‘Gluteenittomat kakut’ on pieni kokoelma reseptejä ja valmistusohjeita
kerättynä yhteen, kätevään PDF-julkaisuun.
Reseptit ovat painoarvoissa luotettavamman lopputuloksen varmistamiseksi.
Paistoajat voivat vaihdella uunista riippuen hieman. Oman uunin todellisen
lämpötilan voi tarkistaa uuniin asetettavalla uunilämpömittarilla.

Toivon näiden leivonnaisten tuovan sinulle iloa ja mainioita makuelämyksiä
arkeen sekä juhlaan.
Hyviä leivontahetkiä toivottaen,
Pia / Paha Kakku
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● Vadelmajuustokakku
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● Talvinen metsä-kakku
● Sitruunakakku
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Mokka-suklaamoussekakku
15-18 hengelle
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Browniepohja:
●

63 g tummaa suklaata (50% kaakaopitoisuus)

●

45 g voita / kääremargariinia

●

50 g kananmunaa

●

100 g kidesokeria

●

10 g tummaa kaakaojauhetta

●

10 g maissijauhoa

●

12 g riisijauhoa

●

7 g perunatärkkelystä (voi korvata maissi- / tapiokatärkkelyksellä)

●

10 g tahmariisijauhoa ( mochiko / glutinous rice ﬂour . Voi korvata riisijauholla)

●

1 g ksantaania

+

TAI
40g semper ﬁn mix-gluteenitonta hienoa jauhoseosta

Sulata suklaa ja rasva varovasti mikrossa lyhyissä pätkissä.
Sekoita joukkoon kananmuna ja kidesokeri.
Lisää sitten sihdatut kuivat aineet ja sekoita tasaiseksi massaksi.
Laita pellille leivinpaperi, kaavi browniemassa leivinpaperille ja levitä raapalla tai muulla vastaavalla
tasareunaisella työkalulla browniemassa noin 28 x 28 cm -kokoiseksi ohueksi levyksi. Pidä huolta,
että massa on kauttaaltaan samanpaksuinen.
Paista browniepohja 160oC asteessa noin 12-14 min ajan, kunnes se on kypsä, mutta edelleen
hieman kostea.
Anna vetopohjan jäähtyä ja aseta se sitten jääkaappiin jähmettymään muutamaksi tunniksi.
Kun vetopohja on jäähtynyt kylmäksi, paina halkaisijaltaan 24-26 -senttisellä kakkurenkaalla
brownielevystä ympyrä. Aseta vetopohja reunakalvolla vuorattuun kakkurenkaaseen paistopinta
ylöspäin. Kylmää vetopohjaa voi käsitellä sen repeämättä, joten älä jätä väliin viilennystä
jääkaapissa.
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Tumma suklaamousse:
●

300 g kermaa

●

6 g liivatejauhetta

●

150 g kevytmaitoa

●

200 g tummaa suklaata (70-80% kaakaopitoisuus)

Mokkamousse
●

400 g kermaa

●

100 g tummaa suklaata (50% kaakaopitoisuus)

●

100 g kevytmaitoa

●

8 g liivatejauhetta

●

4 g espresso pikakahvijauhetta

●

30 g kidesokeria

Koristelu
●

20g kaakaovoita

●

20g tummaa suklaata (50% kaakaopitoisuus)

●

karamellisoituja hasselpähkinöitä tai vastaavia

Valmista sitten suklaamousse.
Vaahdota kerma kovahkoksi vaahdoksi.
Sirottele liivate maidon joukkoon turpoamaan. (Älä käytä liivatelehtiä, sillä moussen rakenne kärsii
liivatelehtien turvotuksessa itseensä imemästä vesimäärästä.)
Sulata suklaa. Kuumenna maito+liivate niin, että kaikki liivate on liuennut maidon joukkoon. Sekoita
liivatemaito sulaan suklaaseen.
Sekoita suklaaseos huolellisesti kermavaahdon joukkoon.
Kaada suklamousse brownievetarin päälle ja levitä tasaiseksi. Aseta pakastimeen hyytymään 30
minuutiksi.
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Valmista suklaakerroksen hyytyessä mokkamousse.
Vaahdota kerma kovahkoksi vaahdoksi kidesokerin kanssa.
Sirottele liivatejauhe maidon joukkoon turpoamaan.
Sulata suklaa. Kuumenna liivatemaito niin, että liivate sulaa hyvin. Sekoita suklaaseen.
Lisää suklaaseokseen espressojauhe.
Sekoita suklaaseos kermavaahdon joukkoon huolellisesti.
Kaada mokkamousse suklaamoussekerron päälle. Levitä erittäin tasaiseksi. Aseta kakku
hyytymään jääkaappiin yön ajaksi. Kakku on myös mahdollista pakastaa tässä työvaiheessa.

