
Asikkalan kynttiläillallinen 2023 – finalistimenut 

saivat molemmat ylistystä tuomareilta, mutta 

tiukan kisan voitti menu:     

HUMMUS JA UUNIPUNAJUURILOHKOT 

HÄRKISPITALEIPÄ JA RANSKIKSET 

 PORKKKANAKAKKU 

 

Hummus 

1 tlk kikherneitä suolaliemessä 

1 valkosipulinkynsi 

n. 3 rkl vettä 

1 – 2 rkl sitruunamehua 

1 – 2 rkl rypsiöljyä 

¼ tl suolaa 

ripaus mustapippuria ja kurkumaa 

ripaus jeeraa 

korianteria 

 

 

✓ Valuta kikherneet ja huuhtele hyvin, soseuta ne sauvasekoittimella. 

✓ Hienonna valkosipulinkynsi. 

✓ Sekoita muut ainekset ja mausta jeeralla. 

✓ Lisää öljyä tai vettä, jos tahna tuntuu liian sakealta. 

✓ Valuta pinnalle öljyä ja koristele. 

 

Uunipunajuurilohkot 

punajuuria 

öljyä 

suolaa 

timjamia 

hunajaa 

✓ Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen. 

✓ Pese ja lohko punajuuret. 

✓ Levitä punajuuret uunipellille ja mausta. 

✓ Kypsennä uunissa noin 45 min. 

 



Pitaleipä 8 kpl 

3 dl vettä 

25 g hiivaa 

1 tl suolaa 

2 rkl rypsiöljyä 

1 dl ruisjauhoja 

n. 5 dl vehnäjauhoja 

 

 

✓ Valmista hiivataikina. 

✓ Leivo taikinasta 8 pyöreää palloa ja kauli pallot noin 15 cm halkaisijaltaan oleviksi leiviksi. 

✓ Kohota noin 20 min. 

✓ Paista 225 asteessa noin 10 min. 

Härkis-tomaattikastike 

1 rkl rasvaa 

1 pkt härkistä 

1 prk tomaattimurskaa 

1 iso sipuli 

1 rkl sokeria 

mustapippuria, chiliä 

½ tl suolaa 

✓ Pilko sipuli. 

✓ Kuullota sipuli rasvassa. 

✓ Lisää pannulle härkis, 

tomaattimurska ja mausteet. 

✓ Hauduta noin 15 min. 

✓ Täytä pitaleivät härkis-tomaattikastikkeella, punakaalilla, 

marinoidulla punasipulilla ja salaattia. 

                                                           Marinoidut punasipulit 

2 punasipulia 

1 dl valkoviinietikkaa 

1 rkl sokeria 

¼ tl suolaa 

0.5 dl rypsiöljyä 

✓ Kuori ja viipaloi sipulit. 

✓ Sekoita kaikki aineet keskenään  

               sekaisin ja laita jääkaappiin. 

Ranskikset 

6 perunaa 

öljyä 

grillimaustetta 

✓ Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen. 

✓ Pese ja lohko perunat. 

✓ Mausta perunat ja paista uunissa noin 25 min. 



 Porkkanakakku 

4 dl vehnäjauhoja 

ripaus suolaa 

2 tl leivinjauhetta 

1 rkl kanelia 

3-4- dl hienoa porkkanaraastetta 

3 munaa 

2 dl sokeria 

1 ½ dl juoksevaa leivontarasvaa 

1 dl ananasmurskaa 

✓ pane uuni lämpenemään 200 asteeseen 

✓ Mittaa kuivat aineet pieneen kulhoon. Sekoita. 

✓ Kuori ja raasta porkkanat hienoimmalla raastinterällä. 

✓ Vatkaa munat ja sokeria vaahdoksi. 

✓ Lisää rasva taikinaan 

✓ Lisää jauhoseos, porkkanaraaste ja ananasmurska taikinaan. Sekoita tasaiseksi. 

✓ Levitä taikina uunipannulle leivinpaperin päälle. 

✓ Paista pohjaa uunin keskitasolla 20-25 min. Jäähdytä. 

 

Kuorrutus: 

100g maustamatonta tuorejuustoa 

2 dl maitorahkaa 

2 dl tomusokeria 

2 tl vanilijasokeria 

1 porkkana 

✓ Mittaa kuorrutuksen aineet kulhoon ja sekoita tasaiseksi. 

✓ Levitä kuorrutus jäähtyneen pohjan päälle.  

✓ Leikkaa levy neliöiksi 

✓ Tee porkkanaruusukkeet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä myös ohjeet tiukan finaalin toiseen menuseen,  

teemalla pizzaa ja pizzan jälkeen pizzaa…… 

 



• MARGARITA-ALKUPALAPIZZA  

• CALZONET SALAATTIPEDILLÄ 

• NUTELLA JÄLKIRUOKAPIZZA 

 

 Ideana on tehdä iso pizzataikina, josta voi tehdä kaikki 

aterian osat. Sama pohja, mutta ihan eri ulkonäkö ja 

maku. Jälkiruokapizzan taikinaan voi sujauttaa vähän 

kardemummaa.  

