensimmäisen adventtisunnuntain liturgi-

nen väri on valkoinen. Joulua edeltävä adventin aika valmistaa kristittyjä joulun juhla-

aikaan. (evl.fi 2013b.; Väisänen 55, 2012 .)  

 

Laskiaissunnuntai 

Raamatussa laskiaissunnuntaista alkaa käännekohta Jeesuksen elämässä, sillä silloin al-

kaa tie kohti kärsimystä ja kuolemaa. Kuolemaa ja kärsimystä seuraa ylösnousemus ja 

riemujuhla. Laskiaissunnuntain liturginen väri on vihreä, joka kuvastaa kasvua ja elin-

voimaa. Laskiaissunnuntaina kirkollisena aiheena on Jumalan rakkauden uhritie. Laski-

aissunnuntain jälkeisenä keskiviikkona eli tuhkakeskiviikkona alkaa paastonaika, joka 

kestää 40 arkipäivää pääsiäissunnuntaihin saakka. Tuhkakeskiviikkoa edeltävänä tiistai-

na Suomessa on tapana mennä pulkkamäkeen ja silloin syödään hernekeittoa ja las-

kiaispullaa. Tapa juontaa juurensa perinteestä, jolloin paaston aikana ei syöty lihaa, ja 

paastoon valmistauduttiin syömällä tuhdisti. (evl.fi 2013c.) 

 

Pääsiäissunnuntai  

Pääsiäispäivä, joka tunnetaan myös nimellä pääsiäissunnuntai, on Jeesuksen ylös-

nousemuksen juhla. Se on kirkkovuoden suurin juhla. Silloin kirkon liturginen väri 

muuttuu mustasta valkoiseksi. Pääsiäispäivän jumalanpalveluksissa alttarilla on usein 

valkoisia kukkia, jotka symboloivat puhtautta ja viattomuutta. Väri kuvastaa myös sitä, 

kuinka synnitön Kristus on kärsinyt kaikkien niiden puolesta, jotka kaipaavat anteek-

siantoa. Pääsiäisestä alkaa 50 päivää kestävä pääsiäisaika, joka päättyy helluntaihin. 

(evl.fi 2013d.)  

 

Erityisesti ortodoksisessa perinteessä pääsiäisen aikaan on tapana maalata munia. Esi-

kristillisellä ajalla munat tunnettiin hedelmällisyyden ja uuden elämän symbolina, mutta 

kristillisessä perinteessä siitä on muodostunut ylösnousemuksen symboli. Kananmuni-

en symboliikka juontaa juurensa jo muinaisrooman ajalta. Myös pääsiäispupu tai –jänis 

tunnetaan nykyäänkin hedelmällisyyden symbolina. Niidenkin juuret ovat ajassa ennen 

kristinuskoa. (Koivula 2011, 91-92.)  
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Pääsiäinen sijoittuu varhaiskevääseen, jolloin talven ruokavarat alkoivat ehtyä. Pääsiäi-

sen aikaan lehmät alkoivat jälleen lypsää maitoa, joten pääsiäisen jälkiruokiin Suomessa 

kuuluvat erilaiset maitotuotteet, kuten voi, rahka ja kerma. Rahkapohjaisen pashan 

muotit saatettiin koristella kristusmonogrammilla. Perinteisiä pääsiäisajan leivoksia ovat 

esimerkiksi babat, jotka ovat ilmeisesti alun perin kotoisin Ranskasta. Sieltä baba on 

kulkeutunut Venäjälle ja Venäjältä se on kulkeutunut ortodoksisen kirkon perinteen 

mukana Suomeen. Baba on nostatetusta vehnätaikinasta tehty leivos, joka tarjoillaan 

yleensä pashan kera. (Satakunnan kansa 1983.) 

 

Helluntai 

Helluntai kuuluu joulun ja pääsiäisen lisäksi kirkon suurimpiin juhliin. Helluntai on Py-

hän Hengen juhla. Se on myös kirkon syntymäpäivä, sillä ensimmäinen kristillinen 

kirkko perustettiin ensimmäisenä helluntaina. Tämän myötä alkoi uusi liitto ihmisen ja 

jumalan välillä. Helluntain liturginen väri on punainen ja sitä symboloivat pyhän hen-

gen vertauskuvat, liekki ja kyyhkynen. Helluntai oli alun perin elonkorjuujuhla. Suomen 

sana helluntai juontaa juurensa ruotsinkielen sanaan helig dag, joka tarkoittaa pyhää 

päivää. (evl.fi 2013e.) 
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4 Jälkiruokien perusraaka-aineet  

Kaikkiin jälkiruokiin liittyy valmistusvaiheita, joista ei mainita resepteissä, mutta niistä 

on hyvä tietää. Klassisimmat tämän hetken leivonnaiset tulevat Ranskasta, missä lei-

vonta on kehittynyt vuosisatoja talonpoikaiskulttuurin oheistuotteena. Ranskalaisten 

leivonnaisten ensimmäiset muodot ovat syntyneet maalaistaloissa, joista ne ovat lähte-

neet kehittymään hoveissa ja linnoissa tarjoiltaviksi jälkiruokaleivonnaisiksi. Kaikki lei-

vontaan tarvittavat tuotteet ovat jollain tavalla maataloustuotteita. Jauhot, maitotuot-

teet, sokeri ja kananmunat tulevat suoraan maatiloilta. (Child, Bertholle & Beck 2009, 

493.) Manteleita on kasvatettu läpi vuosisatojen ja niitä on nautittu jälkiruokana jo en-

nen ajanlaskumme alkua (California almonds 2012).  

 

4.1 Kananmuna 

Kananmuna on edustettuna lukemattomissa jälkiruoissa, eikä sen merkitystä leivonnan 

historiassa voida väheksyä. Valkuainen ja keltuainen toimivat hyvin eri tavoin, mutta 

niitä voidaan käyttää myös toisiinsa sekoitettuna. Valkuaisen ylivoimaisuus leivonnassa 

perustuu sen kohottavaan ominaisuuteen, kun taas keltuaisen sen emulsioivaan ja saos-

tavaan ominaisuuteen. Keltuaisen sisältämän lesitiinin avulla saadaan aikaan emulsioita, 

proteiinit taas saostavat. Valkuaisen proteiineista osa muodostaa vaahtoa. Vatkattaessa 

valkuaista sen tilavuus kasvaa jopa 6–8 -kertaiseksi. Vatkattaessa proteiinit denaturoi-

vat, eli muuttavat muotoaan hyvin kestäviksi rakenteiksi, jotka pystyvät sitomaan ilmaa 

sisäänsä. (Parkkinen & Rautavirta 2003, 104.)   

 

Valkuaisella saadaan nostatettua erilaisia leivonnaisia, kuten macaronseja ja kohokkaita. 

Sekoittamalla valkuaisvaahtoa sokerien kanssa, saadaan aikaan marenkeja. Valku-

aisvaahdon eri kovuusasteilla saadaan erilaisia rakenteita jälkiruokiin, esimerkiksi muf-

finseihin käytetään usein kevyesti vatkattua valkuaista. Joissakin resepteissä taas valku-

ainen vaahdotetaan vasta, kun se on sekoitettuna muihin ainesosiin. Valkuaisvaahtoa 

sekoittaessa muihin raaka-aineisiin tulee olla hyvin varovainen, jottei kuohkea rakenne 

hajoa. Valkuaisvaahdon ylivoimaisuus kermavaahtoon verrattuna perustuu sen läm-

mönkestävyyteen. Valkuaisvaahto pitää rakenteensa lämmetessään, kun taas kerma-

vaahto muuttuu takaisin juoksevaan muotoon. (Child, Bertholle & Beck 2009, 493.) 



 

 

16 

 

Keltuaisella saadaan aikaan useita leivonnaisissa käytettyjä täytteitä, kuten saostettuja 

kermoja ja maitoja. Valkuaisella pystytään myös saostamaan, mutta lopputulos ei ole 

sama. Keltuaisella saadaan hyvin pehmeä rakenne saostettavaan, koska keltuaisessa on 

runsaasti rasvaa. Yksi keltuainen pystyy sitomaan noin yhden desilitran nestettä. Saos-

tettaessa munalla tulisi käyttää pelkästään keltuaista tai pelkästään valkuaista, koska ne 

hyytyvät eri lämpötiloissa. Keltuainen hyytyy 70 C-asteessa, kun valkuainen on tässä 

lämpötilassa jo alkanut sitkistymään. Kun keltuaista sekoitetaan esimerkiksi maidon 

kanssa, alkaa sen hyytyminen noin 80 C-asteessa. Munalla saostettaessa tulee saostetta-

vaa kypsentää miedolla lämpötilalla, eikä liian pitkään. Jos lämpötila pääsee nousemaan 

liian korkeaksi tai kypsennysaika on liian pitkä, seos juoksettuu. (Parkkinen & Rautavir-

ta 2003, 107.) 

 

4.2 Maitotuotteet 

Useimmiten leivonnaisissa käytettävät maitotuotteet liittyvät kermaan, maitoon ja voi-

hin, mutta juustoja ja hapatettuja maitotuotteita käytetään myös. Maidossa on enem-

män makua kuin vedessä ja sen maku sopii sokerin sekä esimerkiksi suklaan kanssa. 

Maidon maku on pääosin peräisin maidon sokerista eli laktoosista. Maidon huonoja 

puolia ovat sen pilaantumisherkkyys ja lämmönkestävyys. Happamuus ja suola juokset-

tavat maitoa, eli saostavat kaseiinin ja pilaavat sitä. Kaseiini on maidon fosforipitoinen 

proteiini (Turtia 2009, 231). Maidon herkkä lämmönkestävyys johtuu sen sisältämistä 

helposti palavista heraproteiineista. (Parkkinen & Rautavirta 2003, 88.) 

 

Kermavaahtoa käytetään usein kakkujen kuorrutteissa ja täytteissä. Kermavaahto on 

myös sellaisenaan hyvää. Rasvattomasta maidosta saadaan myös valmistettua vaahtoja, 

mutta maitovaahdon rakenne on hyvin herkkä. Kerman vaahtoutuminen perustuu sen 

rasvoihin ja proteiineihin. Proteiinit muuttavat muotoaan vatkattaessa, pidättäen ilmaa 

sisällään. Kerman rasva tukee vaahdon rakennetta. Pysyvän vaahdon aikaan saamiseksi 

kermassa tulee olla rasvaa vähintään 25 %. Pieni määrä happoa tai suolaa auttaa vaah-

don muotoutumisessa, koska ne muuttavat proteiinien rakennetta pidättäen ilmaa pa-

remmin sisällään. Maitoa ja kermaa käytetään myös ohentamaan erilaisia jälkiruokamas-

soja, kuten suklaakastikkeita ja mousseja. (Parkkinen & Rautavirta 2003, 86.) 
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Voi valmistetaan useimmiten hapatetusta kermasta. Kermaa kirnutaan, kunnes siitä 

erottuu rasva eli voikiteet. Voin rasvapitoisuus on noin 80 %, kun öljyjen rasvapitoi-

suus on 100 %. Epäterveellisen voista tekee sen tyydyttyneet eli kovat rasvahapot. 

Voista noin 50 % on kovia rasvahappoja. Kovat rasvahapot antavat maidon kuiva-

aineiden kanssa sille tyypillisen runsaan maun. Voi sulaa 28–37:ssa C-asteessa. Leivon-

nassa käytetään voita, koska sen rasva vaikuttaa positiivisesti leivonnaisten koostumuk-

seen, rakenteeseen, suutuntumaan, makuun ja säilyvyyteen. Voi sekoittuu taikinaan pa-

remmin kuin öljy ja sen maku on runsaampi. Voi sitoo myös paremmin ilmaa jolloin 

leivottavan rakenteesta tulee kuohkeampi. Voita voidaan käyttää myös emulgaattorina. 

Se sitoo kastikkeita ja tekee rakenteesta kovemman. (Parkkinen & Rautavirta 2003, 

156.) 

 

4.3 Sokerit 

Sokeria syntyy vihreissä kasveissa yhteyttämisen tuloksena. Yleensä sokeria erotetaan 

sokerijuurikkaasta ja sokeriruo’osta. Kiteinä sokeri on valkoista ja alle puolen millimet-

rin kokoista. Juoksevana sokeri on väritöntä. Muiden raaka-aineiden kanssa sekoitetta-

essa sokeri vaikuttaa makuun, rakenteeseen, säilyvyyteen, ulkonäköön ja väriin. (Park-

kinen & Rautavirta 2003, 161.) 

 

Sokeri liukenee hyvin veteen. Pehmeä rakenne sokerista saadaan, kun se on täysin 

liuenneena nesteeseen. Sokeria lämmittäessä sen muoto ja maku muuttuvat. Marmela-

dien ja makeisten valmistukseen käytetään noin 110 C-asteista sokeriliuosta. Kuuma-

marenkia valmistetaan, kun sokeriliuoksen lämpötila on noin 120 C-astetta ja se sekoi-

tetaan valkuaisvaahdon kanssa. Kuumamarenkia käytetään esimerkiksi macaronsien 

tekoon. Sokeriin syntyy erittäin kova rakenne noin 146 C-asteessa, jolloin sitä pystytään 

venyttämään ja tekemään esimerkiksi sokeritaideteoksia. Sokerin karamellisoituminen 

alkaa 160 C-asteessa, jolloin sen väri muuttuu ruskehtavaksi ja makuun tulee paahteista 

aromikkuutta.  Jäähtyessään lämmitetyn sokerin rakenne on läpikuultava, helposti ha-

joava ja kova. Kiteytyessään sokerin rakenne ei kuulla läpi, tärkkelyssiirappi ja sitruuna-

happo estävät kiteytymisen, jolloin sokeri jää lasimaiseen muotoon. (Parkkinen & Rau-

tavirta 2003, 164.) 
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Ruoanlaitossa sokeri lisää nesteen viskositeettia. Nesteeseen tulee lisää täyteläisyyden 

tuntua ja vähemmän vetisyyttä. Sokeri sitoo vettä, jolloin se parantaa leivonnaisten ja 

konditoriatuotteiden säilyvyyttä estämällä bakteerien pääsyn niihin. Sokeri parantaa 

monien vaahtojen rakennetta ja kestävyyttä. Se sitoo nestettä itseensä jolloin kerma- ja 

valkuaisvaahdoista saadaan kuohkeita ja kestäviä. Hiiva käyttää sokeria ravintonaan. 

Hiivan ja sokerin aikaan saama käymisreaktio muodostaa hiilidioksidia taikinaan, joka 

taas nostattaa sitä. Leivonnaisia paistettaessa sokeri estää tärkkelyksen liisteröitymisen 

alhaisissa lämpötiloissa, jolloin leivonnaisella on enemmän aikaa nousta uunissa. (Park-

kinen & Rautavirta 2003, 166.) 

 

4.4  Vehnäjauhot 

Tärkein leivonnaisissa käytettävä jauho on vehnäjauho. Vehnäjauhoja on myös erilaisia, 

kuten durumjauho ja speltti. Näitä ei kuitenkaan juuri käytetä moderneissa makeissa 

leivonnaisissa, leivän ja pastan teossa kylläkin. Hienoksi jauhettu vehnäjauho on hyvin 

monikäyttöinen raaka-aine, jota ilman olisivat monet hienoista leivonnaisista jääneet 

keksimättä. Vehnäjauhon väri on valkoinen ja sen rakenne on hyvin pientä, jopa pöly-

mäistä. (McGee 2004, 467.) 

 

Vehnän proteiineissa on ainutlaatuisia kemiallisia ominaisuuksia. Kun vehnäjauhoista ja 

vedestä tehtyä taikinaa vaivaa, vehnän sisältämät proteiinit: gliadiini ja gluteniini järjes-

täytyvät gluteeniksi. Gluteeni on venyvä ja joustava rakenne, joka antaa taikinalle sit-

kon. Rakenne mahdollistaa kaasujen pysymisen taikinan sisällä. Kaasut syntyvät, kun 

jauhovesiseokseen lisätyt hiivasienet alkavat käyttämään ravintonaan seoksen sokereita. 

Vehnäjauho sisältää noin 1 % rasvaa, mutta sillä on kuitenkin hyvin tärkeä osuus glute-

iinien muodostamassa rakenteessa, koska se vahvistaa gluteiinien elastisuutta. Kaasujen 

muodostamiseksi taikinaan käytetään useimmiten hiivaa. (Schöneck 1997, 112; McGee 

2004, 468.) 

 

Ilman vehnäjauhoja meillä ei olisi kohotettuja leipiä eikä kakkuja, kuin myöskään pas-

taa. Pastaan ei haluta kaasuja sitä kohottamaan, mutta siihen tarvitaan gluteiinien muo-

dostama elastinen rakenne, joka myös on vehnänjauhojen tuoma ainutlaatuinen omi-
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naisuus. Gluteiinin määrä ja ominaisuudet vaihtelevat vehnässä. On jo kauan ollut tie-

dossa ettei tuoreesta vehnäjauhosta saada taikinaan hyvää rakennetta. Vehnäjauhon 

tulee olla vähintään muutaman viikon vanhaa jotta ominaisuudet tulevat parhaiten esil-

le. Kiinassa on opittu käyttämään gluteiinia ruokana. Gluteiini saadaan erotettua vehnä-

jauhoista hyvin yksinkertaisella tavalla: Vaivataan tavallinen leipätaikina, josta huuhdo-

taan jauhojen muita ainesosia pois. Jäljelle jää kumimainen rakenne, jolla voidaan kor-

vata esimerkiksi lihaa friteeraamalla tai paistamalla se. (McGee 2004, 468.)   

 

Vehnäjauhosta 11–15 % on gluteiiniproteiinia. Vehnäjauhojen gluteiineissa on kuiten-

kin eroja. Leipäjauhoina myydyissä jauhoissa on niin kutsuttua vahvaa gluteiinia, joka 

muodostaa kevyimmän ja parhaiten nousseen leivän. Leivontajauhoina myydyt jauhot 

taas sisältävät niin kutsuttua heikkoa gluteiinia, joka mahdollistaa herkkien ainesosien 

nousun tasaisesti. Kakkujen tekoon käytetään leivontajauhoja, koska kakkuja halutaan 

nostattaa maltillisesti ja tasaisesti. (McGee 2004, 531.)   
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5 Tuotekehityksen osa-alueet 

Tuotekehitys on uusien tuotteiden luomista tai vanhojen tuotteiden päivittämistä. Van-

hojen tuotteiden päivitystä tarvitaan esimerkiksi raaka-aineiden hintojen tai tuotemerk-

kien muuttuessa. Olennaisena osana tuotekehitykseen kuuluu tuotteiden valmistusoh-

jeiden vakiointi ja kustannusten laskeminen. Tuotekehityksen tavoitteena on tuottaa 

yksityiskohtaista tietoa suunnitellusta tuotteesta esimerkiksi reseptien, valmistusmene-

telmien ja kuvien muodossa. Tuotteelle voidaan kehittää myös tarinoita tuotteen myyn-

tiä tukemaan ja herättämään mielenkiintoa tuotteeseen. (Taskinen 2007, 33.) 