Valmista suklaaseos koristelua varten.
Sulata suklaa ja kaakaovoi yhdessä.
Kaada seos pursotinpussiin ja leikkaa kärkeen minikokoinen reikä.
Valuta mousselevyn pintaan löyhää sykeröä. Laita kakku noin kymmeneksi minuutiksi pakkaseen,
jotta suklaakoristelu kovettuu.
Viimeistele koristelu karamellisoiduilla hasselpähkinöillä tai vastaavilla koristella, jotka sopivat
makunsa puolesta leivoksen tyyliin.
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Vadelmajuustokakku
12 hengelle

Ainekset:
●

150 g digestivekeksejä muruina (esim semper kauradigestive)

●

55 g voisulaa

●

250 g maustamatonta tuorejuustoa

●

250 g maustamatonta rahkaa (vaniljarahkakin käy)

●

110 g kananmunaa

●

15 g sitruunamehua

●

10 g vaniljasokeria

●

125 g taloussokeria

●

40 g maissi- tai perunatärkkelystä

●

140-150 g pakastevadelmia
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Laita uuni lämpenemään 170oC asteeseen.
Valmista ensin pohja sekoittamalla digestivemuru ja voisula toisiinsa.
Painele sitten muruseos halkaisijaltaan 20-senttisen vuoan pohjalle ja reunoille.
Vuoassa on hyvä olla melko korkeat reunat. Murureunojen ei ole pakko ulottua ylös saakka. Laita
sivuun odottamaan.

Sekoita ensin rahka ja tuorejuusto toisiinsa käsivatkaimella. Lisää sitten kaikki muut ainekset, paitsi
vadelmat, ja vatkaa tasaiseksi.
Lisää viimeiseksi vadelmat ja kääntele ne kevyesti massan joukkoon lastalla. Koita sekoittaa vähän
ja varoen, jotta vadelmat eivät värjäisi massaa punaiseksi.
Kaavi massa murupohjan päälle ja nosta juustokakku uuniin alemmalle keskitasolle.
Kypsennä juustokakkua 50 minuuttia tai kunnes edelleen hieman tytisevä keskeltä. Anna vetäytyä
ja jäähtyä ennen kuin nostat sen kylmään yön ajaksi.
Tarjoa seuraavana päivänä.

Vinkki!
Juustokakun voi tehdä myös muista marjoista, kuten vaikka mustikoista.
Jos haluat jättää marjat kokonaan pois, jätä tärkkelyksen määrästä 5g pois samaten, ettei kakusta
tulisi turhan kuiva.
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Täysjyväinen porkkanakakku
16-20 annosta

●

225 g rypsiöljyä

●

325 g porkkanaraastetta

●

360 g kidesokeria

●

220 g kananmunia

●

270 g Farina täysjyväleipäjauhoseosta

●

12 g leivinjauhetta

●

6 g ruokasoodaa

●

4 g suolaa

●

4 g jauhettua inkivääriä

●

10 g jauhettua kanelia

●

110 g auringonkukansiemeniä (voi korvata pähkinärouheella)

Pinnalle ja väliin:
●

250 g maustamatonta tuorejuustoa (esim philadelphia)

●

680 g tomusokeria

●

20 g vaniljasokeria

Koristeluun:
●

paahdettuja auringonkukansiemeniä (tai pähkinärouhetta)
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Esivalmistele ensin 25cm x 35cm-kokoinen vuoka vuoraamalla se leivinpaperilla.
Laita uuni lämpenemään 200C asteeseen tasalämmölle.

Aloita raastamalla porkkanat.

Mittaa sitten kaikki ainekset samaan isoon kulhoon ja hämmennä sekaisin lastalla.
Kaada kakkumassa esivalmisteltuun vuokaan ja nosta valmiiseen uuniin.