Margarita- 

alkupalapizzat   250 

astetta, n.8 min  

Pohja:  

6 dl vettä  

1 pkt hiivaa  

1 tl suolaa  

1 tl sokeria  

2 dl kaurahiutaleita  

reilu 1 dl öljyä  

8-12 dl Vääksyn Myllyn vehnäjauhoja  

Kastike:   

2 pieni prk tomaattipyreetä 

2 dl tomaattimurskaa  

2 tl pizzamaustetta  

½ tl mustapippuria  

2 valkosipulinkynttä puristettuna  

Mozzarellajuustoa  

Juustoraastetta  

✓ Tee pizzataikina. Liuota hiiva kädenlämpöiseen veteen ja sekoita puuhaarukalla. Lisää muut aineet ja 

alusta taikina kädellä kiinteäksi palloksi. 

✓ Mittaa täytteen aineet kulhoon ja sekoita.   

✓ Kauli taikina levyksi ja käytä sydänmuottia. Levitä pohjan päälle ensin kastike, sitten mozzarellajuustoa, 

tomaattia ja juustoraastetta.  

✓ Paista keskitasossa noin 8 min. Koristele tuoreella basilikalla ja pikkutomaatilla.  

 

 Calzone salaattipedillä   225 astetta noin 15 min   

”Kebabtäyte” 1 

sipulia  1 

paprikaa  1 prk 

tomaattipyrettä  2 

valkosipulinkynttä  

0.5 dl siirappibalsamicoa  

2 rkl sinappia                                                            1 tl chiliä 

2 tl basilikaa                                                             2 dl öljyä 

2 tl oreganoa                                                           2 pkt härkistä 

2 tl mustapippurirouhetta                                   1 pss juustoraastetta 



 

✓ Valmista pizzapohja 

✓ Valmista ”kebab”täyte itse soseuttamalla kaikki aineet 

sauvasekoittimella ja lisäämällä lopuksi härkis joukkoon. Tai osta 

valmis kebabkastike (Pirkka kebabkastike). 

✓ Jaa taikina 40 yhtäsuureen osaan ja kauli ne ohuiksi pyöreiksi 

levyiksi. Nosta pohjat leivinpaperin päälle. Jaa täyte pohjien 

päälle ja jätä reunoille noin kahden sentin reunus ilman täytettä.  

✓ Taita molemmat reunat keskelle ja nipistä liitoskohta hyvin 

kiinni. Paista calzoneja 225 asteisessa uunissa noin 15 min, 

kunnes pinta ja pohja ovat saaneet väriä.  

✓ Tarjoillaan salaattipedillä (jäävuorisalaattia, kurkkua) Salaatti 

asetellaan hopeavadille, päälle calzonet, reunoille maissilastut.   

 

Makea jälkiruokapizza, 250 astetta noin 10 min   

tee 3-kertainen annos, niin saat n. 40 kpl minipizzoja  

1 ½dl vettä  

2tl kuivahiivaa  

½tl suolaa  

½tl kardemummaa  

2rkl öljyä  

n. 3dl Vääksyn Myllyn 0-vehnäjauhoja  

Pinnalle  

n. 4rkl Nutellaa  

kiiviä  

appelsiinia  

2rkl suolattuja pistaasipähkinöitä rouhittuna  

50g valkosuklaahippuja   

 

✓ Valmistus  

Liuota hiiva 42 asteiseen veteen. Lisää suola, kardemumma ja jauhot ja sekoita tasaiseksi. Lisää 

sekoittamisen loppuvaiheessa öljy. Anna kohota liinan alla lämpimässä ja vedottomassa paikassa, kunnes 

taikina on kaksinkertainen (noin 30 minuuttia).  

✓ Jaa taikina 4 osaan ja kauli pieniä soikeita pizzoja. Paista 250-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia.  

✓ Levitä hieman jäähtyneiden pizzapohjien päälle Nutellaa. Ripottele pinnalle tuoreita hedelmiä ja 

kuorittuja rouhittuja pistaasipähkinöitä  

✓ Sulata suklaa mikrossa ja levitä raidoiksi pizzojen päälle.  

 

Tuomareina kisassa tänä vuonna toimivat: 

Kirsi Verkka,K-supermarket kauppias,  

Aliisa Hyväonen, Ruokakasvatus Ruukku ry,  

Outi Mäyrä, koulukuraattori,  

Pauliina Laamanen, koulun nuorisotyöntekijä,  

Salla Korvanen, lukion opinto-ohjaaja 

 



Kiitos kaikille, tapahtumaan osallistujille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