 

Tuotekehityksessä on tärkeää selvittää kohderyhmän mieltymykset, kerätä palautetta ja 

analysoida myyntilukuja. Usein tuotekehitys lähtee aikaisemmista tuotteista saadusta 

palautteesta ja muutostarpeiden arvioinneista. Tässä vaiheessa päätetään, mitkä tuotteis-

ta säilytetään, mitä päivitetään ja mistä tuotteista luovutaan kokonaan. Päätösten jälkeen 

alkaa ideointivaihe, jossa pohditaan, millaisia tuotteita tarvitaan ja miten ne voisi toteut-

taa. (Taskinen 2007, 34.)  

 

Kun tuotesuunnitteluprosessi jaetaan pienemmiksi osa-alueiksi, kokonaisuutta on hel-

pompi hallita ja suunnitelman toteuttaminen on yksinkertaisempaa. Kuviossa 2 on 

koottu osa-alueet, joista tuotesuunnittelu koostuu Earlea mukaillen. Siihen koottu osa-

alueet, jotka ovat keskeisimmät tuotekehityksen onnistumisen kannalta. Tuotesuunnit-

telu on sekoitus luovaa työtä, tutkimusta ja tuotetestausta. Ne ovat keskeisiä myös tuo-

tesuunnittelun onnistumisen kannalta. (Earle, Earle & Anderson 2001, 23.) 
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vedokset 
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tutkimus 
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myynti 
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Kuvio 2. Tuotesuunnittelun osa-alueet. (Earle, Earle & Anderson 2001, 23.) 

 

Tuotesuunnittelun lähtökohta on suunnittelijan hiljainen tieto (Earle & kump. 2001, 

22). Sillä tarkoitetaan kokemuksellista tietoa, jota on vaikea sanallisesti kuvata. Hiljainen 

tieto karttuu käytännön kokemusten kautta. (Nuutinen 2013.) Hiljainen tieto on siis 

henkilökohtaista ja sen siirtäminen toiselle on haastavampaa. Leivonnassa hiljaisen tie-

don rooli korostuu erityisesti, sillä leivontaprosessissa on runsaasti tekijöitä, jotka 

muuttuessaan muuttavat lopputulosta. Leivontaresepteihin on harvoin kirjattu yksityis-

kohtaisen tarkat työmenetelmät halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Usein erilaisia 

tekniikoita on vaikea kirjoittaa auki. Leivonta on käsityötaito, jonka oppii parhaiten 

vain tekemällä ja kokemalla. Esimerkkeinä voidaan mainita vaikkapa taikinan sekoitta-

minen, vatkaaminen, jauhon lisääminen seokseen tai sokeriliemen lisääminen valkuais-

vaahtoon. Edellä mainitut voidaan tehdä monella eri tavalla mutta vain tekemällä oppii 

oikeanlaisen tekniikan halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 

Tuotesuunnittelun ensimmäinen vaihe on aineiston hankkiminen ja sen käsittely. Kuvi-

ossa 2 sitä kuvaa tieteellinen tieto-laatikko. Kerätty aineisto tutustuttaa suunnittelijan 

Tuotesuunnittelu 

Kokeiluvaihe 
tutkimus 
mallit 
koevedokset 
tuotetestaus 
raadit 

 

Hiljainen tieto 
taidot 
kokemus 
intuitio 
estetiikantaju 

 

Tieteellinen tieto 
kirjasto 
ruokasäädökset 
tekniset menetelmät 
toimeksiantajan tiedot 
internet 
normaalikäytännöt 
yrityksen toimintatavat 
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aiheeseen ja sen pohjalta saadaan ideat tuotteen suunnitteluun. Tuotekehitystyössämme 

tämä vaihe on erityisen tärkeä, sillä emme päivitä toimeksiantajan nykyisiä tuotteita, 

vaan kehitämme kokonaan uudet. Syy tähän on se, että vastaavanlaisia tuotteita ei ole 

aikaisemmin kehitetty. Näin käytössämme ei ole kerättyä palautetta aikaisemmista tuot-

teista. Ideat suunnitteluun haetaan aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Lähdeaineistoa 

ja reseptiikkaa haetaan kirjastoista, internetistä, alan asiantuntijoilta sekä hotelli- ja ra-

vintola-alan museosta. Suunnitteluvaiheessa otamme huomioon toimeksiantajan toiveet 

ja viestimme säännöllisesti projektin etenemisestä. 

 

Tuotekehitysprosessi etenee ideointivaiheen jälkeen koekeittiöön, jossa tuotteita testa-

taan ja reseptejä muokataan. Tämän jälkeen voidaan koota asiantuntijoista ja/tai kohde-

ryhmästä koostuva raati arvioimaan tuotteita ja antamaan palautetta. Jos palaute on 

riittävän positiivista, tuote on valmis tuotantoon. On tärkeää, että tuotekehitysprosessil-

le laaditaan aikataulu. Tällöin prosessi on helpompi pitää hallinnassa ja laaditut tavoit-

teet on helpompi saavuttaa. Aikatauluun merkitään myös tuotekehityksen vaiheet. Pro-

sessiaikataulun tekeminen auttaa aikataulussa pysymisessä ja työn valmistumisessa. 

(MacFie 2007, 309; Taskinen 2007, 34.)  
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6 Ideoinnista tuotteeksi 

Resurssit luovat tehtävälle raamit, jonka sisällä toimia. Toimintaa rajaavat aihe, aikatau-

lu, tekijöiden ammattitaito ja kiinnostuksen kohteet. Muita toimeksiantoa rajaavia teki-

jöitä ovat esimerkiksi keittiön resurssit, tilaisuuden luonne ja raaka-ainevalinnat. (Määt-

tälä, Nuutila, Sarapää 2004, 41.)  Lopputuloksen kaikki tavoitteet eivät ole toteutuneet, 

jos ne eivät täytä toimeksiantajan toiveita tai leivonnaiset eivät ole käytännössä toteutet-

tavissa.  

 

Suunnittelemisen lähtökohtana oli seurakunnalta saatu toimeksianto valmistaa leivokset 

neljälle eri pyhäpäivälle. Toimeksiantaja antoi vapaat kädet, mistä lähtökohdista tuottei-

ta tulisi suunnitella. Päätimme, että ideat tuotteisiin haetaan nimenomaan raamatun ajan 

perinteistä, eikä esimerkiksi tietyn pyhäpäivän ruokaperinteistä. Näin meidän ei tarvin-

nut kehittää suosittuja ja perinteisiä pääsiäisleivoksia edelleen, vaan otimme ideapankik-

si raamatun ajan ruokakulttuurin. Käytännössä tämä johdatti meidät Lähi-idän maku-

maailmaan. Näin saimme ideoinnille jonkinlaiset raamit, jossa toimia. Raamatun ajan 

raaka-aineet halusimme kuitenkin yhdistää joihinkin nykyajan raaka-aineisiin ja teknii-

koihin.  

 

Valittujen pyhäpäivien liturgisista väreistä saimme ideoita tuotteidemme väreihin. Kris-

tillisestä symboliikasta ja raamatun kertomuksista pyrimme sisällyttämään tarinaa leivos-

ten mielenkiinnon herättämiseksi. Näin ne olisivat kristillisen teeman mukaisia. Suunni-

telmaan liittyi oma oppimistavoite. Halusimme toteuttaa jotakin sellaista, joka kuvastai-

si omaa keittiöosaamistamme, mutta myös samaan aikaan tehdä jotain sellaista, joka 

opettaisi meitä eteenpäin. Erilaisten taikinapohjien käyttö oli yksi oman oppimisen kri-

teereistämme.  

 

Teimme itsellemme prosessiaikataulun helpottamaan työn edistymistä ja sen valmistu-

mista ajallaan. Taulukkoon 2 on kirjattu produktin etenemisvaiheet ja vaiheiden aika-

taulu.  
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Taulukko 2. Prosessiaikataulu. 

Viikko Aihe Vaiheet 

3-8 Tietoperusta Aiheeseen tutustumista ja tietoperustan kirjoittamis-

ta 

9,10 Tuotteen suunnitte-

lua 

Valmistetaan leivosten koevedokset. Päätetään alus-

tavat tuotteet. Muokataan reseptit.  Lasketaan alus-

tavat hintalaskelmat.   

11 Tuotteen maistatus Maistatetaan tuote tarkoin valikoidulla raadilla. 

Kootaan ja läpikäydään tulokset. 

12, 13  Viimeistely Tehdään tarvittavat korjaukset sekä kirjallisen osuu-

den että tuotteiden osalta. Viimeistellään reseptit ja 

raaka-ainelaskelmat 

14 Palautus Opinnäytetyön palauttaminen. 

 

 

6.1 Toimeksiantaja ja yhteistyökumppanit 

Toimeksiantaja, Olarin seurakunta on yksi Espoon seurakuntayhtymän kuudesta seura-

kunnasta ja osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Seurakuntaan kuuluu noin 28 

000 jäsentä. Seurakunta on perustettu vuonna 1975 ja sen kirkkoherrana toimii Salla-

Maria Viitapohja. Seurakunnan perustehtävä on tukea jäsentensä ja alueen muiden ih-

misten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä auttaa heitä jäsentämään uskonsa elämää 

kantavaksi voimaksi. (Huomo, V. 26.3.2013.) 

 

Olarin seurakunnan toiminta nousee sen perustehtävän toteuttamisesta. Seurakunnan 

toimintaan ovat tervetulleita kaikki riippumatta jäsenyydestä. Seurakunta toimii kaiken-

ikäisten ihmisten keskuudessa. Työaloja ovat esimerkiksi lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, 

aikuistyö, diakonia, musiikkityö sekä tietenkin jumalanpalveluselämä. Viime vuosina 

Olarin seurakunta on myös panostanut maahanmuuttajatyöhön, joka on tavoittanut 

hyvin ihmisiä.  (Huomo, V. 26.3.2013.) 
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Olarin seurakunnan arvoja ovat: 

 Rakkaus, joka kertoo välittämisestä, kiinnostuksesta ja sitoutumisesta seurakun-

taan ja ihmisiin. (Huomo, V. 26.3.2013.) 

 Rohkeus viestii halusta kuulla herkästi, missä meitä tarvitaan ja mikä olisi paras 

tapa toteuttaa perustehtäväämme. (Huomo, V. 26.3.2013.) 

 Pyhyys osoittaa haluamme keskittyä olennaiseen, hiljentyä, ihmetellä ja oivaltaa, 

minkä varassa ja kenen johdossa viime kädessä teemme työtämme – iloitsemme 

ja välillä väsymme. (Huomo, V. 26.3.2013.) 

 

Idea kirkkovuotta kuvaavista leivoksista syntyi Olarin seurakunnassa loppuvuodesta 

2011. Idea nousi siitä huomiosta, että usein ihmiset liittävät tiettyjä makuja juhlapäivien 

yhteyteen. Joulunaikaan kuuluvat esimeriksi kaneli sekä pipari, pääsiäiseen pasha ja 

mämmi sekä vappuun sima. Tässä mielessä maut ovat viestejä, jotka liittävät ihmiset 

kyseiseen juhlaan. Entä jos siis makujen kautta voisi kertoa jotain kirkkovuodesta? Mil-

laiset maut voisivat välittää adventinaikaan liittyvää odotusta tai pääsiäisen riemua? Ma-

kujen kautta voisi avautua uusi tapa tarkastella kirkkovuoden eri pyhien sanomaa. 

(Huomo, V. 26.3.2013.) 

 

Erilaisia leivoksia on loppumattomasti ja niitä voi muunnella loputtomasti. Sen kautta 

ne tarjoavat lukemattomasti erilaisia makuja. Toiseksi, jumalanpalvelusten jälkeen jär-

jestetään seurakunnissa yleensä kirkkokahvit, joilla ihmiset voivat tavata toisiaan sekä 

keskustella. Leivokset sopivat hyvin tähän yhteyteen. Niiden kautta voisi avautua sisäl-

löllisesti uusi näkökulma kirkkovuoteen, ne sopivat hyvin olemassa oleviin käytäntöihin 

ja tuoreena ideana ne ovat myös hauska – missään ei ole toteutettu vastaavaa. (Huomo, 

V. 26.3.2013.) 

 

Seurakunnan piirissä ei kuitenkaan ole ammattitaitoa leivosten tekemisestä tai luomises-

ta, joten oli luonnollista lähteä etsimään yhteistyökumppania, jolla olisi siihen liittyvää 

osaamista. Tämän kautta toimeksiantaja päätyi ottamaan yhteyttä HAAGA-HELIAAN. 

(Huomo, V. 26.3.2013.)  

 

Pyhäpäivät, joille leivokset suunniteltiin, valittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Läh-

tökohtana oli, että valitut pyhät jakaantuisivat tasaisesti kirkkovuodelle ja olisivat tee-
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maltaan ja liturgisilta väreiltään erilaisia. Päätimme, että pyhäpäiviksi valitaan kirkon 

kävijämääriltään suosituimmat pyhät. Valitut pyhäpäivät olivat: ensimmäinen adventti, 

laskiainen, pääsiäinen ja helluntai. 

 

Opinnäytetyömme ei lähtökohtaisesti ole toimeksiantajan liiketoimintaa kehittävä, sillä 

seurakunnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Työmme avulla pyritään kasvattamaan 

seurakunnan kävijämääriä ja uudistaa seurakunnan kahvileipätarjontaa. Suunniteltavat 

tuotteet seurakunta tarjoaa kirkollisissa tilaisuuksissa. Tietoa seurakunnan tarjoamista 

vastaavista tuotteista on saatavilla niukasti, joten jätimme markkinatiedon kohderyh-

mästä tutkimatta. 

 

Ideointivaiheen jälkeen otimme yhteyttä kondiittoriin, joka oli suostunut auttamaan 

mahdollisissa ongelmissa. Esitimme ideat tuotteista ja varmistimme, että ne on mahdol-

lisia toteuttaa konditoriassa.  Konditoria, johon otimme yhteyttä, oli Theron Cateringin 

alaisuudessa toimiva Theron Bakery. Theron Bakery valmistaa kakkuja ja leivoksia käsi-

työnä tilauksesta. (Theron Bakery 2013.) Konditorian yhteyshenkilönä toimi Harri Mä-

kelä, joka vastaa konditorian tuotesuunnittelusta ja leivosten valmistuksesta. Theron 

Bakery oli varteenotettava vaihtoehto leivosten valmistajaksi tulevaisuudessa. 

 

Koulultamme HAAGA-HELIA:lta saimme apua tuotteita suunniteltaessa sekä niitä 

testatessa. Saimme käyttää koulun tiloja leivostemme tekemiseen, sekä raadin järjestä-

miseen. Leivoksia suunnitellessa meitä auttoivat ruokatuotannon opettajat Jari Karjalai-

nen, Birgitta Nelimarkka ja Johanna Rajakangas-Tolsa. Opinnäytetyön aiheen saimme 

lehtoriltamme Outi Westmanilta. 

 

6.2 Valmistettavat leivokset 

Täysin uuden tuotteen luominen on erittäin aikaa vievää ja haasteellista työtä. Erityises-

ti, jos on kyse suuremmasta määrästä tuotteita. Päätimme hakea pohjaa tuotteiden 

suunnittelulle luotettaviksi toteamistamme resepteistä. Olemme molemmat käyneet 

Ranskassa opintovaihdossa Paul Bocuse –instituutissa kesällä 2011 ja 2012. Siellä tutus-

tuimme ranskalaiseen leivontaperinteeseen muutaman viikon ajan. Ranskalaiset reseptit 

ovat hyvin klassisia ja niissä näkyy vaikutus aina vuosisatojen taakse. Me taas koimme 
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näkevämme niissä jonkinlaista kirkollista kytköstä. Päätimme nojata leivoksissamme 

klassisiin ranskalaisiin resepteihin kuitenkin niin, että saamme niihin jotakin uutta. 

 

Tutkimme kristillisiä keittokirjoja ja kirjasimme ylös raaka-aineita, joita kirkon historias-

sa on perinteisesti käytetty. Näitä raaka-aineita ovat esimerkiksi erilaiset pähkinät ja 

manteli, sekä erilaiset makuvedet, kuten ruusuvesi ja appelsiininkukkavesi. Makeutta ja 

makua antamaan käytössämme on hunajaa ja siirappia, pelkän sokerin sijasta. Useat 

resepteistä, joita raamatun ajan keittokirjoista löysimme, sisälsivät hapattamalla nosta-

tettuja tai nostattamattomia taikinoita. Päätimme jättää tavalliset pullataikinat kokonaan 

väliin, koska hiivaa ei juuri käytetty ja hapatettujen taikinoiden tekeminen on hyvin ai-

kaa vievää työtä, eikä maku kuvasta sitä mitä haimme. 

 

Halusimme tuotteista erityisesti hyvänmakuisia ja näyttäviä. Sen lisäksi halusimme käyt-

tää erilaista taikinapohjaa jokaisessa reseptissä. Hyvän maun yhdistäminen kirkollisiin 

raaka-aineisiin ei tuottanut suunnitteluvaiheessa ongelmia, koska raaka-aineet ovat pe-

rinteisesti leivonnaisissa käytettyjä. Macaronsit, muropohjat ja tuulihatut ovat klassi-

simpia ranskalaisen leivontaperinteen reseptejä. Halusimme niihin kuitenkin ainesosia, 

jotka nojaavat hyvin kristilliseen historiaan, kuten käyttää ruusuvettä tuulihatun täytteen 

mausteena. Päädyimme käyttämään tuotteisiimme munalla nostatettua leivonnaispoh-

jaa, muropohjaa, maustekakkupohjaa sekä filotaikinaa. Näin saimme jokaiseen tuottee-

seen omanlaisensa leivospohjan. 

 

Kaksi pyhäpäivistä on liturgiselta väriltään valkoisia, yksi on vihreä ja yksi on punainen. 