Paista kakkua noin 40 minuutin ajan tai kunnes kakkuun tökätty tikku nousee puhtaana ulos.
Anna jäähtyä ja asettua seuraavaan päivään.

Valmista sitten kuorrute vatkaamalla kaikki kuorrutteen ainekset sekaisin muutaman minuutin ajan.

Leikkaa kakkupohja kahteen levyyn ja levitä ensin puolet kuorrutteesta kakun väliin ja sitten loput
kakun päälle.
Koristele halutessasi vaikkapa paahdetuilla auringonkukansiemenillä.

Anna jähmettyä kylmässä ennen tarjoilua tai leikkaamista leivoksiin.
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Talvinen metsä-kakku
10 hengelle
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Gluteeniton suklaakakkupohja:
(2kpl 15-senttistä kakkupohjaa)
●
●
●
●
●
●
●
●

260 g huoneenlämpöistä voita tai kääremargariinia
90 g taloussokeria (voin joukkoon)
200 g kananmunan keltuaisia
240 g tummaa suklaata
200 g kananmunan valkuaisia
200 g taloussokeria (valkuaisten joukkoon)
240 g gluteenitonta vaaleaa jauhoseosta (esim semper ﬁn mix)
10 g vaniljasokeria

Laita uuni lämpenemään 160oC asteeseen.
Mittaa kaikki ainekset valmiiksi ja esivalmistele kaksi halkaisijaltaan 15-senttistä kakkuvuokaa
leikkaamalla pohjan kokoiset ja -muotoiset leivinpaperipalat ja asettamalla ne kakkuvuoan pohjalle.
Leivitys on valinnaista.
Vaahdota voi ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi.
Lisää keltuaiset ja sulatettu suklaa voi-sokeri-vaahdon joukkoon huolellisesti sekoitellen, kunnes
ainekset ovat yhdistyneet tasaiseksi massaksi.
Vatkaa valkuaiset ja sokeri pehmeäksi, marenkimaiseksi vaahdoksi ja nostele se suklaamassan
joukkoon.
Sekoita viimeisenä mukaan sihdatut gluteenittomat jauhot.
Levitä kakkumassa vuokiin ja kypsennä uunin alaosassa noin 45 min ,tai kunnes kakku on kypsä
tikulla koittaessa.
Anna kakkujen jäähtyä siksi kunnes kärsit käsitellä vuokia paljain käsin. Irroita ruokaveitsellä tai
kakkupaletilla kakun reunat irti vuoasta ja kumoa jäähtymään loppuun.
Kun kakku on jäähtynyt, kääri se huolellisesti tuorekelmuun ja anna levätä jääkaapissa seuraavaan
päivään ennen leikkaamista kerroksiin.
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Minttuinen diplomaattikerma:
●
●
●
●
●
●
●
●

225 g maitoa
1 pieni kananmuna (n. 50 g)
1 keltuainen (20 g)
70 g kidesokeria
25 g perunatärkkelystä (maizenakin käy)
rippu suolaa
rippu jauhettua vaniljaa
1/2 tl piparminttuaromia

●

200 g kermaa

Mittaa maito kattilaan.
Punnitse sokeri, kananmuna, keltuainen, suola, vanilja ja tärkkelys kulhoon ja vispaa, kunnes
ainekset ovat sekaisin.
Kiehauta maito. Vispaa kuuma maito vähän kerrallaan muna-sokeriseokseen, kunnes se on
kokonaan sekoitettu joukkoon. Palauta seos kattilaan siivilän läpi ja kuumenna uudelleen
kiehuvaksi samalla jatkuvasti hämmentäen. Kun seos alkaa kuplia, keitä vielä yhden minuutin ajan.
Sekoita kuumaan kiisseliin pipamintturomi ja siirrä kulhoon jäähtymään.
Painele kiisselin pintaan kiinni tuorekelmua, ettei se kuoretu. Kun kiisseli on kylmää, sekoita siihen
200 g kermaa vatkattuna kovaksi vaahdoksi.
Aseta kylmään.

