
1 ISO VUOKALEIPÄ

1 omena 
345g vettä
100g muscovadosokeria
1 tl ceylon -kanelia

80g kaljamaltaita
135g kuumaa vettä
(2tl kuivattuja karpaloita tai
rusinoita

250g ruis- tai hiivaleipäjauhoja
360g vehnäjauhoja

6g suolaa

Paloittele omena ja laita se kattilaan
veden, muscovadosokerin ja kanelin
kanssa. Keitä matalalla lämmöllä
kunnes omena on pehmeää. Anna
jäähtyä. 

Laita toiseen kulhoon kaljamaltaat,
kuumaa vettä ja halutessasi
kuivattuja karpaloita tai rusinoita.
Anna tekeytyä n. 20min. 

Sekoita omena-muscovadoseos
mallasseokseen. Lisää jauhot ja
sekoita taikina sekaisin. Vaivaa
taikinaa sen verran, että taikina on
pehmeä, mutta tarttumaton. Voit
käyttää apunasi myös yleiskonetta. 

Anna taikinan tekeytyä noin tunnin
ajan peitettynä. Lisää sen jälkeen
suola ja puristele se taikinan sekaan.
Taittele taikinaa uudestaan n. 20
minuutin päästä. Painele sen jälkeen
taikina vuokaan ja anna sen kohota
huoneenlämmössä, kunnes se on
selkeästi kohonnut. 

Paista 225 asteessa noin 45-55
minuuttia

Hapanjuuri.fi  / www.hapanjuuri.fi / 2483453-6



JOULUAAMUN SKONSSIT
Earl Grey -kermavaahdolla,
luumuilla ja luumusiirapilla

4-6 kpl

1,5 dl täysmaitoa tai piimää
50 g juurta
430-450 g vehnäjauhoja
1/2 tl suolaa
1 tl leivinjauhetta
1/2 dl ruokosokeria
125g kylmää voita kuutioina
1 muna 

2 dl kuohukermaa 
1- 2 tl Earl Grey -irtoteetä
2 luumua

Siirappiin:
2 rkl sokeria

Aloita Earl Grey -kermasta. Kiehauta
kerma Earl Grey teen kanssa ja jätä
jäähtymään ja tekeytymään. Siivilöi
tee pois kun olet tyytyväinen maun
vahvuuteen. (Psst. Kerman pitää olla
täysin kylmää ennen vatkaamista). 

Lisää kulhoon jauhot, suola,
leivinjauhe ja sokeri. Lisää joukkoon
kylmä voi ja nypi se jauhojen kanssa
sekaisin. Sekoita toisessa kulhossa
maito, juuri ja muna. Lisää seos
jauhoseokseen ja sekoita nopeasti
taikinaksi. 

Anna olla huoneenlämmössä noin 1h
ja laita sen jälkeen jääkaappiin. Ota
viimeistään 8h päästä taikina pois
kaapista ja kauli se jauhojen avulla
noin 2 cm paksuiseksi. 
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Leikkaa taikinasta skonsseja, voitele
kananmunalla (voit koristella
mantelilastuilla ja ruokosokerilla) ja
paista 250 asteessa, kunnes pinta on
kullanruskea (noin 12 min).

Aloita paiston aikana luumusiirappi.
Kuori 2 luumun kuoret kattilaan,
lisää vettä hieman yli 1dl sekä
sokeria 0,5-0,75dl. Keitä siirappia,
kunnes se hieman paksuuntuu.
Muista, että jäähtyessään siirappi
jähmettyy lisää. 

Vatkaa täysin jäähtynyt ja kylmä
Earl Grey -kerma vaahdoksi. 

Kun skonssisi on hieman
jäähtyneet, tarjoile ne voin,
kermavaahdon, siirapin ja luumujen
kera. 
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VAALEA TAATELIKAKKU
SUOLAKINUSKILLA
1 keskikokoinen kakku (esim. n. 20
cm pyöreä vuoka)

85g pehmeitä taateleita
65g kiehuvaa vettä
1/2 tl ruokasoodaa

115g voita (pehmeä)
90g muscovadosokeria
90g tummaa siirappia
45g juurta
1 muna
180g jauhoja
1 tl vaniljajauhetta (tai
vaniljasokeria)
1 tl leivinjauhetta
ripaus suolaa

Pilko taatelit pieniksi palasiksi
kuumutta kestävään kulhoon ja lisää
kiehuva vesi ja sooda. 

Anna taateleiden pehmentyä noin 30
minuuttia. Painele sen jälkeen
taateleita haarukalla sen verran, että
ne rikkoutuvat suurimmalta osin.

Sekoita toisessa kulhossa pehmeä voi,
sokeri ja siirappi keskenään, kunnes
ne ovat sekoittuneet. Lisää juuri ja
kananmuna ja sekoita tasaiseksi.
Lisää taateliseos sekaan. 

Sekoita toisessa kulhossa jauhot,
vanilja, leivinjauhe ja suola. Sekoita
jauhoseos voiseokseen melko
nopeasti. 

Laita kakkutaikina vuokaan ja paista
190 asteessa noin 45-50 minuuttia,
kunnes testitikkuun ei jää enää
taikinaa.
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Kaada loppukinuski kannuun, josta
sitä voi kaataa kakun päälle. Tarjoile
kakku hieman lämpimänä. 
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Keitä paiston aikana kinuski.

Kinuski
75g voita
120g muscovadosokeria
30g siirappia
1dl kermaa
1/2tl suolaa
1-2tl kanelia

Laita kattilaan voi, sokeri, siirappi ja
kaneli. Lämmitä keskilämmöllä,
kunnes seos on tasaista. Lisää kerma
ja nosta lämpötilaa. Kiehauta seosta,
kunnes se kuplii hetken aikaa.
Sekoittele noin minuutti ja ota pois
liedeltä. Lisää suola ja sekoita. 

Kun kakku on valmis, pistele siihen
tasaisin välein grillitikulla reikiä.
Kaada kuuman kakun päälle noin 1/3
lämmintä kinuskia ja anna imeytyä. 