Pääsiäispäivä on liturgiselta väriltään valkoinen mutta sen juhlallisuutta voidaan koros-

taa  kultaisella tai keltaisella värillä.. Mietimme mistä kutakin väriä löytyy. Valkoinen 

väri on helppo, koska esimerkiksi suurin osa jauhoista on valkoisia sekä maitotuotteet 

ja sokerit ovat valkoisia. Muut värit ovat vaikeampia, koska niitä joudutaan hakemaan 

oheistuotteista. Väriaineet antavat toki mahdollisuuksia, mutta punaiselta näyttävä ja 

jonkin muun väriseltä maistuva tuote ei mielestämme ole ammattimainen.  

 

Turvauduimme paikoin väriaineisiin pyhäpäivien värejä korostamaan. Vihreää väriä 

haimme pistaasista, koska se on luonnostaan vihreä ja säilyttää myös hyvin värinsä. Pu-

naista haimme sekä ruususta että raparperista. Helluntain väri on punainen, ja koska 
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sekä raparperi että ruusu ovat jo toukokuussa voimissaan, olivat ne luonnollisia vaihto-

ehtoja. Raparperista ja ruususta ei kuitenkaan saa niin vahvaa punaista väriä, kuin tuot-

teelle halusimme, joten turvauduimme myös teolliseen väriaineeseen vahvistamaan pu-

naista. Keltaista väriä haimme hunajasta ja aprikoosista, jota vahvistimme keltaisella 

väriaineella. 

 

Halusimme tuotteille keskenään erilaisia muotoja erottaaksemme ne toisistaan. Pyöreitä 

muotoja tuli kolmelle leivokselle, vaikka ne olivatkin keskenään erimuotoisia. Neliön 

muotoisia leivonnaisia meille tuli kahdelle päivälle, mutta ne olivat kuitenkin keskenään 

erinäköisiä. Suunnittelimme myös osalle tuotteista pyhäpäivän teeman mukaista kristil-

listä symbolia. Raaka-aineeksi siihen suunniteltiin joko suklaata tai jonkinlaista jauhetta, 

esimerkiksi tomusokeria. Kristillisen symboliikan sisällyttäminen leivoksiin osoittautui 

haasteelliseksi. Symbolin tuli olla pyhäpäivän teeman mukainen, sen tuli näyttää hyvältä 

ja olla tuotannollisesti järkevää. Pohdimme symbolin eri toteuttamisvaihtoehtoja lei-

masimesta ja muoteista sapluunaan. 

 

Aluksi suunnittelimme jokaiselle pyhäpäivälle kaksi leivosta, joista yhden karsimme pois 

jo ennen ensimmäistä testikertaa. Karsinta suoritettiin omasta toimestamme, kuitenkin 

kuunneltuamme ensin kondiittorin mielipidettä. Annoimme kondiittorille leivostemme 

reseptiikan. Halusimme tietää alustavasti tuotteidemme tuotannollisista ongelmista ja 

mahdollisuuksista. Hän ei nähnyt niissä massatuotannollisia ongelmia. Macaronsista ja 

filotaikinatötteröstä hän kuitenkin mainitsi. Hänen konditoriansa ei valmista macaron-

seja enää itse, vaan he tilaavat niitä tarvittaessa valmiina. Macaronsien valmistaminen 

kuitenkin tuki omia henkilökohtaisia mieltymyksiä ja oppimistavoitteitamme, joten 

emme hylänneet sitä. Filotaikinatötterö osoittautui hyvin vaikeaksi valmistaa ja tarjoilla. 

Muuten kondiittori piti tuotteistamme, eikä hänen mielipiteensä juuri eronnut omis-

tamme. Taulukkoon 3 on koottu leivokset, jotka suunnittelimme pyhäpäiville. 
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Taulukko 3. Leivossuunnitelmat pyhäpäiville. 

Pyhäpäivä: Leivosvaihtoehdot: 

Ensimmäinen adventti 
Macarons valkosuklaa-

kardemummatäytteellä 

Mantelihyydyke 

maustekakkupohjalla 

Laskiaissunnuntai Baklava Filotaikinatötterö 

Pääsiäissunnuntai 
Macarons aprikoosi- 

tai hunajatäytteellä 

Suklaa-

hunajatartaletti 

Helluntai 
Tuulihattu raparperi-

täytteellä 

Tuulihattu ruusu-

vesitäytteellä 

 

 

Ensimmäinen adventti 

Ensimmäiselle adventille suunnittelimme vaihtoehdoiksi mantelimacaronsia valkosu-

klaa-kardemummaganachetäytteellä ja mantelihyydykettä maustekakkupohjalla. Ga-

nache on sulatetun suklaan ja kerman seos/kreemi, jota käytetään jälkiruokien täytteenä 

tai kuorutteena (Turtia 2009, 149). 

 

Rapea ja hienostunut mantelijauhosta ja valkuaisesta koostuva macarons on leivosten 

klassikko. Tämä vaativa leivos olisi myös henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mu-

kainen. Mielestämme macarons kuvastaa ensimmäisen adventin keveyttä. Kardemum-

ma muistuttaa sopivasti suomalaisesta pullanpuhtoisesta mausta. 

 

Mantelihyydyke on klassikko myöhäiseltä keskiajalta (Herzmann 2013). Yhdistämme 

kermaisen mantelihyydykkeen mausteisen kakun kanssa, jossa maistuu joulun ajalle 

tyypilliset maut, kaneli ja neilikka. Mantelihyydykkeen maussa aistii ensimmäisen adven-

tin mukaisen puhtauden.  
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Laskiaissunnuntai 

Laskiaiselle suunnittelimme vaihtoehdoiksi pistaasibaklavaa ja filotaikinatötteröä täytet-

tynä pistaasi- ja kermavaahtotäytteellä. 

 

Baklava on suosittu leivos Lähi-idässä. Se leivotaan filotaikinasta ja sen tulisi olla hyvin 

makeaa ja rapeaa. (Turtia 2009, 45.) Laskiaissunnuntain liturginen väri, vihreä saataisiin 

leivoksiin pistaasin vihreydestä. Baklava on ulkonäöltään kovin vaatimaton ja jopa as-

keettinen. Ulkonäöllä baklava viestittäisi tulevasta askeettisesta paastonajasta. Se olkoon 

viimeinen herkku ennen paastonaikaa.  Kondiittorin kanssa käydyn keskustelun jälkeen 

päätimme jättää filotötterön jo alkuvaiheessa pois, koska meiltä, kondiittorilta tai kou-

lulta ei löytynyt tarvittavia välineitä niiden tekemiseen.  

 

Pääsiäissunnuntai 

Pääsiäissunnuntaille halusimme testata kolmea eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdoiksi suunnit-

telimme mantelimacaronsia aprikoosi- tai hunajamousse täytteellä ja suklaa-

hunajatartalettia tomusokeri- hunajakuorrutteella.  

 

Hyödynnämme ensimmäisen adventin macaronseja, mutta täytteet teemme pääsiäisen 

makuja mukaillen. Pääsiäisen macaronsiin kokeillaan kahta eri keltaista täytettä; apri-

koosi on tuttu pääsiäisen ajan raaka-aine leivonnassa ja se tunnettiin Lähi-idässä jo 

Raamatun aikoina. Kuten aikaisemmin on tullut todetuksi, hunaja mainitaan usein raa-

matussa jopa vertauskuvissa.  

 

Toiseksi vaihtoehdoksi suunnittelimme hunaja-suklaatartaletin. Tartaletti on pieni voi- 

tai murotaikinasta vuoassa muotoiltu taikinapohja tai –kuppi (Turtia 2009, 573). Suklaa 

ei kuulunut Raamatun henkilöiden ruokavalioon, mutta vaikka etsimme ideoita Lähi-

idän mauista, emme halunneet sen olevan määräävä tekijä. Tartalettiin päätimme ko-

keilla kristusmonogrammia itse tehdyllä sapluunalla tuomaan kaivattua symboliikkaa ja 

korostamaan kirkkovuoden suurinta ilon juhlaa. Toteutustavaltaan ja teemaltaan se so-

pisi parhaiten pääsiäisen suklaatartaletin koristeeksi. Symboli suunniteltiin tehtäväksi 

tomuttamalla hunajajauhetta kristusmonogrammi-sapluunan läpi tartaletin päälle. Hu-

najan kullan hohteinen väri sopii pääsiäiselle, koska silloin kirkoissa voidaan käyttää 

koristeluun kultaista tai keltaista väriä.   



 

 

31 

   

Helluntai 

Helluntaille suunnittelimme tuulihattua kahdella eri täytevaihtoehdolla, raparperilla tai 

ruusuvedellä. 

 

Helluntai tunnetaan Pyhän Hengen juhlana, joten halusimme suunnitella tälle kirkon 

syntymäpäivänäkin tunnetulle pyhäpäivälle jotakin kevyttä mutta täyteläistä. Tuulihattu, 

joka tunnetaan Ranskassa paremmin nimellä pâte choux (”kaalitaikina”) tai Pets de 

Nonne (”Nunnan pierut”), on keveä sillä sen sisusta on ontto, ja sen voi täyttää halua-

mallaan täytteellä (McGee 2004, 552). Ruusuvesi on tavallinen Lähi-idän mauste. Hel-

luntain ajankohta on toukokuussa, joten valitsimme toiseksi makuvaihtoehdoksi rapar-

perin, joka aloittaa keväällä kasvamisensa ensimmäisten joukossa. Raparperissa olisi 

ajankohdalle sopiva keväinen maku. 

 

6.3 Ensimmäinen testauskerta 

Kokeiluvaiheeseen kannattaa varata mahdollisimman paljon aikaa, sillä tässä vaiheessa 

tuotteet elävät ja uusia ideoita saattaa syntyä ensimmäisiä koetuotteita tehdessä. Voi 

myös olla, että ideointivaiheen tuotteet osoittautuvat soveltumattomaksi esimerkiksi 

tuotannon, hinnan, raaka-aineiden saatavuuden tai valmistusmenetelmien kannalta. 

 

Ensimmäinen testi suoritettiin koulun demo-keittiössä kahtena päivänä. Ensimmäisellä 

testikerralla testasimme suunnitelemamme tuotteet. Valokuvia työvaiheista on liitteenä 

(liite 17). Testikerralla raatina toimivat ainoastaan tekijät. Näin varmistimme, että tuote 

pystytään valmistamaan ja siitä tulee suunnitelman mukainen. Testauspäivät olivat 

maanantaina 4.3. ja tiistaina 5.3.2013. Tunteja keittiössä kertyi yhteensä 17. Maanantai-

na teimme esivalmisteluja kaikille tuotteille eli emme tehneet valmiita tuotteita. Tiistaina 

valmistimme kaikki tuotteet tarjoiluvalmiiksi ja kuvasimme sekä maistoimme ne. Ar-

vioimme väriä, makua ja muotoa sekä päätimme, mitä tarjoamme raadille. Macaronsit 

oli valittu kahdelle eri päivälle, jolloin olisi ollut luontevaa jättää toinen pois. Päädyim-

me kuitenkin ratkaisuun, että testaamme molempien pyhäpäivien macaronsit varmuu-

den vuoksi, koska niissä ei ole suuri vaiva ja molemmissa oli sama pohjaresepti.  
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Ensimmäinen adventti 

Ensimmäiselle adventille testatut tuotteet olivat mantelimacarons valkosuklaa-

ganachella ja mantelihyydyke maustekakkupohjalla.  

 

Mantelimacaronsien tekeminen on hyvin vaativaa. Ennen työtä suurimpia kysymyksiä 

tuotteen kohdalla olivat täytteen sopivuus, sopivan koon löytyminen sekä uunin sopi-

van lämpötilan valitseminen. Kokeilimme paistaa macaronseja 150 C-asteessa kahdek-

san minuuttia, sekä 110 C-asteessa 13 minuuttia. Paras lopputuote syntyi 150 C-

asteessa, kun paistoaika oli 8 minuuttia. Macaronsit olisivat voineet nousta hieman 

enemmän, mutta olimme kuitenkin tyytyväisiä. Kuoresta tuli rapea ja sisuksesta pehmeä 

eli juuri sellainen kuin kuuluikin. Testasimme myös erikokoisia macaronseja. Teimme 

leveydeltään kolmen, neljän ja viiden senttimetrin levyiset macaronsit. Kolmen sentin 

levyiset olivat hieman liian pieniä, mutta ne nousivat parhaiten. Neljän sentin levyiset 

nousivat hyvin ja olivat myös mukavan kokoisia. Viisisenttiset eivät nousseet juuri ol-

lenkaan, joten hylkäsimme ne. Parhaiten tarkoitukseemme sopivat neljän sentin levyiset 

macaronsit, sillä ne nousivat hyvin ja olivat sopivan kokoisia. 

 

Valkosuklaaganacheen halusimme hieman lisämaustetta ja jouluisen teeman johdosta 

päädyimme käyttämään kardemummaa. Suklaaganachen reseptiin kuului sokeri-

inverttiä. Päätimme kuitenkin jättää sen pois, koska emme olleet varmoja sen saatavuu-

desta. Ganache onnistui hyvin. Ainoastaan kardemumman määrää päätimme vähentää 

tai vaihtaa kardemummarouhe kokonaisiksi kardemummiksi. Maku oli hieman pulla-

taikinamainen, jonka ajattelimme sopivan hyvin suomalaiseen makuun. Ilman sokeri-

inverttiä ganachesta erottui hieman rasva, mutta parempaa suklaata käyttämällä saisim-

me varmasti paremman lopputuotteen. Suklaana käytimme Fazerin valkosuklaata. Ga-

nachen väristä tuli hieman ruskehtava käytettyämme kardemumma-rouhetta, mutta 

saamme tämän muutettua käyttämällä kokonaista kardemummaa. 

 

Ensimmäiselle adventille testasimme myös mantelihyydykkeen maustekakkupohjalla. 

Teimme kakkupohjan perinteisellä maustekakku reseptillä, johon kuului kanelia, neilik-

kaa ja inkivääriä. Näistä saimme joulunajan odotukseen sopivaa makua. Mantelihyydyk-

keen manteli tuki mukavasti näitä makuja. Kakkupohja paistettiin uunissa 175 C- as-

teessa noin 15 minuuttia. Pohjasta tuli paiston jälkeen liian paksu, joten päätimme leika-
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ta sen kahtia. Leikkasimme kakusta kakkuvuoan muotoisen palan, jonka astettelimme 

tiukasti kelmutetun vuoan pohjalle. Vuoassa oli irtoseinät helpottamaan valmiin tuot-

teen irroittamista.    

 

Valmistimme mantelikerman hyydykettä varten päivää ennen itse hyydykkeen tekemis-

tä. Laitoimme mantelit ja kerman vakuumipussiin ja vakumoimme ne, jotta kuumen-

nusvaiheessa maku ei pääsisi karkaamaan. Vakuumipussin laitoimme uuniin höyrytoi-

minnolla 70 C-asteeseen tunnin ajaksi ja sen jälkeen jätimme mantelikerman maustu-

maan yön yli jääkaappiin. Siivilöimme mantelit kermasta. Lisäsimme kermaan sokerin ja 

palan vaniljaa. Kiehautimme nesteen ja lisäsimme liotetut liivatteet. Annoimme massan 

hyytyä noin tunnin jääkaapissa, jonka jälkeen teimme massasta jälleen tasaista sau-

vasekoittimella. Kaadoimme massan kakkuvuoalle kakkupohjan päälle ja laitoimme 

kakun jääkaappiin hyytymään.  Jos massa olisi kaadettu pohjan päälle hyvin juoksevana, 

olisi se imeytynyt kakkupohjaan liian paljon ja kakkupohja olisi vettynyt. Hyydyttyään 

kakku oli helppo irrottaa kelmulla vuoratusta vuoasta.  

 

Leikkasimme tuotteen kolmeen muotoon stanssilla tai lämpimällä veitsellä: ympyräksi, 

neliöksi ja kolmioksi. Pidimme ympyrästä eniten ja kolmiosta vähiten. Ympyrän haitta-

na ovat hukkapalat, joita leikattaessa syntyy. Neliöistä syntyy vähiten hukkaa, mutta sen 

muoto ei ollut niin kaunis. Kolmiomuodosta emme pitäneet ja siitä syntyy myös huk-

kaa leikkausvaiheessa. Päätimme, että kysymme raadilta neliöstä ja ympyrästä. Kolmion 

päätimme jättää kokonaan pois. Maku oli hyvä mutta mantelin makua olisi voinut olla 

hieman enemmän. Seuraavalle kerralle päätimme paahtaa mantelit ja pidämme vakuu-

mipussia uunissa puolituntia pidempään irrottaaksemme niistä vielä enemmän makua.   

 

Laskiainen 

Laskiaiselle testasimme ainoastaan baklavaa. Haasteellisen tehtävästä teki se, että meistä 

kumpikaan ei ollut tehnyt kyseistä tuotetta aikaisemmin. Ensimmäinen haaste olivat 

raaka-aineet. Ostamamme pistaasit eivät olleet niin vihreitä, kuin olisimme toivoneet. 

Seuraavalle kerralle halusimme löytää vahvemman väriset pistaasit, etsimällä esimerkiksi 

etnisistä kaupoista.  
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Käytimme baklavaan pelkän pistaasin sijasta myös hasselpähkinää ja saksanpähkinää 

saadaksemme lisää makua ja vähentämään lopputuotteen hintaa. Pistaasien kilohinta oli 

noin viisikymmentä euroa. Siirapin reseptiin sisältyi appelsiinimehua. Korvasimme me-

hun kuitenkin appelsiininkukkavedellä, joka on Lähi-Idän leivoksissa perinteisesti käy-

tetty mauste. Testireseptissä pähkinöitä tuli ainoastaan baklavan kahteen ylimpään ker-

rokseen. Päätimme käyttää pähkinöitä jokaiseen filotaikinakerrokseen, joita tuli yhteen-

sä kuusi.  

 

Baklavassa oli makuumme liian paljon suolaa ja liian vähän sokeria. Lisäsimme suolaa 

pähkinöiden joukkoon. Se oli kuitenkin virhe, koska filotaikina oli jo itsessään suolai-

nen tuote. Päätimme jättää suolan lisäämisen pähkinöiden joukkoon kokonaan pois. 

Seuraavalle kerralle päätimme tehdä suuremman määrän siirappia ja levittää sitä myös 

alempiin filotaikinakerroksiin. Tällä kertaa levitimme siirappia ainoastaan kahteen ylim-

pään kerrokseen. Levitimme siirapin baklavan päälle vasta kun se oli paistettu uunissa.  

 

Koulumme verkostoja apuna käyttäen saimme libanonilaisen baklava-asiantuntijan pu-

helinnumeron. Hän kehotti meitä kaatamaan siirapin kypsennyksen alussa ja puolessa-

välissä, jotta maku saadaan leviämään paremmin, mutta sokeri ei kuitenkaan ehdi paah-

tua. (Youssef, J. 6.3.2013.) Tuotteemme pähkinät paahtuivat hieman liikaa kahdessa-

kymmenessä minuutissa ja ensi kerralle päätimme lisätä osan pähkinöistä vasta paiston 

puolivälissä. Seuraavalle kerralle päätimme tehdä baklavan useammasta filotaikinaker-

roksesta ja jättää alimmat kerrokset kokonaan ilman pähkinöitä. Päätimme myös korva-

ta saksanpähkinän mantelilla, koska mantelista saisimme enemmän makua ja mantelei-

den hinta on myös huomattavasti saksanpähkinää pienempi.  

 

Pääsiäinen 

Pääsiäispäivälle testasimme suklaa-hunajatartalettia ja mantelimacaronsia aprikoosi- ja 

hunajatäytteillä. Käytimme samaa mantelimacaronsia kuin ensimmäiselle adventille. 

Ainoastaan täytteet teimme erikseen pääsiäiselle. Käytimme myös samaa kokoa pääsiäi-

sen macaronsille, kuin ensimmäisen adventin vastaavalle. 

 

Macaronsien täytteiksi testasimme kahta eri makua: aprikoosia ja hunajaa. Teimme hy-

vin yksinkertaisen pohjamassan täytteille créme fraîchesta ja mascarpone -juustosta. 
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Jaoimme perusmassan kahtia, sekoitimme toiseen osaan hunajaa ja toiseen apri-

koosimarmeladia. Maistoimme makeuden ja lisäsimme hieman tomusokeria tuomaan 

lisää makeutta täytteisiin. Täytteiden makuaineet toivat hieman keltaista väriä, mutta 

halusimme väristä vahvemman, joten lisäsimme massaan keltaista väriainetta. Keltainen 

väri toimi hyvin valkoisen macaronsin kanssa ja toi lisää näyttävyyttä. Täytteen maku 

sopi hyvin macaronsiin. Vaikeuksia tuotti päättää, kummasta mausta pidimme enem-

män. Päädyimme siihen ratkaisuun, että annamme raadin päättää. 

 

Suklaa- hunajatartaletin valmistuksen aloitimme pohjamassan tekemisellä. Käytimme 

ranskalaista tartalettireseptiä, johon tulee jauhoista ainoastaan vehnäjauhoa. Mantelijau-

hoja käyttämällä olisimme saaneet hieman lisämakua pohjataikinaan, mutta olemme 

käyttäneet mantelia miltei jokaiseen leivonnaiseen, joten päätimme jättää sen tästä pois. 

Jätimme taikinan lepäämään yön yli jääkaappiin. Painelimme sitä levon jälkeen neljän 

sentin levyisille tartalettipohjille, noin kahden millimetrin paksuiseksi kerrokseksi. Pais-

toimme pohjia uunissa 175 C-asteessa noin kymmenen minuutin ajan. Pohjasta tuli 

hieman turhan paksu paiston jälkeen, koska kananmuna vielä nostatti sitä. Seuraavalle 

kerralle päätimme kaulita taikinasta tasaisen levyn, josta leikkaamme millinpaksuisia 

pyöreitä paloja, jotka asettelemme muottiin. Tällä keinolla varmistamme myös sen, että 

jokaisesta leivospohjasta tulee saman paksuinen. Pohjasta tuli muuten hyvä ja käyttö-

tarkoitukseensa sopiva. 

 

Muutimme hieman suklaa-hunajaganachen alkuperäistä reseptiä. Ganacheista tulee 

usein hyvin paksuja massoja. Halusimme massastamme hieman kevyemmän, koska 

ganachea tulee leivonnaiseen reilu määrä ja käyttämämme suklaa oli erittäin tummaa. 

Käytimme tummaa suklaata ganacheen, koska pidimme sen makua maitosuklaata pa-

rempana. Lisäsimme reseptiin puolen desilitran verran lisää kermaa. Ganachesta tuli 

hyvänmakuinen, eikä hunajan maku ollut liian voimakas. Leivoksen lopullisessa versi-

ossa oli liian paljon vahvoja makuja, joten ensi kerralle päätimme tehdä ganachen käyt-

täen hieman limemehua tuomaan kaivattua hapokkuutta. 

 

Koska pääsiäisen liturginen väri on valkoinen, päätimme tomuttaa leivoksen valkoiseksi 

tomusokerilla. Tomuttamisen jälkeen pääraaka-aine, eli ganache jäi peittoon, mutta val-

koisesta väristä tuli kaunis ja pinnasta tasainen. Käytimme monogrammin tekemiseen 
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hunajajauhetta, jonka teimme itse. Teimme hunajajauheen kuumentamalla hunajaa, 

sokeria, glukoosia ja vettä 150C- asteen lämpötilaan, jonka jälkeen siihen lisättiin ruo-

kasoodaa. Ruokasoodalla saatiin muhkea rakenne. Viilensimme massan ja jauhoimme 

siitä jauhetta yleiskoneella. Tomutimme hunajajauhetta siivilällä suunnittelemamme 

sapluunan läpi leivoksen pinnalle. Kristusmonogrammista tuli hyvin kaunis ja aiheeseen 

sopiva.  

 

Helluntai 

Helluntaille testasimme tuulihattua kahdella eri taikinareseptillä. Tuulihattu-taikinan 

teko osoittautui haasteelliseksi, sillä sen valmistusvaiheessa on monta potentiaalista 

kompastuskohtaa. Taikinaan käytetään vain kuutta ainesosaa mutta sen valmistustek-

niikka tulee hallita. Reseptissä jauhot lisätään kuumaan nesteeseen ja jauhot paakkuun-

tuvat helposti. Missään reseptissä ei neuvottu, että jauhot kannattaa lisätä nesteeseen 

kaikki kerralla. Harjaantumattomina tuulihattutaikinan tekijöinä lisäsimme jauhoja aina 

vähän kerrallaan, jolloin jauhot paakkuuntuivat ja taikinasta ei tullut halutunlaista. Parin 

epäonnistumisen saimme jauhot sekoitettua tasaisesti nesteeseen.  

 

Tämän vaiheen jälkeen taikinasta haihdutetaan vettä miedolla lämmöllä, jotta taikinasta 

saadaan kiinteähkö pallo. Mikäli vettä haihduttaa liikaa, taikinan kuori murtuu uunissa. 

Mikäli taikinasta haihdutetaan vettä liian vähän, se jää löysäksi. Veden haihdutuksen 

jälkeen taikinaan lisätään kananmunat yksitellen ja koko ajan voimakkaasti vatkaten. 

Kananmunan lisäyksen välissä taikinaa on hyvä vatkata 1-2 minuuttia ennen seuraavan 

kananmunan lisäystä. Taikinan tulisi olla paksuhkoa niin, että pursottaessa siihen jää 

terävähkö huippu. Taikinan voi pursottaa suoraan pellille haluttuun kokoon tai sili-

konimuottiin. Silikonimuottia käytettäessä tulee muistaa voidella ja leivittää muotit huo-

lellisesti, sillä tuulihattutaikina kohoaa epätasaisesti, mikäli muotti on huonosti voi-

deltu.  

 

Jouduimme tekemään taikinan muutaman kerran uudelleen, eivätkä keittiössä vierailleet 

kollegatkaan osanneet antaa vinkkejä taikinan valmistustekniikkaan. Kerran jauhot 

paakkuuntuivat, toisella kerralla emme vatkanneet kananmunaa tarpeeksi ja kerran tuu-

lihattujen rakenne ei kestänyt. Kokeilimme kolmea eri tuulihattu-reseptiä. Viimeisellä 
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kerralla saimme kohtalaisen lopputuloksen yksinkertaisimmalla reseptillä. Muottiin teh-

dystä tuulihatusta emme saaneet halutunlaista. 

 

Tuulihattu-taikinan teko on hyvä esimerkki hiljaisen tiedon roolista leivonnassa. Kaik-

kia työmenetelmiä ei ole mahdollista kirjoittaa reseptiin, vaan tekniikan oppii kokemuk-

sen kautta. Kriittisiä kohtia tuulihattutaikinan teossa on esimerkiksi jauhojen lisäämi-

nen, veden haihdutus, taikinan jäähdytys, kananmunan lisääminen ja pursotus.  

 

Epäonnistuneen leivontakerran jälkeen katsoimme tuulihattutaikinan teosta kertovia 

videoita ja koimme ahaa-elämämyksen, kun huomasimme mitä teimme väärin. Jauhoja 

ei lisätä vesi- jauhoseokseen vähitellen, vaan kaikki kerralla, jotta seoksesta ei tule paak-

kuista. Päätimme vielä kokeilla seuraavalle kerralle reseptiä, joka epäonnistui ensimmäi-

sellä kerralla. Epäonnistumisten ja videon jälkeen tiesimme, mitä teimme väärin ja 

opimme oikean valmistustekniikan. Seuraavalle kerralle päätimme kokeilla tehdä taiki-

nan vielä muottiin ja pursottamalla pellille.  

 

Leivosten täytteeksi valmistimme keltuaisella suurustettua makumaitoa, joka tunnetaan 

paremmin nimellä créme pâtissièr tai kondiittorin kreemi (Turtia 2009, 1006). Kreemin 

makuvaihtoehdoiksi testasimme ruusuvettä, raparperihilloa ja edellisten sekoitusta.  

Valmistimme kreemin, mutta totesimme, että tuulihatun täytteeksi kreemin tulee olla 

paksumpaa. Testileivokseen kiinteytimme kreemiä liivatteella, mutta seuraavalle kerralle 

päätimme lisätä tärkkelyksen määrää, jotta kreemi olisi paksumpaa.  

 

Maustoimme osan kreemistä ruusuvedellä ja toisen osan raparperi-hillolla. Ruusuveden 

lisäämisen kanssa tulee olla varovainen, sillä sitä tulee helposti liikaa. Mietimme kree-

min mauksi myös ruusuveden ja raparperin yhdistelmää mutta päätimme, ettemme se-

koita makuja, vaan pyrimme makujen selkeyteen. 

 

Tuulihatun päälle valmistimme glukoosista ja tomusokerista sokeriliemen, joka värjät-

tiin punaiseksi elintarvikeväriaineella. Kuumensimme liemen 140 C-asteiseksi ja kas-

toimme tuulihattuja liemessä. Sokeriseoksesta ei saatu ensimmäisellä kerralla rakenteel-

taan halutunlaista, sillä se kovettui tuulihatun päälle liian paksuksi. Toisella kerralla 
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kuumensimme liemen 160C-asteiseksi ja pääsimme lähemmäs haluttua lopputulosta. 

Sokeria ei kannata kuumentaa yli 160C-asteiseksi, sillä se alkaa karamelisoitumaan.   

 

6.4 Koemaistatus  

Kokeilukerran jälkeen leivoksille järjestettiin aistinvarainen arviointi, johon valittiin 

tuotteelle mahdollisimman hyvin sopiva raati. Raatia pyydettiin arvioimaan tuotteen 

aistein arvioitavia ominaisuuksia ulkonäön, värin, maun, täytteen sopivuuden, koko-

naismiellyttävyyden ja rakenteen kannalta. Lisäksi pyydettiin arvioimaan näytteen sopi-

vuutta kahvin kanssa nautittavaksi. Aistein arvioitavien ominaisuuksien lisäksi ha-

lusimme tietää näytteen tuotannollisista ominaisuuksista, kuinka vaikeaa tuotetta on 

valmistaa ja minkälaisia ongelmia tuotannossa voi syntyä. Koska työllemme on selkeä 

kristillinen toimeksiantaja, halusimme tietää miten näytteet sopivat kullekkin pyhäpäi-

välle. Raatiin pyydettiin viisi henkilöä: kaksi koulumme henkilökuntaan kuuluvaa ruoka-

tuotannon opettajaa, mahdollinen yhteistyökumppani-kondiittori, toimeksiantaja ja yksi 

kirkossa kävijä.  

 

Toteutimme aistinvaraisen arvioinnin näytteille ns. kuvailevan menetelmän ja mielty-

mysmenetelmän välimuodolla. Kuvailevassa menetelmässä selvitetään miten näytteet 

eroavat toisistaan ja minkälaisia laatuvaihteluita näytteistä löytyy. Kuvailevaan menetel-

mään tarvitaan harjaantunutta raatia, jolla on aikaisempaa kokemusta näytteistä ja raa-

ka-aineista. Mieltymysmenetelmällä ei saada tarkkaa tietoa raaka-aineiden käytöstä ja 

näytteen leivonnallisesta onnistumisesta. Sen avulla saamme tietää, miten kuluttaja vas-

taanottaa näytteen ja pitääkö hän siitä. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen 2008, 76, 85, 94.)  

 

Kuvailevan menetelmän avulla pystyimme vielä kehittämään leivoksiamme ja jättämään 

turhia asioita pois. Mieltymysmenetelmällä perehdytään kuluttajan näkökulmaan, joka 

tässä tapauksessa kohdistuu kirkossa käyviin ja kirkossa työskenteleviin ihmisiin. Pyy-

simme raatiin kirkon pastoria, joka oli myös työmme toimeksiantaja ja yhtä kirkossa 

tavallisesti asioivaa henkilöä.  

 

Näytteissä olevat aistinvaraiset ominaisuudet määriteltiin sanallisesti kyselylomakkee-

seen (Liiteet 1–6). Kyselylomakkeen jaoimme kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa 
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kysyttiin näytteen aistein arvioitavia ominaisuuksia. Toisessa osassa halusimme tietää 

tuotannollisista ominaisuuksista. Kolmas osa liittyi siihen, kuinka näyte sopi valitulle 

pyhäpäivälle. Kyselylomakkeeseen teimme viisiportaisen asteikon. Raati arvioi näytettä 

merkitsemällä raksin itselle parhaiten sopivaan kohtaan. Taulukosta kaksi ensimmäistä 

porrasta olivat negatiivista palautetta, toinen lievästi negatiivista ja toinen hyvin negatii-

vista. Keskimmäinen porras oli neutraalia. Kaksi viimeistä porrasta olivat positiivista 

palautetta, tässäkin tapauksessa toinen hieman positiivista ja toinen hyvin positiivista. 

Jokaisen osion lopussa oli tilaa kirjoittaa vapaasti näytteestä.  

 

Raatia varten varasimme koulumme demo-keittiön kahdeksi päiväksi. Päivät olivat 

13.3.2013 ja 14.3.2013. Ensimmäisenä päivänä teimme esivalmistelut näytteille. Valo-

kuvia esivalmisteluista on liitteessä (liite 17). Olimme tehneet muutoksia reseptiikkaan 

ensimmäisen testikerran perusteella. Olimme myös tehneet reseptiikasta ammattimai-

sempaa muuttamalla mitat yhtenäisiksi. Alkuperäisessä reseptiikassa osa mitoista oli 

teelusikkoina ja ruokalusikkoina. Muutimme ns. kuivat aineet grammoiksi ja nesteet 

litroiksi. Ongelmia tuotti pienien määrien mittaaminen, kun esimerkiksi teelusikallinen 

muutettiin grammoiksi. Käytössämme olisi pitänyt olla todella herkkä vaaka, jotta mitat 

olisivat menneet tarkalleen oikein.  

 

Toisena päivänä viimeistelimme tuotteet maisteluvalmiiksi, kuvasimme ne ja asettelim-

me esille. Ennen raadin tuloa siivosimme ja järjestelimme keittiön niin, ettei maistelua 

häiritseviä tekijöitä olisi. Luokkahuone olisi sopinut maistelutilaisuuteen huomattavasti 

paremmin, koska keittiössä on aina laitteita jotka pitävät meteliä ja saattavat häiritä raa-

tia. Halusimme pitää maistelutilaisuuden kuitenkin rentona ja niin, että maistelijat voi-

vat myös jutella keskenään näytteistä. Kirkollista tunnelmaa luomaan laitoimme grego-

riaanista musiikkia taustalle soimaan. Maistelutilaisuus järjestettiin kahdessa osassa, 

koska pastori ja tavallinen kirkonkävijä eivät päässeet kello kahdeksi, kun taas koulun 

opettajille ja kondiittorille sopi ainoastaan se aika. Emme kuitenkaan usko tämän vai-

kuttaneen tuloksiin. Valokuva raatitilaisuudesta löytyy liitteestä (liite 17). 

 

Maistelu järjestettiin, niin että raati maistoi aina yhden pyhäpäivän näytteet kerrallaan. 

Näin raati pystyi vertailemaan, kumman näytteistä he valitsisivat kyseiselle pyhäpäivälle. 

Näytepalat tehtiin siihen kokoon, jossa ne tarjoiltaisiin kirkossa. Painotimme kyselylo-
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makkeessa, että koko näytepalaa ei ole pakko syödä, vaan ainoastaan maistaa. Maiste-

luun kului noin tunti. Maistelun yhteydessä raadille tarjottiin kahvia, teetä ja vettä. Yksi 

kyselylomakkeen kysymyksistä oli, ”miten näyte sopii kahvin kanssa nautittavaksi?”. 

Kysymys olisi pitänyt muotoilla niin, että siinä olisi kysytty sekä kahvin että teen kanssa 

nautittavaksi. Kaikki kirkossa asioivat eivät kuitenkaan juo kahvia.   

 

6.5 Maistatuksen tulokset 

Saimme kyselylomakkeeseemme viideltä ihmiseltä arviot. Vaikka ihmisten tietämys pai-

nottui eri osa-alueisiin, emme painottaneet eri arvioijien tuloksia toisiinsa verrattuna. 

Keittiöammattilaisten vastaukset painottuivat aistinvaraisiin ominaisuuksiin ja tuotan-

nollisiin, kun taas pastorin ja kirkonkävijän vastaukset painottuivat aistinvaraisiin omi-

naisuuksiin ja siihen miten näyte sopii valitulle pyhäpäivälle. Kerroimme raadille, ettei 

kaikkiin kohtiin tarvitse vastata, jos tuntui että tietämystä kysymykseen ei löydy. Osissa 

kyselylomakkeista olikin jätetty vastaamatta kysymyksiin: näytteen tuotannollisesta nä-

kökulmasta ja miten näyte sopii valitulle pyhäpäiville. Joissain vastauksissa taas oli sel-

keästi painotettu, miten näyte sopii valitulle pyhäpäivälle. Raadin jälkeen kirjasimme 

tulokset yhteen omalle arviointilomakkeelleen. 

 

Ensimmäinen adventti 

Ensimmäiselle adventille maistatimme raadilla mantelihyydykettä (Liite 1) ja manteli-

macaronsia valkosuklaaganache-täytteellä (Liite 2). 

 

Mantelihyydykkeen aistinvaraiset arviot menivät keskiarvoltaan ”pidän miellyttävänä” 

osioon. Ainoastaan leivonnaisen rakenne erosi tästä keskiarvosta. Sille yleisin vastaus 

oli ”en pidä miellyttävänä, enkä epämiellyttävänä”. Tuotannolliseen näkökulman kes-

kiarvoksi saatiin ”ei helppo, eikä vaikeasti valmistettava”. Keskiarvoksi näytteen sopi-

vuudesta valitulle pyhäpäivälle saatiin ”Sopii hyvin”. Leivonnaista vapaasti kuvailtaessa 

kirjoitettiin esimerkiksi: ”hyvä annoskoko”, ”hyvä pohja”, ”maku ja rakenne eivät ole 

erottuvia”, ”sopii massatuotantona” ja ”leivoksen maku on keveä, mikä sopii hyvin 

adventin luonteeseen”. 
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Macaronsin valkosuklaaganachella aistinvaraiset arviot menivät keskiarvoltaan ”pidän 

erittäin miellyttävänä osioon”. Tuotannollisen näkökulman keskiarvoksi saimme ”vai-

keasti valmistettava”. Keskiarvoksi näytteen sopivuudesta valitulle pyhäpäivälle saimme 

”sopii erittäin hyvin”. Leivonnaista vapaasti kuvailtaessa kirjoitettiin esimerkiksi: ” ul-

konäöltään, maultaan ja rakenteeltaan oikein onnistunut macaron”, ”miellyttävän nä-

köinen herkkupala”, ”valkosuklaa täyte on itselleni liian äklö”, ”Mantelihyydyke että 

macaron sopivat pyhäpäivälle melko tasavahvasti. Kumpaakaan on sopivuudeltaan vai-

kea nostaa toisen ylitse”. 

 

Laskiainen 

Laskiaiselle maistatimme raadilla ainoastaan baklavaa (Liite 3). Baklavan aistinvaraiset 

arviot menivät keskiarvoltaan ”pidän miellyttävänä” osioon. Ainoastaan näytteen ulko-

näkö teki poikkeuksen ja sen keskiarvoksi tuli ”en pidä miellyttävänä, enkä epämiellyt-

tävänä”. Tuotannollisen näkökulman keskiarvoksi saimme ”helposti valmistettava”. 

Keskiarvoksi näytteen sopivuudesta valitulle pyhäpäivälle saimme ”sopii erittäin hyvin”. 

Leivonnaista vapaasti kuvailtaessa kirjoitettiin esimerkiksi: ” riisuttu ulkonäkö yllättää 

mukavasti, kun leivosta maistaa”, ”odotin makeampaa tuotetta”, ” sopiva pala ja koos-

tumus sormin syötäväksi”, ”helppo vakioida”. Yksi kuvauksista oli varsin pitkä ja seik-

kaperäinen: ”Laskiaissunnuntai on viimeinen pyhä ennen paaston aikaa. Se on ikään 

kuin siirtymävaihe paastoon. Leivoksessa tämä näkyy ulkonäön askeettisuudessa, joka 

vihjaa tulevaisuudesta. Tähän vihjaa myös ehkä pähkinän rakeisuus, jonka huomaa 

maistaessa. Toisaalta makeus ja hunaja samaan aikaan vielä muistuttavat paastoa edeltä-

västä ajasta. Tässä mielessä leivos tuo hyvin esiin pyhän luonteen.” 

 

Pääsiäinen 

Pääsiäiselle maistatimme raadilla kolmea eri näytettä: suklaa-hunajatartalettia (Liite 4), 

aprikoosi-macaronsia sekä hunaja-macaronsia (Liite 5). Hunaja-, ja aprikoosimacaron-

sin tulokset keräsimme samalle kyselylomakkeelle. Lomakkeeseen oli jaettu täytteen 

sopivuus kahteen osaan. Toisessa oli aprikoosi ja toisessa hunaja. 

 

Suklaa-hunajatartaletin aistinvaraiset arviot menivät keskiarvoltaan ”Pidän miellyttävänä 

osioon”. Tartaletin ulkonäkö ja sopivuus kahvin kanssa nautittavaksi saivat kuitenkin 

keskiarvokseen ”pidän erittäin miellyttävänä”. Tuotannollisen näkökulman keskiarvoksi 
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saimme väliltä ”Ei helppo, eikä vaikeasti valmistettava” ja ”vaikeasti valmistettava”. 

Keskiarvoksi näytteen sopivuudesta valitulle pyhäpäivälle saimme ”sopii hyvin”. Näy-

tettä vapaasti kuvailtaessa kirjoitettiin esimerkiksi: ”juhlava ulkonäkö”, ” kaunis, suklai-

nen, pohja ehkä hieman mauton”, ” suklainen ja vahvahko maku”, ” tartalettien teke-

misen hankaluus, saattaisi löytyä valmiina”, ”hunaja ja suklaa ovat molemmat voimak-

kaita makuja, jotka kietoutuvat yhteen leivoksessa. Siitä tuli mieleen useampikin verta-

uskuvallinen yhtymäkohta pääsiäisen sanomaan” 

 

Macaronsien aistinvaraiset arviot menivät keskiarvoltaan välille ”pidän miellyttävänä” ja 

”pidän erittäin miellyttävänä”. Molempien täytteiden keskiarvoiksi tuli ”pidän miellyttä-

vänä” Aprikoosin kuitenkin hieman lähempänä ”pidän erittäin miellyttävänä” osiota. 

Tuotannollisen näkökulman keskiarvoksi saimme ”Erittäin vaikeasti valmistettava”. 

Keskiarvoksi näytteen sopivuudesta valitulle pyhäpäivälle saimme väliltä ”sopii hyvin” 

ja ”sopii erittäin hyvin”. Näytettä vapaasti kuvailtaessa kirjoitettiin esimerkiksi: ”kum-

massakin hyvä koostumus ja rakenne”, ”mantelin ja sokerin maku jyrää täytteen”, ” 

loistavia”, ”haasteellinen valmistettava”, ” Aprikoosi-macaron yhdistyy ehkä hieman 

epämääräisesti pääsiäiseen. Yhteys löytyy ehkä täytteen keltaisen värin sekä kuoren val-

koisen värin kautta. Näiden lisäksi kaipaisi ehkä vielä jotain oivallusta. Hunaja-

macaronsissa toteutuvat myös em. värit. Lisäksi hunaja tuo vielä yllä kaivatun oivalluk-

sen. Maku on selkeä ja voimakas, kuitenkin kevyt. Se sopii pääsiäisen iloon ja juhlaan, 

mutta liittyy myös siihen miten Raamatussa tuodaan hunajaa esiin, ja miten sille voi 

löytää vertauskuvallisia merkityksiä”.  

 

Helluntai 

Helluntaille maistatimme raadilla kahta eri näytettä. Molemmat näytteistä olivat tuuli-

hattuja (Liite 6). Toisessa täytteenä oli ruusuvedellä maustettu créme patissièr ja toises-

sa raparperihillolla maustettu créme patissièr. Näytteet arvioitiin samalle lomakkeelle 

niin, että täytteen sopivuus oli jaettu kahteen osaan: raparperi ja ruusuvesi.  

 

Tuulihattujen aistinvaraiset arviot menivät keskiarvoltaan ”pidän miellyttävänä” osioon. 

Ainoastaan ruusuveden sopivuus täytteenä teki eron, sillä sen keskiarvo oli välillä ”pi-

dän hieman epämiellyttävänä” ja ”en pidä miellyttävänä, enkä epämiellyttävänä”. Tuo-

tannollisen näkökulman keskiarvoksi saimme ”vaikeasti valmistettava”. Keskiarvoksi 
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näytteen sopivuudesta valitulle pyhäpäivälle saimme ”sopii erittäin hyvin”. Näytettä 

vapaasti kuvailtaessa kirjoitettiin esimerkiksi: ” ruusuvesi ikään kuin esanssimainen ja 

täyte löysähkö”, ”kevyt, miellyttävä, täyte hieman valuva (raparperi), oikein miellyttä-

vä”, ” ulkonäkö ja väri hyvä”, ” tuulihattujen valmistus haastavaa”, ”leivoksessa yhdis-

tyvät pyhän värimaailma että myös symbolit. Täytteen keveys, erityisesti ruusuveden, 

tuo mieleen pyhän hengen symbolit kyyhkysen sekä tuulen”. 

 

6.6 Leivosten viimeistely ja leivoskohtaiset pohdinnat 

Raadin tulokset olivat rohkaisevia, sillä ne tukivat myös meidän näkemyksiämme. Yksi-

kään leivos ei saanut täysin huonoja arvioita, eikä täydellisiä arvioita. Oli myös rohkai-

sevaa, että raati piti näytteitä pääosin pyhäpäivien teemoihin erittäin sopivina ja osa 

raadista löysikin näytteistä raamatullisia kytköksiä, joita olimme tavoitelleet. Tuloksien 

pohjalta ei tarvinnut tehdä radikaaleja muutoksia, eikä yhtäkään leivosta tarvinnut hylä-

tä. Leivoksia ei tarvinnut suunnitella alusta uudelleen, joten pysyimme laatimassamme 

prosessiaikataulussa.  

 

Ensimmäiseltä testikerralta olimme muuttaneet hiukan reseptiikkaa. Raadin maistatuk-

seen kokeilimme joitakin muutoksia ensimmäistä kertaa, joten emme olleet täysin var-

moja, kuinka muutokset toimisivat. Osa muutoksista oli positiivisia ja osa negatiivisia, 

Suurin osa oli kuitenkin positiivisia. Muutimme reseptiikkaa raadin tulosten ja omien 

arvioidemme pohjalta. Muokkasimme reseptiikan 100:lle henkilölle. Seuraavassa käy-

dään läpi muutokset ja pohdinnat leivoksittain.  

 

Baklava 

Baklava onnistui toisella testikerralla paremmin kuin ensimmäisellä mutta lopulliseen 

reseptiin (Liite 7) lisäsimme vielä sokerin sekä voin määrää. Osa raadista totesi perintei-

sen baklavan olevan runsaasti makeampi, mutta sitä ei koettu ongelmana. Osa raadista 

koki vähemmän makean baklavan paremmin käsin syötäväksi. Baklavan raaka-

ainehintaa on mahdollista laskea vähentämällä pähkinöiden määrää tai lisäämällä esi-

merkiksi manteleiden osuutta. Löysimme viimein vihreiden pistaasien tukkutoimittajan. 

Leivontakerroille emme niitä kuitenkaan ostaneet, koska niitä olisi pitänyt ostaa vähin-

tään kilo. Jatkossa suosittelemme käyttämään pistaaseja France Fromages-yritykseltä, 
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jonka toimipiste sijaitsee Sörnäisten tukkutorilla. Kyseisten pistaasien kilohinta ei ole 

kalliimpi, mutta niiden väri on vihreämpi ja näin ne sopivat paremmin laskiaisen vihre-

ään teemaan. Kuten arviointilomakkeistakin kävi ilmi, baklavan tuotannollinen toteutus 

jatkossa ei ole hankalaa. Tuotteen säilyvyys on hyvä ja sen ulkonäkö sekä rakenne eivät 

kärsineet kahden vuorokauden kestäneestä säilytyksestä. Mielestämme se on siis kaikin 

puolin sopiva Laskiaissunnuntaille. Yhden leivoksen raaka-ainehinnaksi laskimme 0,46 

euroa (Liite 12). 

 

Mantelihyydyke 

Onnistuimme vahvistamaan mantelin makua paahtamalla ne ja höyryttämällä niitä pi-

dempään. Maustekakkupohjaan tuli muutetun reseptiikan mukana huomattavasti vä-

hemmän mausteita, koska olimme muuttaneet teelusikalliset grammoiksi. Lopulliseen 

reseptiin (liite 8) lisäsimme maustekakun mausteiden määrää, jotta saisimme siihen kai-

vattua särmää pehmeän ja miedon mantelihyydykkeen vastapainoksi. Testaamamme 

kirsikat olivat huonolaatuisia pakastetuotteita, eikä niiden maku vastannut raadin eikä 

meidän toiveitamme. Kirsikan rooli leivoksessa on kuitenkin enemmän koristeellinen, 

ja sen voi tarvittaessa korvata vaikka vadelmalla. 

 

Pidimme leivosta yhdessä raadin kanssa helposti massatuotantona toteutettavana. Raa-

din tuloksista kävi ilmi, että hyydyke imee helposti ylimääräisiä makuja. Tämä tulee ot-

taa huomioon hyydykkeen kylmäsäilytyksessä suojaamalla se hyvin. Leivos kesti hyvin 

säilytystä. Sen leikkaaminen ja esillepano on myös helposti toteutettavissa. Leivosta on 

helpointa leikata lämpimällä ja puhtaalla veitsellä, jotta leivoksen reunoista saadaan ta-

saisen kauniit. Päädyimme raadin kanssa leivoksen neliömuotoon, sillä tällöin tuotan-

nossa ei synny hukkapaloja ja neliö oli muutenkin hienon näköinen. Yhden leivoksen 

raaka-ainehinnaksi ilman kirsikkakoristetta laskimme 0,78 euroa (Liite 13). Hinta on 

leivoksista kallein mutta sen hintaa voi halutessa laskea korvaamalla hyydykkeen koko-

naiset mantelit mantelimassalla. Silloin maku luonnollisesti muuttuu.  

 

Macarons valkosuklaatäytteellä 

Macaronsit onnistuivat erinomaisesti, eikä edelliseltä testauskerralta tarvinnut tehdä 

suuria muutoksia. Täytteen maustamiseen käytimme raatikerralle kokonaista karde-

mummaa edellisen kerran rouheen sijasta. Näin täytteen maku, väri ja rakenne saatiin 
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halutunlaiseksi. Macaronsit saivat parhaat arviot raadilta. Ainoa ongelma macaronseilla 

on niiden tuotanto, joka vaatii harjaantunutta tekijää. Toisaalta macaronsit voidaan tila-

ta valmiina ja täyttää itse. Resepti on liitteenä (liite 9). 

 

Macaronsin säilyvyys on hyvä, sillä niitä voidaan säilyttää pakastimessa noin kahden 

viikon ajan ilman maku- ja rakennemuutoksia. Kun macaronsit osataan valmistaa, nii-

den tekeminen massatuotantona on vaivatonta ja nopeaa. Macaronsit tulisi täyttää enin-

tään muutamaa tuntia aikaisemmin, jotta niiden rakenne ei kärsi. Raadin mukaan val-

kosuklaa macarons sopisi paremmin ensimmäisen adventin leivokseksi kuin manteli-

hyydyke. Valkosuklaa-macaronsin raaka-ainehinnaksi laskimme 0,20 euroa (Liite 14). 

 

Suklaa-hunajatartaletti 

Tartaletin suklaatäytettä muokattiin hiukan edelliseltä kerralta lisäämällä siihen hapok-

kuutta lime-mehun muodossa. Limen käyttö jakoi mielipiteitä raadissa ja päätimme 

luopua siitä kokonaan. Lopulliseen reseptiin (liite 10) päätimme muuttaa täytteen tum-

man suklaan maitosuklaaseen, jolloin hunajan makua saadaan enemmän esille.  

 

Leivoksen kristusmonogrammi sai hyviä arvioita raadilta, joten onnistuimme tavoittees-

samme sisällyttää kristillistä symboliikkaa joihinkin leivoksista. Leivoksen ulkonäkö oli 

kristusmonogrammin myötä kristillisen hengen mukainen ja persoonallinen. Tartaletin 

massatuotanto on helppoa ja tarvittaessa tartalettipohjat voidaan tilata valmiina. Myös 

suklaa-hunajatäytteen valmistaminen ja käyttö on helppoa. Täytteiden säilyvyys on hyvä 

ja tartalettipohjat voidaan pakastaa. Tomusokerin tomutus ja hunajapölyllä tehtävä kris-

tusmonogrammi tulisi tehdä juuri ennen tarjoilua, sillä ne imevät kosteutta ja vettyvät, 

ja näin tartaletin ulkonäkö kärsii. Leivoksen raaka-ainehinnaksi laskimme 0,24 euroa 

(liite 15). Hintaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi suklaan valinnalla ja tilaamalla tartaletti-

pohjat valmiina.  

 

Macarons hunaja- tai aprikoositäytteellä 

Raatikerralle vakioimme täytteiden reseptiikan (liite 9). Maultaan raati arvoi apri-

koositäytteen hiukan hunajatäytettä paremmaksi. Hunaja toisaalta arvioitiin sopivuudel-

taan pyhäpäivälle sopivammaksi. Molemmat täytteet ovat maitopohjaisia, joten ne säi-

lyvät korkeintaan neljä päivää kylmässä. Näitä täytteitä käyttämällä macarons vettyy 
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vielä nopeammin, sillä ne ovat ensimmäisen adventin valkosuklaatäytettä vetisempiä. 

Macaronsien raaka-ainehinnaksi hunajatäytteellä laskimme 0,17 euroa ja aprikoositäyt-

teellä 0,20 euroa (liite 14).  

 

 

Tuulihattu 

Saimme vakioitua tuulihattutaikinan reseptin testikertojen perusteella (liite 11). Raati-

kerralle tuulihattujen täyte jäi hieman löysäksi ja raati antoikin siitä palautetta. Lopulli-

seen täytteen reseptiikkaan lisäsimme liivatetta, jotta siitä saataisiin hiukan kiinteämpää. 

Ruusuveden maku koettiin raadissa liian voimakkaaksi ja jopa esanssimaiseksi. Maus-

toimme ruusuvesitäytteen edellisenä päivänä, jolloin sen maku voimistui yön aikana. 

Käytimme myös eri ruusuvettä kuin edellisellä kerralla. Raparperitäytteen maku koettiin 

parempana mutta sopivuudeltaan ruusuvesi koettiin paremmaksi Helluntaille. Emme 

vakioineet ruusuveden määrää, koska se riippuu käytetystä ruusuvedestä. 

 

Tuulihattutaikina säilyy pursotinpussissa hyvin noin vuorokauden. Valmiit tuulihatut 

ilman täyttöä voi pakastaa muutamaksi päiväksi. Maitopohjainen täyte säilyy noin neljä 

päivää. Sokerikuorrutus vettyy ja siitä tulee tahmainen, jos kuorrutetut tuotteet peite-

tään kelmulla. Tuulihatut on hyvä täyttää vasta ennen tarjoilua, sillä muuten tuulihattu 

vettyy ja täyte saattaa valua. Tuulihatut tulisi tarjoilla viileänä. Edellä mainitut seikat 

tekevät tuulihatusta tuotannollisesti haasteellisen mutta koimme ne toteuttamiskelpoi-

siksi. Tuulihatun raaka-ainehinnaksi raparperilla laskettiin 0,33 euroa ja ruusuvedellä 

maustettuna tuulihatun hinnaksi laskettiin n. 0,30 euroa (liite 16).  

 

6.7 Valitut leivokset 

Raadin tulosten perusteella saimme jonkinlaista viitettä, mistä he pitivät ja mistä eivät. 

Arviot menivät toisaalta myös ristiin, sillä joissain tuotteissa saatettiin makua pitää erit-

täin hyvänä, mutta sopivuutta pyhäpäivälle arveltiin. Emme osanneet päättää, mitkä 

olisimme leivoksista täysin sulkeneet pois. Yksi vaihtoehto on, että kirkossa tarjoiltai-

siin vuosittain toinen ehdotetuista leivoksista. Teimme raadin arvioiden perusteella 

omat valinnat kirkkovuoden aikana tarjoiltavista leivoksista:  
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•Ensimmäinen adventti: Macarons valkosuklaaganachella 

•Laskiainen: Baklava 

•Pääsiäinen: Suklaa- hunajatartaletti 

•Helluntai: Raparperitäytteinen tuulihattu 

 

Valintoihin vaikuttivat raadin tuloksien lisäksi omat mieltymyksemme ja leivoksien to-

teuttamiskelpoisuus. Baklava oli ainoa leivos, jonka valinnasta ei ollut epäselvyyttä. En-

simmäisen adventin macarons meni mantelihyydykkeen edelle, koska sen maku arvioi-

tiin kaikista leivoksista parhaimmaksi. Suklaa -hunajatartaletin valitsimme, koska se ku-

vastaa hyvin pääsiäiselle sopivaa juhlavaa tunnelmaa. Tuulihatun täytteeksi valitsimme 

raparperin, koska ruusuveden käyttö on hyvin haastavaa ja raparperin makua pidettiin 

hyvänä. Leivosten valinta on kuitenkin viime kädessä toimeksiantajan vastuulla. 

  

7 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä kappaleessa pohdimme, miten saavutimme johdannossa asetetut tavoitteet ja 

kuinka onnistuimme niissä. Mietimme, mitä olisimme voineet tehdä toisin. Lisäksi 

pohdimme leivosten potentiaalia sekä elinkaarta.    

 

7.1 Tavoitteissa onnistuminen 

Työmme tavoitteena oli luoda leivokset valituille kirkollisille pyhäpäiville, niin että ne 

oli tuotannollisesti ja taloudellisesti järkevä toteuttaa. Henkilökohtaisina tavoitteina ha-

lusimme harjaannuttaa leivontataitojamme ja tutustua erilaisiin tekniikoihin ja leivos-

tyyppeihin. Toimeksiantajamme antoi meille hyvin vapaat kädet leivosten toteuttami-

seen. Tämä oli toisaalta hyvä, sillä saimme itse valita, mistä näkökulmasta leivokset 

suunniteltiin. Toisaalta olisimme kaivanneet enemmän tietoa toimeksiantajamme talou-

dellisista resursseista.  

 

Koska vastaavaa ei ollut aikaisemmin tehty, aloitimme periaatteessa tyhjältä pöydältä. Jo 

alussa päätimme, ettemme mieti suunniteltavia leivoksia ennen kuin aiheen viitekehys 

on kirjoitettu. Ajatuksena oli alusta alkaen, että ideat leivoksiin haetaan viitekehyksestä, 
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joka koski muun muassa raamatun ajan ruokakulttuuria ja kristillisiä perinteitä. Näin 

saimme perusteltua, miksi päädyimme valitsemiimme leivoksiin.     

 

Poimimme viitekehyksestä pyhäpäivien liturgiset värit, joiden pohjalta lähdimme miet-

timään leivokselle sopivia raaka-aineita. Näin saimme pääraaka-aineet jo hyvissä ajoin 

selville. Pääraaka-aineen pohjalta lähdimme miettimään leivosta sen ympärille. Aloi-

timme sovittamalla pääraaka-aineen jollekin leivospohjalle. Leivokselle etsittiin hyvä 

reseptiikka, jonka jälkeen siihen lisättiin kirkolliseen ruokaperinteeseen kuuluvia maku-

ja. Suunnittelimme kaikille pyhäpäiville kaksi leivonnaista. Leivosten suunnitteleminen 

oli oikein onnistunut osa työtämme ja se sujui melko vaivatta.   

 

Yhtenä tavoitteena oli keksiä leivoksille nimet ja kehittää tarinat leivosten mielenkiin-

non houkuttelemiseksi. Ensimmäiselle adventille mietimme leivoksen nimeksi Hoo-

sianna-leivosta raamatun kuuluisan huudahduksen mukaan. Pohdimme myös jonkin 

tuotteen nimeämistä edesmenneen HAAGA-HELIAN lehtorimme mukaan. Baklavan 

työnimenä käytimme talonpojan baklava-nimitystä, laskiaisen talonpoikaisperinteen 

mukaan Käyttämämme leivosten pohjat ovat kuitenkin niin perinteisiä, että niiden uu-

delleen nimeäminen olisi tuntunut väärältä. Emme halunneet leivoksille liian raflaavia 

nimiä, vaikka esimerkiksi nunnan pierut olisivat sopineet teemaltaan tuulihattujen his-

toriaan. Niinpä jätimme leivosten mahdollisen nimeämisen auki. Lennokkaat tarinat 

leivosten mielenkiintoa herättämään osoittautuivat haasteellisiksi emmekä tässä kohdin 

onnistuneet täysin tavoitteissamme. Loimme kuitenkin leivosten syntytarinat ja kuinka 

niihin päädyimme. 

 

Käytimme monipuolisesti jälkiruokien perusraaka-aineita. Kananmunaa käytimme eri 

tavoin kohottamiseen, saostamiseen, marenkeihin ja piirakkapohjiin. Macaronsin koho-

tukseen käytimme kananmunan valkuaista ja kokonaista kananmunaa käytimme tuuli-

hattujen kohottamiseen. Keltuaisella saostimme tuulihattujen täytteen, créme pâtis-

sièrin. Maitotuotteet ovat lähes kaikissa resepteissä edustettuna jossain muodossa. Voin 

rooli leivonnassa on suuri. Sokereita ja muita makuaineita käytimme monipuolisesti, 

kuten esimerkiksi hunajaa, makusiirappia ja sokerilientä. Vehnäjauhoja käytimme eri 

tarkoitusperiin: maustekakkuun halusimme sitkoa, kun tartalettipohjiin emme halun-

neet sitkoa.   



 

 

49 

 

Tiukasta aikataulusta huolimatta olimme tyytyväisiä luomiimme leivoksiin. Myös raadin 

arviot tukivat tätä. Vaikeusasteiltaan leivokset kuvasivat hyvin omaa osaamistamme. 

Pystyimme valmistamaan kaikki leivokset, jotka halusimme. Toisaalta taas niiden val-

mistaminen ei aina ollut helppoa. Toistimme osan leivoksista moneen kertaan, jotta 

saimme lopputuotteesta halutunlaisen. Omia oppimistavoitteitamme tukivat meille uu-

sien raaka-aineiden, leivostyyppien ja menetelmien käyttö. Raaka-aineista osa oli ennes-

tään tuttuja, mutta esimerkiksi ruusuveden ja appelsiininkukkaveden käytöstä meillä 

kummallakaan ei ollut aikaisempaa kokemusta. Ruusuvedellä maustaminen osoittautui 

yllättävän haastavaksi. Tuulihattujen taikinan valmistusmenetelmä oli meille jokseenkin 

tuntematon. Sapluunan käyttö koristelussa oli meille mielenkiintoinen kokemus. Bakla-

va oli meille leivostyyppinä täysin uusi maku- ja tekokokemus.   

 

Oli vaikea päättää, mitkä leivonnaisista olisimme pudottaneet pois. Filotaikinatötterö 

oli ainoa, joka tippui pois jo alkuvaiheessa. Tarkoituksemme oli jättää jokaiselle pyhä-

päivälle yksi leivonnainen. Pystyimme valitsemaan leivokset vuoden pyhäpäiviksi, mutta 

emme silti olisi halunneet hylätä yhtäkään leivosta. Toivomme että luomiamme leivok-

sia voidaan hyödyntää esimerkiksi tarjoilemalla niitä vuorotellen vuosittain. 

 

Mitä olisimme sitten tehneet toisin? Olisimme järjestäneet enemmän aikaa testikerroille, 

jolloin olisimme voineet testata leivoksia useamman kerran ja eri variaatioilla. Esimer-

kiksi olisi ollut mukava valmistaa suklaa-hunajatarteletti eri suklaavaihtoehdoilla. Myös 

tuulihatun ruusuvesitäyte olisi ollut hyvä valmistaa vielä kertaalleen, jotta olisimme saa-

neet vakioitua käyttämämme ruusuveden ja sen määrän. Koekeittiössä ei voi koskaan 

liikaa painottaa työvaiheiden kirjaamista ja vaiheiden kuvaamista. Olisimme voineet 

mitata tarkemmin aikaa ja raaka-ainemääriä sekä pitää lukua, kuinka monta annosta 

tietystä massasta saa annoksia. Näin reseptiikan viimeistely olisi ollut helpompaa. Olisi 

ollut myös mielenkiintoista kokeilla yhtä leivosta seurakunnan tiloissa valittuna juhla-

pyhänä.  
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7.2 Tuotteiden elinkaari ja potentiaali 

Kirkollisilla leivoksilla on suuri markkinapotentiaali, sillä Suomessa on runsaasti seura-

kuntia, joissa leivoksia voitaisiin tarjota. Tuotteiden markkinointi ja tuotantotavan valit-

seminen jäävät toimeksiantajan vastuulle. Nähtäväksi jäävät, leviävätkö suunnittele-

mamme leivokset myös muihin seurakuntiin. Parhaassa skenaariossa pyhäpäivien lei-

voksista muodostuu perinne ja leivokset leviävät myös muihin seurakuntiin. Pahimmas-

sa skenaariossa leivosten tuotannollinen toteutus osoittautuu liian kalliiksi seurakunnal-

le ja opinnäytetyömme unohtuu arkistoihin. 

 

Tuotteidemme tuotantotapoihin on kolme vaihtoehtoa. Yhtenä vaihtoehtona ja toi-

meksiantajan toiveena oli, että tuotteet voitaisiin valmistaa seurakunnan omissa tiloissa 

sen omalla henkilökunnalla. Perusteena oli, että sitä kautta tuotteet ja idea kristillisistä 

leivoksista saataisiin levitettyä myös muihin seurakuntiin. Mahdollinen ongelma tässä 

tuotantovaihtoehdossa on seurakunnan resurssit, joihin kuuluvat muun muassa keittiön 

tilat, laitteet ja välineistö sekä henkilökunnan ammattitaito. Toinen tuotantotapa eli lei-

vosten tilaaminen ulkopuoliselta yhteistyökumppanilta konditoriasta on hyvä vaihtoeh-

to, sillä silloin varmistettaisiin tuotteiden tasalaatuisuus. Keskustelu yhteistyökondiitto-

rin kanssa jo ideointivaiheessa oli tärkeää, jotta varmistettiin, että tuotteet olisivat sellai-

sia, että ne olisi mahdollista ja järkevää toteuttaa konditorian tiloissa. Kolmas vaihtoeh-

to on, että valmistamme tuotteet itse toiminimellä. Tässä ovat ongelmana tuotantotilo-

jen hankkiminen ja mahdolliset aikatauluongelmat. Päätös tuotantotavan valitsemisesta 

on viime kädessä toimeksiantajalla. 

 

Tuotteiden markkinointi ei kuulu tämän opinnäytetyön aihepiiriin, mutta kirjoitamme 

lehdistötiedotteen johonkin kohderyhmälle sopivaan julkaisuun, esimerkiksi Kirkko ja 

Kaupunki-lehteen. Muuten tuotteiden markkinointi jää toimeksiantajan vastuulle. Toi-

meksiantajan toiveena on idean leviäminen kansallisia viestintäkanavia hyödyntäen. 

Kirkollisten lehtien lisäksi lehtitiedote lähetetään toimeksiantajan toimesta ainakin Hel-

singin Sanomille ja jollekin hotelli- ja ravintola-alan lehdelle. Tulevaisuus näyttää, kuin-

ka suosittuja leivoksistamme tulee seurakuntien piirissä. 
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Liitteet 

Liite 1. Ensimmäisen adventin mantelihyydykkeen arviointilomake 

Arvioikaa näytteen ulkonäköä, väriä, makua, täytteen sopivuutta, rakennetta ja kokonaismiellyttävyyttä. 

Voitte käyttää arviointiin koko näytepalan. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

 

 

 

 

 

Ensimmäinen 
adventti (valkoinen). 
Mantelihyydyke 
maustekakkupohjalla 

Pidän  
erittäin 
epämiel- 
lyttävänä 

Pidän  
hieman 
epämiel- 
lyttävänä 

En pidä miellyttä- 
vänä, enkä epä-
miel- 
lyttävänä 

Pidän  
miellyttä- 
vänä 

Pidän  
erittäin 
miellyttä- 
vänä 

Ulkonäkö    3 2 

Väri   1 2 2 

Maku   1 4  

Täytteen sopivuus   2 2 1 

Rakenne   3 1 1 

Kokonaismiellyttävyys    3 1 

Näytteen sopivuus kahvin 
kanssa nautittavaksi 

  1 2 2 

Kuvailkaa näytettä vapaamuotoisesti. 
-Manteli tuo leivokseen pehmeän, mutta selkeästi erottuvan maun, joka sopii erinomaisesti yhteen teen 
kanssa. Samalla kirsikka tuo leivokseen hyvällä tavalla särmää 
-Mieto miellyttävä kokonaisuus 
-Ei kovin makea 
-Kirsikka vaikeasti nautittava 
-Hyvä annoskoko 
-Pohja voisi olla ohuempi 
-Hyydykkeen rakenne hyvä 
-Pohjan rakenne hyvä 
-Massa voisi olla maukkaampi (manteli) tai molempiin hieman lisää makua 
-Kirsikka tuo kivasti väriä, mutta yhteys hämärä? Jos massa olisi makeampi tuo ”hapahko” kirsikka toimisi 
paremmin 
-Todella kaunis ulkonäkö 
-Hyvä annoskoko 
-Hyvä pohja 
-Kirsikan maku sopii yhteen miedon täytteen 
-Ulkonäöllisesti kirsikka ei näytä hyvältä ->Tuore parempi 
-Mielestäni maku ja rakenne eivät ole erottuvia. Eli kaipaisivat jotain särmää 
 



 

 

2 

Arvioikaa näytettä tuotannollisesta näkökulmasta. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

mantelihyydyke 
maustekakkupohjalla 

Erittäin 
vaikeasti valmis-
tettava 

Vaikeasti 
valmistettava 

Ei helppo, 
eikä vaikeasti 
valmistettava 

Helposti 
valmistettava 

Erittäin  
helposti 
valmistettava 

Näytteen toteutta-
minen 

 1 1  1 

 

 

Arvioikaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Ensimmäinen 
adventti (valkoinen). 
Mantelihyydyke 
maustekakkupohjalla 

Sopii 
erittäin huonosti 

Sopii  
huonosti 

Ei sovi huonosti, 
eikä 
hyvin 

Sopii 
Hyvin 

Sopii 
Erittäin 
hyvin 

Näytteen sopivuus vali-
tulle pyhäpäivälle. 

  1 1/2 2 1/2 1 

Kuvailkaa näytteen toteuttamisessa ilmeneviä ongelmia. Voitte esittää myös parannusehdotuksia. 
-Sopii ”massatuotantona” 
-Varottava ettei ota makuja  
-Massa kiinteys -> Vaihtelu 

Kuvailkaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle omin sanoin. 
-Leivoksen maku on keveä, mikä sopii hyvin adventin luonteeseen, jolloin korostuu iloinen odotus. Toisaalta 
syödessä hetken joutuu miettimään miten maku tukee adventin luonnetta. Kun oivallus tulee, sitten se toi-
mii 
-Värit sopii alkavaan kauteen, punaisen kirsikan jättäisin ehkä pois 
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Liite 2. Ensimmäisen adventin macaronsin arviointilomake 

Arvioikaa näytteen ulkonäköä, väriä, makua, täytteen sopivuutta, rakennetta ja kokonaismiellyttävyyttä. 

Voitte käyttää arviointiin koko näytepalan. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

 

 

 

 

 

Ensimmäinen 
adventti (valkoinen). 
Mantelimacaron 
valkosuklaaganachella 

Pidän  
erittäin 
epämiel- 
lyttävänä 

Pidän  
hieman 
epämiel- 
lyttävänä 

En pidä miellyttä- 
vänä, enkä epä-
miel- 
lyttävänä 

Pidän  
miellyttä- 
vänä 

Pidän  
erittäin 
miellyttä- 
vänä 

Ulkonäkö     5 

Väri    2 3 

Maku    1 4 

Täytteen sopivuus   1  4 

Rakenne    1 4 

Kokonaismiellyttävyys   1  4 

Näytteen sopivuus kahvin 
kanssa nautittavaksi 

   1 3 

Kuvailkaa näytettä vapaamuotoisesti. 
-Miellyttävän näköinen herkkupala 
-Koostumus mukava ja sopivan makea 
-Kuori ja täyte natsasivat hyvin yhteen 
-Hyvä rakenne 
-Mahtava maku, kardemumma hentona alkuun ja valkosuklaa vahvana loppuun 
-Mahtava macarons ulkonäöllisesti 
-Valkosuklaa täyte on itselleni liian äklö 
-TODELLA kaunis ulkonäkö 
-Hyvä annoskoko 
-Hyvä rakenne 
-MAKEA 
-Ulkonäöltään, maultaan ja rakenteeltaan oikein onnistunut macaron 
-Erityisesti täyte on onnistunut 
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Arvioikaa näytettä tuotannollisesta näkökulmasta. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Mantelimacaron 
valkosuklaaganachella 

Erittäin 
vaikeasti valmis-
tettava 

Vaikeasti 
valmistettava 

Ei helppo, 
eikä vaikeasti 
valmistettava 

Helposti 
valmistettava 

Erittäin  
helposti 
valmistettava 

Näytteen toteuttami-
nen 

2 1 1   

 

Arvioikaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Ensimmäinen 
adventti (valkoinen). 
Mantelimacaron 
valkosuklaaganachella 

Sopii 
erittäin huonosti 

Sopii  
huonosti 

Ei sovi huonosti, 
eikä 
hyvin 

Sopii 
Hyvin 

Sopii 
Erittäin 
hyvin 

Näytteen sopivuus valitulle 
pyhäpäivälle. 

  1/2 1/2 4 

 

Pidättekö tätä näytettä mantelihyydykettä sopivampana vaihtoehtona ensimmäiselle adventille? Ehdottomas-

ti, X, kyllä, kyllä 

Kuvailkaa näytteen toteuttamisessa ilmeneviä ongelmia. Voitte esittää myös parannusehdotuksia. 
-Massat, valmistusvaiheet, kypsennys 
-Jos osaa tehdä  

Kuvailkaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle omin sanoin. 
-Joulun värit 
-Sopii värimaailmaltaan erinomaisesti 
-Samoin kuin mantelihyydyke, macaronin maku on keveä. Tässä mielessä se sopii hyvin adventtiin. Toisaalta 
yhteyttä joutuu hetken miettimään. 
-Mantelihyydyke että macaron sopivat pyhäpäivälle melko tasavahvasti. Kumpaakaan on sopivuudeltaan 
vaikea nostaa toisen ylitse 
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Liite 3. Baklavan arviointilomake 

Arvioikaa näytteen ulkonäköä, väriä, makua, rakennetta ja kokonaismiellyttävyyttä. Voitte käyttää arvioin-

tiin koko näytepalan. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

 

 

 

 

 

Laskiaissunnuntai (Vih-
reä). 
Baklava 

Pidän  
erittäin 
epämiel- 
lyttävänä 

Pidän  
hieman 
epämiel- 
lyttävänä 

En pidä miellyttä- 
vänä, enkä epä-
miel- 
lyttävänä 

Pidän  
miellyttä- 
vänä 

Pidän  
erittäin 
miellyttä- 
vänä 

Ulkonäkö   2 3  

Väri   1 3 1 

Maku   1 4  

Rakenne   1 3 1 

Kokonaismiellyttävyys    5  

Näytteen sopivuus kahvin 
kanssa nautittavaksi 

  2 2 1 

Kuvailkaa näytettä vapaamuotoisesti. 
-Pähkinä sekä hunaja muodostavat yhdessä oikein miellyttävän kokonaisuuden 
-Riisuttu ulkonäkö yllättää mukavasti, kun leivosta maistaa 
-Annoskoko miellyttävä, houkutteleva, kaunis paistopinta 
-Hieman kuivahkon näköinen, mutta ei epämiellyttävä 
-Rakenne hyvä 
-Makeutta lisää huomattavasti (jos baklavana ”myydään”) 
-Nykymuodossaan hyvin sormin syötävä, mutta jos makeampi voi olla sormiin tarttuva 
-Persoonallinen ulkonäkö 
-Odotin makeampaa tuotetta 
-Hyvä suutuntuma 
-Tuote soveltuu hyvin kahvipöydässä tarjottavaksi 
-Hyvä annoskoko 
-Sopiva pala ja koostumus sormin syötäväksi 
-Perus hyvä 
-Ei liian makea 
-Hyvin pähkinäinen 
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Arvioikaa näytettä tuotannollisesta näkökulmasta. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Baklava Erittäin 
vaikeasti valmis-
tettava 

Vaikeasti 
valmistettava 

Ei helppo, 
eikä vaikeasti 
valmistettava 

Helposti 
valmistettava 

Erittäin  
helposti 
valmistettava 

Näytteen toteut-
taminen 

  2 1 1 

 

 

Arvioikaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Laskiaissunnuntai (Vih-
reä). 
Baklava 

Sopii 
erittäin huonosti 

Sopii  
huonosti 

Ei sovi huonosti, 
eikä 
hyvin 

Sopii 
Hyvin 

Sopii 
Erittäin 
hyvin 

Näytteen sopivuus vali-
tulle pyhäpäivälle. 

  1 1 3 

 

Kuvailkaa näytteen toteuttamisessa ilmeneviä ongelmia. Voitte esittää myös parannusehdotuksia. 
-Käsittääkseni helppo tehdä suuria määriä, misaus ja kokoaminen 
-Helppo vakioida 
-Toivoisin lisää makeutta (reilusti) 
-Pähkinän määrää voisi hieman vähentää -> vaikutus hintaan 
-Filotaikinakerrokset eivät erotu lainkaan -> täytteen määrä suhteessa filotaikinaan 
-Tuotannolliseen näkökulmaan en osaa ottaa kantaa, sillä en muista kuinka tuote valmistetaan 

Kuvailkaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle omin sanoin. 
-Laskeutuminen paastoon -> Rasvaa ja sokeria löytyy, paljon energiaa 
-Laskiaissunnuntai on viimeinen pyhä ennen paaston aikaa. Se on ikään kuin siirtymävaihe paastoon. Lei-
voksessa tämä näkyy ulkonäön askeettisuudessa, joka vihjaa tulevaisuudesta. Tähän vihjaa myös ehkä päh-
kinän rakeisuus, jonka huomaa maistaessa. Toisaalta makeus ja hunaja samaan aikaan vielä muistuttavat 
paastoa edeltävästä ajasta. Tässä mielessä leivos tuo hyvin esiin pyhän luonteen. 
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Liite 4.  Suklaa-hunajatartaletin arviointilomake 

Arvioikaa näytteen ulkonäköä, väriä, makua, täytteen sopivuutta, rakennetta ja kokonaismiellyttävyyttä. 

Voitte käyttää arviointiin koko näytepalan. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

 

 

 

 

 

 

Pääsiäinen (Valkoinen). 
Suklaa- hunajatartaletti 

Pidän  
erittäin 
epämiel- 
lyttävänä 

Pidän  
hieman 
epämiel- 
lyttävänä 

En pidä miellyttä- 
vänä, enkä epä-
miel- 
lyttävänä 

Pidän  
miellyttä- 
vänä 

Pidän  
erittäin 
miellyttä- 
vänä 

Ulkonäkö    2 3 

Väri   1 1 3 

Maku  1 1 2 1 

Täytteen sopivuus  1 1 2 1 

Rakenne    5  

Kokonaismiellyttävyys   1 2 2 

Näytteen sopivuus kahvin 
kanssa nautittavaksi 

   1 4 

Kuvailkaa näytettä vapaamuotoisesti. 
-Hunaja tuo suklaan kanssa oikein miellyttävän makuelämyksen. Maut täydentävät toisiaan oikein hyvin. 
-Monogrammi tuo ulkonäköön hyvän lisän. 
-Juhlava ulkonäkö 
-Voimakas suklaan maku, liian voimakas?? 
-Hyvä rakenne, pohja hieman kuivahko 
-Kaunis, suklainen, pohja ehkä hieman mauton 
-Todella kaunis ja houkutteleva 
-Helppo syödä 
-Rakenne kokonaisuutena hyvä 
-Täytteen maku haittasi, oliko sitä limeä? 
-Joku perusmakea suklaaganache voisi olla hyvä 
-Suklainen ja vahvahko maku 
-Rakenne Ok ja yllättävä 
-Lime oli yllättävä lisä hyvässä ja huonossa 
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Arvioikaa näytettä tuotannollisesta näkökulmasta. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Suklaa- hunajatar-
taletti 

Erittäin 
vaikeasti valmis-
tettava 

Vaikeasti 
valmistettava 

Ei helppo, 
eikä vaikeasti 
valmistettava 

Helposti 
valmistettava 

Erittäin  
helposti 
valmistettava 

Näytteen toteut-
taminen 

 2 2   

 

Arvioikaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Pääsiäinen (Valkoinen). 
Suklaa- hunajatartaletti 

Sopii 
erittäin huonosti 

Sopii  
huonosti 

Ei sovi huonosti, 
eikä 
hyvin 

Sopii 
Hyvin 

Sopii 
Erittäin 
hyvin 

Näytteen sopivuus vali-
tulle pyhäpäivälle. 

  1 2 2 

 

Pidättekö tätä tuotetta macaronsia sopivampana vaihtoehtona Pääsiäiselle? En, Ok (tykkään kyllä macan-

ronsista aina), kyllä, kyllä 

Kuvailkaa näytteen toteuttamisessa ilmeneviä ongelmia. Voitte esittää myös parannusehdotuksia. 
-Valmiiden tartalettien hyödyntäminen 
-Tartalettien tekemisen hankaluus, saattais löytyä valmiina gourmet gruppenilta  

Kuvailkaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle omin sanoin. 
-Leivos tuo esiin pääsiäisen symboliikkaa (Monogrammi) 
-Hunaja ja suklaa ovat molemmat voimakkaita makuja, jotka kietoutuvat yhteen leivoksessa. Siitä tuli mie-
leen useampikin vertauskuvallinen yhtymäkohta pääsiäisen sanomaan 
 



 

 

9 

 

Liite 5. Pääsiäisen macaronsien arviointilomake 

Arvioikaa näytteen ulkonäköä, väriä, makua, täytteen sopivuutta, rakennetta ja kokonaismiellyttävyyttä. 

Voitte käyttää arviointiin koko näytepalan. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

 

 

 

 

 

Pääsiäinen (Valkoinen). 
Macarons  

Pidän  
erittäin 
epämiel- 
lyttävänä 

Pidän  
hieman 
epämiel- 
lyttävänä 

En pidä miellyttä- 
vänä, enkä epä-
miel- 
lyttävänä 

Pidän  
miellyttä- 
vänä 

Pidän  
erittäin 
miellyttä- 
vänä 

Ulkonäkö     5 

Väri    2 3 

Maku    2 1 

Täytteen sopivuus (Huna-
ja) 

  3 1 1 

Täytteen sopivuus (Apri-
koosi) 

  3  2 

Rakenne    1 4 

Kokonaismiellyttävyys   1(aprikoosi) 1 4 (hunajaX1) 

Näytteen sopivuus kahvin 
kanssa nautittavaksi 

  1(aprikoosi) 2(hunajaX1) 3 

Kuvailkaa näytettä vapaamuotoisesti. 
-Aprikoosi ei hirveän maistuva, hunaja maistui Ok:lle. 
-Kummassakin hyvä koostumus ja rakenne 
-En enää maista täytteitä 
-Mantelin ja sokerin maku jyrää täytteen 
-Loistavia 
-Aprikoosi tuo hieman kirpeyttä, mikä on hyvä 
-Kaunis ulkonäkö 
-Sopiva annoskoko 
-Hieno väri täytteessä -> sopii pääsiäiseen 
-Ulkonäöltään ja rakenteeltaan oikein onnistuneita 
-Aprikoosi ei maultaan täysin toiminut mustan teen kanssa. Yksinään maku oli miellyttävä 
-Hunaja on erittäin miellyttävä täyte 
-Macaron antaa hunajan maun tulla selkeästi ja voimakkaasti esiin 
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Arvioikaa näytettä tuotannollisesta näkökulmasta. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Macarons Erittäin 
vaikeasti valmis-
tettava 

Vaikeasti 
valmistettava 

Ei helppo, 
eikä vaikeasti 
valmistettava 

Helposti 
valmistettava 

Erittäin  
helposti 
valmistettava 

Näytteen toteut-
taminen 

3  1   

 

Arvioikaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Pääsiäinen (Valkoinen). 
Macarons 

Sopii 
erittäin huonosti 

Sopii  
huonosti 

Ei sovi huonosti, 
eikä 
hyvin 

Sopii 
Hyvin 

Sopii 
Erittäin 
hyvin 

Näytteen sopivuus vali-
tulle pyhäpäivälle. 

 1(aprikoosi)  2 3(HunajaX1) 

 

Pidättekö näistä näytteistä jompaa kumpaa suklaatartalettia sopivampana vaihtoehtona Pääsiäiselle? Kyllä, 

En, Molemmat käy, Kyllä  Kumpaa? Hunajamacaron (Tartaletti ja macaron ovat molemmat hyviä, ne ehkä painotta-

vat hieman eri asioita), Tartaletti (Hyvä, juhlava), hunajaa  

 

  

Kuvailkaa näytteen toteuttamisessa ilmeneviä ongelmia. Voitte esittää myös parannusehdotuksia. 
-Haasteellinen valmistettava 

Kuvailkaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle omin sanoin. 
-Aprikoosimacaron yhdistyy ehkä hieman epämääräisesti pääsiäiseen. Yhteys löytyy ehkä täytteen keltaisen 
värin sekä kuoren valkoisen värin kautta. Näiden lisäksi kaipaisi ehkä vielä jotain oivallusta 
-Hunajamacaronsissa toteutuvat myös em. värit. Lisäksi hunaja tuo vielä yllä kaivatun oivalluksen. Maku on 
selkeä ja voimakas, kuitenkin kevyt. Se sopii pääsiäisen iloon ja juhlaan, mutta liittyy myös siihen miten 
Raamatussa tuodaan hunajaa esiin, ja miten sille voi löytää vertauskuvallisia merkityksiä 
-Värimaailma 
”Uuden elämän” kevään symbolisuus 



 

 

11 

Liite 6. Tuulihattujen arviointilomake 

Arvioikaa näytteen ulkonäköä, väriä, makua, täytteen sopivuutta, rakennetta ja kokonaismiellyttävyyttä. 

Voitte käyttää arviointiin koko näytepalan. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioikaa näytettä tuotannollisesta näkökulmasta. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Tuulihattu creme 
patissierilla 

Erittäin 
vaikeasti valmis-
tettava 

Vaikeasti 
valmistettava 

Ei helppo, 
eikä vaikeasti 
valmistettava 

Helposti 
valmistettava 

Erittäin  
helposti 
valmistettava 

Näytteen toteut-
taminen 

 3  1  

Helluntai (punainen). 
Tuulihattu creme patis-
sierilla 

Pidän  
erittäin 
epämiel- 
lyttävänä 

Pidän  
hieman 
epämiel- 
lyttävänä 

En pidä miellyttä- 
vänä, enkä epä-
miel- 
lyttävänä 

Pidän  
miellyttä- 
vänä 

Pidän  
erittäin 
miellyttä- 
vänä 

Ulkonäkö   1 3 1 

Väri    5  

Maku  1 1 3(ruusuvesiX1) 1(raparperiX1) 

Täytteen sopivuus (ruusu-
vesi) 

1 1 2   

Täytteen sopivuus (rapar-
peri) 

  1 3 1 

Rakenne  1(täyteX1) 2 2 1 

Kokonaismiellyttävyys   2 3  

Näytteen sopivuus kahvin 
kanssa nautittavaksi 

  1 3 1 

Kuvailkaa näytettä vapaamuotoisesti. 
-Kevyt, miellyttävä, täyte hieman valuva (raparperi), oikein miellyttävä 
-Ruusuvesi ikään kuin esanssimainen ja täyte löysähkö 
-Raparperi toimiva ja koostumus hyvä 
-Raparperin maku miellyttää, ruusuvesi makuna mielestäni liian voimakas 
-Hankala syötävä, massan kiinteyttä voisi miettiä 
-Ulkonäkö ja väri hyvä 
-Täyte molemmissa hieman löysähköä 
-Ruusuvesi täyte oli voimakas 
-Hyvä annos koko 
-Glazen osuus voisi olla pienempi 
-Ruusuvesi liian voimakas 
-Täyte löysähkö, yllättää purasulla? Jos täyte hieman paksummaksi, ei täyttäisi aivan täyteen 
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Arvioikaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle. Vetäkää ruksi valitsemaanne vaihtoehtoon. 

Helluntai (punainen). 
Tuulihattu creme patis-
sierilla 

Sopii 
erittäin huonosti 

Sopii  
huonosti 

Ei sovi huonosti, 
eikä 
hyvin 

Sopii 
Hyvin 

Sopii 
Erittäin 
hyvin 

Näytteen sopivuus vali-
tulle pyhäpäivälle. 

   2 3 

Kuvailkaa näytteen toteuttamisessa ilmeneviä ongelmia. Voitte esittää myös parannusehdotuksia. 
-Tuulihattujen valmistus haastavaa 
-Täytteen rakenne kannattaa miettiä tuotannon kannalta 
-Vakioreseptiikka ja harjaantuminen 

Kuvailkaa näytteen sopivuutta valitulle pyhäpäivälle omin sanoin. 
-Helluntai on pyhän hengen juhla. Sen väri on punainen. Symbolisesti siihen liittyy esimerkiksi kyyhkynen 
-Leivoksessa yhdistyvät pyhän värimaailma että myös symbolit. Täytteen keveys, erityisesti ruusuveden, tuo 
mieleen pyhän hengen symbolit kyyhkysen sekä tuulen  
-Jos ei helluntaina hellua niin ei adventtina macaronsiakaan 
-Helluntai on elämässä kepeää aikaa -> kesän odotus -> tuulihatun keveys 
-Raparperi sesonki 
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Liite 7. Baklavan resepti 

 

Liite 8. Mantelihyydykkeen resepti 

Baklava (100 pax) 

Raaka-aine Yksikkö Määrä Ohje 

Baklava    

Baklava 

-Rouhi pähkinät ja mantelit. Mausta sokerilla, neili-

kalla ja kanelilla. Voit yhdistää mantelit ja has-

selpähkinät mutta pidä pistaasit erillään 

-Sulata voi, ota liedeltä ja mausta appelsiinikuk-

kavedellä 

-Valmista siirappi : Sekoita aineet kattilassa ja 

haihduta 1/3 nesteestä pois. 

-Voitele GN-vuoka voi-sulalla. 

-Asettele ensimmäinen filo-levy vuokaan ja toista 

voitelu 

-Laita kolmeen ensimmäiseen kerrokseen pelkkää 

voisulaa ja sen jälkeen ripottele kerroksiin myös 

pähkinärouhetta 

-Toista kunnes filotaikinaa on 12-15 kerrosta 

-Säästä pistaasit viimeisiin kerroksiin ja erityisesti 

päälimmäiseen kerrokseen 

-Kaada puolet siirapista baklavan päälle ja leikkaa 

annoskokoon 

-Paista 9 min. 175 C-asteisessa kiertoilmauunissa 

ja lisää loput siirapista. Paista vielä 9 min. 

 

 

Manteli Kg 0,300 

Hasselpähkinä Kg 0,300 

Pistaasipähkinä Kg 0,300 

Filotaikina Kg 0,800 

Tumma ruokasokeri Kg 0,100 

Kaneli Kg 0,008 

Neilikka Kg 0,004 

Voi Kg 0,700 

Appelsiininkukkavesi L 0,050 

Siirappi   

Vesi L 0,400 

Sokeri Kg 0,340 

Hunaja Kg 0,280 

Sitruunamehu L 0,050 

Kaneli Kg 0,008 
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Mantelihyydyke maustekakkupohjalla (pax 100) 

Raaka-aine Yksikkö Määrä Ohje 

Maustekakkupohja    

Maustekakkupohja 

-Sekoita kuivat aineet keskenään 

-Sekoita piimä ja siirappi keskenään 

-Sulata voi ja sekoita se piimän ja siirapin joukkoon 

-Sekoita nesteet kuivien ainesten joukkoon 

-Levitä taikina hyvin ohueksi massaksi pellille, n ¼ 

cm 

-Paista massaa noin 15min uunissa 175C lämpöti-

lassa 

 

 

Mantelikerma 

-Paahda manteleita kevyesti pannulla 

-Laita mantelit ja kerma vakuumipussiin ja va-

kumoi ne 

-Pistä vakuumipussi 70C asteiseen höyryuuniin ja 

anna niiden olla noin tunnista puoleentoista tuntiin 

uunissa 

 -jäähdytä vakuumipussi ja anna manteleiden olla 

vielä noin 12 tuntia vakuumipussissa jääkaappiin 

sijoitettuna 

-Avaa vakuumipussi ja siivilöi kokonaiset mantelit 

pois 

 

Mantelihyydyke 

-Kiehauta mantelikerma, vaniljatangot ja sokeri. 

Vaniljatangosta ei kaavita siemeniä 

-Siivilöi vanilja kermasta 

-Lisää liotetut liivatteet joukkoon 

 

Annoksen kasaaminen 

-Kakkupohja asetetaan reunoista kelmutetun 

kakkuvuoan pohjalle tiiviisti  

-Päälle kaadetaan jo hieman jähmettymään alkanut 

mantelihyydyke. Jos mantelihyydyke kaadetaan 

lämpimänä ja täysin hyytymättömänä pohjan 

päälle, pohja imee liikaa nestettä itseensä 

-Täysin hyytynyt kakku leikataan ympyrämuotoon, 

noin neljä senttiä halkaisijaltaan 

-Kakkupalat koristellaan vadelmalla tai kirsikalla 

Voi Kg 0,600 

Vehnäjauho Kg 1,800 

Sokeri Kg 0,675 

Sooda Kg 0,012 

Inkivääri Kg 0,012 

Neilikka Kg 0,012 

Kaneli Kg 0,012 

Piimä L 0,900 

Siirappi L 0,600 

   

Mantelihyydyke   

Kokonainen kuorittu manteli Kg 2,100 

Kerma L 5,600 

Sokeri Kg 1,050 

Vaniljatanko     Kg 0,007 

Liivate  Kg 0,105 
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Liite 9. Macaronsien reseptit 

 

Raaka-aine Yksikkö Määrä Ohje 

Mantelimacarons     

Mantelimacarons 

-Sekoita mantelijauhot, tomusokeri ja 220g val-

kuaista nuolijalla 

-Vaahdota 60g sokeria ja 220g valkuaista 

-Tee siirappi : Lämmitä 600g sokeria ja 200g vettä 

121C asteiseksi 

-Sekoita siirappi valkuaisvaahdon joukkoon ma-

rengiksi yleiskoneessa, koneen käydessä vahvalla 

teholla. Anna koneen pyöriä, kunnes marenki on 

viilennyt lähes huoneenlämpöiseksi.  

-Sekoita marenki muun massan joukkoon varovasti 

nuolijalla. 

-Pursota taikinaa pursotinpussista silikoonimatolle, 

noin neljän sentin levyisiksi ympyröiksi.  

-Anna macaronsien pintojen kuivua n.15-30min. 

-Paista macaronseja uunissa 150 C-asteessa 8 

min. 

 

Valkosuklaaganache 

-Kiehauta kerma kardemumman kanssa 

-Siivilöi kardemumma  

-Kaada kuuma kerma paloitellun suklaan päälle 

-Anna suklaan jäähtyä hetki ja sekoita voi sauvase-

koittimella joukkoon 

 

Mousse 

-Sekoita mascarpone ja créme fraîche keskenään 

-Sekoita joukkoon hunaja tai aprikoosihillo sekä 

keltainen väriaine 

-Maista moussen makeus ja lisää tomusokeria 

tarvittaessa 

Siilattu mantelijauho Kg 0,600 

Tomusokeri Kg 0,600 

Valkuainen Kg 0,220 

   

Sokeri Kg 0,060 

Valkuainen Kg 0,220 

   

Sokeri Kg 0,600 

Vesi Kg 0,200 

   

Valkosuklaa ganache   

Kerma L 0,450 

Valkosuklaa Kg 0,525 

Kardemumma Kg 0,015 

Voi Kg 0,090 

   

Hunajamousse   

Mascarpone Kg 0,400 

Créme fraîche Kg 0,400 

Hunaja Kg 0,150 

Tomusokeri Kg 0,050 

Keltainen väriaine Om  

Aprikoosimousse   

Mascarpone Kg 0,400 

Créme fraîche Kg 0,400 

Aprikoosihillo Kg 0,300 

Keltainen väriaine   
 

 

Mantelimacarons & täytteet (100 pax) 
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Liite 10. Suklaa-hunajatartaletin resepti 
 

Suklaa-hunajatartaletti (pax 100) 

Raaka-aine Yksikkö Määrä Ohje 

Tartalettitaikina   Tartlettitaikina 

- Sekoita vehnäjauho ja tomusokeri 

- Nypi hieman pehmennyt voi joukkoon 

- Sekoita kananmunat käsin muun taikinan jouk-

koon 

-Painele tartaletti tartalettivuokaan ohueksi ker-

roksessa leveydeltään n. 4cm. 

-Paista 175C asteessa noin 10min, kunnes kypsä. 

Suklaa- hunajaganache 

- Kiehauta kuohukerma ja hunaja 

- Kaada seos pilkotun suklaan joukkoon ja sekoita 

varovasti nuolijalla tasainen massa 

- Anna seoksen jäähtyä hetki ja sekoita voi sauva-

sekoittimella joukkoon.  

 

 

Hunajajauhe 

- Keitä sokeria, hunajaa ja glukoosia 150 C-

asteiseksi. 

- Lisää sooda, sekoita ja kaada seos teflon vuokaan 

- Anna seoksen nousta ja jäähtyä 

- Jauha kuiva ja jäähtynyt massa jauheeksi 

- Säilytä kuivassa ja viileässä 

 

Annoksen kasaaminen 

- Täytä tartaletit huoneenlämpöisellä ganachella 

- Sirottele tomusokeria päälle 

- Tee kristusmonogrammi sirottelemalla hunaja-

jauhetta sapluunan läpi leivoksen pinnalle 

 

 

 

Vehnäjauho Kg 0,600 

voi (normaalisuolainen) Kg 0,200 

Tomusokeri Kg 0,200 

Kananmuna Kg 0,220 

   

Suklaa- hunajaganache   

Maitosuklaa Kg 0,720 

Kuohukerma L 0,800 

Hunaja Kg 0,200 

Voi Kg 0,140 

   

Hunajajauhe   

Sokeri Kg 0,325 

Glukoosi Kg 0,125 

Hunaja Kg 0,050 

Vesi Kg 0,060 

Ruokasooda Kg 0,015 
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Liite 11. Tuulihattujen reseptit 

         

Tuulihatut créme patissière-täytteellä (makuna ruusuvesi tai raparperi) Pax 100 

Raaka-aine Yksikkö Määrä Ohje 

Tuulihatut   Tuulihatut 

-Mittaa kaikki ainekset 

-Kiehauta vesi, maito, paloiteltu voi, sokeri ja 

suola kattilassa 

-Ota liedeltä ja lisää kaikki jauhot kerralla siivilän 

läpi. 

-Sekoita tasaiseksi massaksi 

-Haihduta massaa pari minuttia miedolla läm-

möllä, kunnen massasta muodostuu kiinteä pallo 

-Jäähdytä huoneenlämpäiseksi 

-Lisää munat yksitellen voimakkaasti vatkaten, 

ensimmäisen munan jälkeen vatkaa 2min, toisen 

ja kolmannen jälkeen 4-5min. 

- Massan tulee olla löysähköä, johon muodostuu 

vatkainta nostettaessa terävähkö huippu 

-Laita massa purostinpussiin ja pursota leivinalus-

talle halkaisijaltaan n. 4 cm. kokoisiksi ympyröiksi. 

Voit tasoittaa taikinan kärjet muna-

maitoseoksella. 

-Paista kiertoilmauunissa 195 C-asteessa n. 

12min 

-Älä avaa uunin luukkua paiston aikana ! 

 

Crémepatissièr 

-Mittaa kaikki ainekset 

-Kiehauta maito, kerma ja avaamaton vaniljatanko 

kattilassa. Ota pois liedeltä 

-Sekoita keltuaiset, sokeri ja maissitärkkelys kul-

hossa ja lisää siihen 1/3 kiehautetusta mai-

toseoksesta.  

-Kaada keltuiasseos maitoseokseen ja sekoita 

koko ajan seosta miedolla lämmöllä kunnes seos 

kiehahtaa. 

-Lisää liotettu liivate 

-Siilaa seos toiseen astiaan ja anna massan jääh-

tyä hetki, kuitenkin niin että se on vielä lämmin 

-Sekoita voi paloina sekaan sauvasekoittimella 

-Mausta ruusuvedellä tai raparperillä. Raparpe-

rihilloa tulee 1/3 massan painosta. Ruusuvettä 2 % 

massan painosta. Huom ! Kokeile ruusuvettä ensin 

pienempää erään, sillä ruusuvesiä on eri vahvuisia. 

-Pistä massa jääkaappiin noin kolmen tunnin 

Vesi Kg 0,375 

Maito Kg 0,375 

Suolaton voi Kg 0,375 

Sokeri Kg 0,030 

Suola Kg 0,012 

Vehnäjauho Kg 0,450 

Kananmuna Kg 0,750 

   

Crémepatissièr   

Maito L 1,500 

Kerma L 0,500 

Vaniljatanko Kg 0,005 

Maissitärkkelys Kg 0,150 

Keltuainen kg 0,450 

Sokeri     Kg 0,275 

Voi Kg 0,250 

Liivate Kg 0,005 

   

   

   

Vetosokeri   

Glukoosi Kg 0,400 

Tomusokeri Kg 0,400 
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ajaksi 

-Saat massasta hieman juoksevamman sekoitta-

malla sitä sauvasekoittimella 

-Laita massa pursotinpussiin, jossa on tylla 

 

Vetosokeri 

-Kuumenna Glukoosia ja tomusokeria aluksi se-

koittaen. Anna lämpötilan nousta rauhallisesti.  

Kuumenna aina 160C asteiseksi. Saat massaan 

paremman rakenteen, kun et enää sekoita sitä yli 

100C asteisena 

-Lisää punaista väriainetta massaan 

-Pidä massa lämpimänä, noin 100C asteisena 

käyttöä varten 

Annoksen kasaaminen 

-Vedä leveällä pensselillä hyvin ohut kerros veto-

sokeria tuulihatun pinnalle, mitä ohuempi kerros, 

sitä parempi lopputulos 

-Pursota tuulihatun sisään créme patissièr, n. 20 

g/tuulihattu. Älä pursota liian täyteen. 

 

 

 



 

 

19 

Liite 12. Baklavan raaka-ainehinnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Baklava 100

Manteli (kg) 0,3 11,83 3,55

Hasselpähkinä (kg) 0,3 16,9 5,07

Pistaasipähkinä (kg) 0,3 48,1 14,43

Filotaikina (kg) 0,8 10,73 8,58

sokeri (kg) 0,1 1,1 0,11

Kaneli (kg) 0,008 51,63 0,41

Neilikka (kg) 0,004 75,88 0,30

Voi (kg) 0,7 9,08 6,36

Appelsiininkukkavesi (L) 0,05 68 3,40

Yhteensä 42,22 0,42

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Siirappi 100

Vesi 0,4

Sokeri 0,34 1,1 0,37

Hunaja 0,28 8,81 2,47

Sitruunamehu 0,05 2,35 0,12

Kaneli 0,008 51,63 0,41

Yhteensä 3,37 0,03

Hinta yhteensä 0,46
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Liite 13. Mantelihyydykkeen hintalaskelmat 

 

 

  

  

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Maustekakku 100

Voi (kg) 0,6 9,08 5,45

Vehnäjauho (kg) 1,8 0,67 1,21

Sokeri (kg) 0,675 1,10 0,74

Sooda (kg) 0,012 6,60 0,08

Inkivääri (kg) 0,012 21,50 0,26

Neilikka (kg) 0,012 75,88 0,91

Kaneli (kg) 0,012 51,63 0,62

Piimä (L) 0,9 1,22 1,10

Siirappi (kg) 0,6 3,12 1,87

Yhteensä 12,23 0,12

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Mantelihyydyke 100

Manteli (kok. kuorit.) (kg) 2,1 11,83 24,83

Kerma (L) 5,6 4,87 27,27

Sokeri (kg) 1,05 1,10 1,16

Vaniljatanko (kg) 0,007 350,00 2,45

Liivate (kg) 0,105 96,47 10,13

Yhteensä 65,84 0,66

Hinta yhteensä 0,78
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Liite 14. Macaronsien raaka-ainehinnat 

 

  

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä
Mantelimacarons 100
Mantelijauho (kg) 0,6 9,5 5,70
Tomusokeri (kg) 0,6 2,12 1,27
Valkuainen (kg) 0,22 2,85 0,63

Sokeri (kg) 0,06 1,1 0,07
Valkuainen (kg) 0,22 2,85 0,63

Sokeri (kg) 0,6 1,1 0,66
Vesi (kg) 0,2

Yhteensä 2,5 8,95 0,09
Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä
Valkosuklaa ganache 100
Kerma (L) 0,45 4,87 2,19
Valkosuklaa (kg) 0,525 13 6,83
Kardemumma (kg) 0,015 54,9 0,82
Voi (kg) 0,09 9,08 0,82

Yhteensä 10,66 0,11
Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä
Hunajamousse 100
Mascarpone (kg) 0,4 8 3,20
Créme Fraîche (kg) 0,4 7,93 3,17
Hunaja (kg) 0,15 8,81 1,32
Tomusokeri (kg) 0,05 2,12 0,11

Yhteensä 7,80 0,08
Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä
Aprikoosimousse 100
Mascarpone (kg) 0,4 8 3,20
Créme Fraîche (kg) 0,4 7,93 3,17
Aprikoosihillo (kg) 0,3 13,94 4,18

Yhteensä 10,55 0,11
Hinta yht. valkosuklaa 0,20
Hinta yht. hunaja 0,17
Hinta yht. aprikoosi 0,20
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Liite 15. Suklaa-hunajatarteletin raaka-ainehinnat 

 

  

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Tartalettitaikina 100

Vehnäjauho (kg) 0,6 0,67 0,40

voi (kg) 0,2 9,08 1,82

Tomusokeri (kg) 0,2 2,12 0,42

Kananmuna (kg) 0,22 4,32 0,95

Yhteensä 3,59 0,04

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Suklaa- hunajaganache 100

Maitosuklaa (kg) 0,72 13,9 10,01

Kuohukerma (L) 0,8 4,87 3,90

Hunaja (kg) 0,2 8,81 1,76

Voi (kg) 0,14 9,08 1,27

Yhteensä 16,94 0,17

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Hunajajauhe 100

Sokeri (kg) 0,325 1,1 0,36

Glukoosi (kg) 0,125 23,24 2,91

Hunaja (kg) 0,05 8,81 0,44

Vesi 0,06

Ruokasooda (kg) 0,015 6,6 0,10

Yhteensä 3,80 0,04

Hinta yhteensä 0,24
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Liite 16. Tuulihattujen raaka-ainehinnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Tartalettitaikina 100

Vehnäjauho (kg) 0,6 0,67 0,40

voi (kg) 0,2 9,08 1,82

Tomusokeri (kg) 0,2 2,12 0,42

Kananmuna (kg) 0,22 4,32 0,95

Yhteensä 3,59 0,04

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Suklaa- hunajaganache 100

Maitosuklaa (kg) 0,72 13,9 10,01

Kuohukerma (L) 0,8 4,87 3,90

Hunaja (kg) 0,2 8,81 1,76

Voi (kg) 0,14 9,08 1,27

Yhteensä 16,94 0,17

Tuote Määrä Yksikköhinta €/kg tai L Massan hinta (€) Annoshinta/hlö (€) Annosmäärä

Hunajajauhe 100

Sokeri (kg) 0,325 1,1 0,36

Glukoosi (kg) 0,125 23,24 2,91

Hunaja (kg) 0,05 8,81 0,44

Vesi 0,06

Ruokasooda (kg) 0,015 6,6 0,10

Yhteensä 3,80 0,04

Hinta yhteensä 0,24
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Liite 17. Valokuvia testi- ja raatikerroilta. 

 

 

  

Tuulihattu-taikinan ensimmäisessä vaiheessa jauhot sekoitetaan 

kuumaan voi-maito-vesiseokseen ja massasta haihdutetaan nestettä 

miedolla lämmöllä, kunnes sen koostumus on kiinteä 

Tuulihattu-taikinan toisessa vaiheessa munat vatkataan jäähtynee-

seen massaan yksitellen. 

Tuulihattutaikinaan jää pursottaessa terävähkö huippu, jonka voi 

halutessaan tasoittaa sivelemällä sitä kevyesti munamaidolla 

Vedä sokerikuorrute nopealla siveltimen vedolla tuulihatun tasai-

simmalle kohdalle, jotta saat kuorrutteen mahdollisimman ohuek-

si. 

Hunajasiirappi hunajajauhetta varten. 

Punnitse aina kaikki ainekset 

ennen työskentelyn aloittamista.  
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Jämettynyt hunajamassa jauhetaan hienoksi ja sitä tomutetaan 

sapluunan läpi suklaltartaletin koristeeksi. 

Tekniikka pursotinpussin täyttämi-

seen. Hunaja-suklaaganachea. 

Hunajasiirappiin lisätään ruokasoodaa, sekoitetaan ja kaadetaan, 

vuokaan, kohoamaan ja jähmettymään.  

Tomutuksen jälkeen leivos tulisi tarjoilla välittömästi tai sen 

ulkonäkö kärsii. 
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Pursotuksen jälkeen taputtele peltejä pöytää vasteen, jotta taiki-

nasta saataisiin poistettua suurimmat ilmakuplat. Anna kuoren 

jähmettyä n. 20 minuuttia ennen paistoa. 

 

 

 

 

Varmista aina myös tarvitsemasi välineistö on valmiina Pursotustekniikkaa 

Baklava. Käsittele filo-taikinalevyjä ripeästi, jotta levyt eivät pääse 

kuivumaan. 

Osa raadista arvioimassa näytteitä. 