Tumma suklaaganache:
●
●

300 g taloussuklaata
150 g kermaa

Mittaa kerma ja suklaa samaan astiaan. Sulata mikrossa lyhyissä pätkissä välillä sekoitellen,
kunnes seos on tasaista. Varo ylikuumentamista.
Jätä sivuun odottamaan ja paksuuntumaan. Älä laita kylmään.
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Kakun kasaus:
Leikkaa molemmat kakut kolmeen levyyn.
Aseta pohjimmainen levy tukevalle ja paksuhkolle 15-senttiselle kakkupahville.
Kostuta levy 10% sokerivedellä, jonka olet maustanut piparminttuaromilla kevyesti.
Levitä minttuista diplomaattikermaa kakun väliin ja aseta seuraava kakkulevy sen päälle. Paina
kiinni, ettei kakku ala myöhemmin notkumaan.
Kasaa kakku samaan tapaan , kunnes kaikki kuusi levyä on käytetty. Kostuta päällimmäinenkin
levy.
Siisti kakun reunat tursunneista täytteistä ja aseta kylmään tunniksi.
Kun kakku on ollut tunnin kylmässä, levitä sen pintaan ensin ohut kerros ganachea. Siisti pinta
paletilla tai suorareunaisella raapalla. Laita kakku kylmään puoleksi tunniksi ja päällystä kakku
toisella kerroksella ganachea. Siisti pinta hyvin.
Aseta kakku takaisin kylmään.

Valkosuklaaganache:
●
●

145 g valkosuklaata
50 g kermaa

Valmista ganache kuten edellä.
Kaavi ganache pursotinpussiin, leikkaa kärkeen noin 0,5cm aukko ja pursota ganachea kakun
pintaan spiraalimaisesti aloittaen keskeltä. Lopuksi valuttele ganachea varovasti reunojen yli.
Laita kakku vielä hetkeksi kylmään ennen koristelua.
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Koristeet
-Muotoilusuklaakäpyjä
-Valkosuklaasarvia tai ohuita lohkoja yms
-Valkoisia lumihiutaleströsseleitä
-Hopeista koristesokeria
-Valkosuklaanappeja

Asettele koristeet runsaan näköisesti. Yhdelle reunalle tulee isompi kasa koristeita.
Tyyli on vapaa, mutta tärkeää on pitää koristelu epäsymmetrisenä ja keskittyneenä enemmän
yhteen kohtaan.
Aseta vielä koristelun jälkeen kylmään odottamaan tarjoilua.
...
Muovailusuklaakävyt on tehty niin, että noin puolikkaan kananmunan kokoinen
muovailusuklaapallo on pyöritetty kädessä ensin soikeahkoksi. Sitten siihen on leikattu saksilla
suomut, joita on hieman sormin puristelemalla ja taivuttamalla avattu (männynkäpy) tai jätetty vain
paikoilleen (kuusenkäpy). Kuivatus männynkävyillä pystyssä, kuusenkävyillä kyljellään.
Kun kävyt ovat kuivat, suomujen pintaan taputellaan aavistus tomusokeria huurtamaan ne
talvisiksi. Tomusokeria ei saa mennä suomujen väleihin.
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Sitruunakakku
3 pientä kakkua á ~400g tai 2 keskikokoista kakkua á ~600g

Ainekset:
●

300 g huoneenlämpöistä voita

●

300 g taloussokeria

●

270 g kananmunia

●

12 g leivinjauhetta

●

33 g gluteenitonta jauhoseosta, esim semper ﬁn mix

●

12 g vaniljasokeria

●

50 g lemon curd-sitruunatahnaa

Lämmitä uuni 180oC asteeseen ja aseta uuniritilä uunin alatasoon.
Voitele huolellisesti joko yksi iso tai kolme pientä torvivuokaa ja leivitä halutessasi esimerkiksi
gluteenittomilla korppujauhoilla, kookoshiutaleilla tai mantelijauheella.
Laita kananmunat lämpiämään kädenlämpöiseen veteen.
Mittaa ainekset valmiiksi.

Vaahdota voi ja sokeri huolellisesti sähkövatkaimella kuohkeaksi ja vaaleaksi vaahdoksi. Tässä
työvaiheessa ei kannata kinnata, sillä vaahdon laatu heijastuu suoraan kakun koostumuksen
laatuun.
Lisää kaikki loput ainekset kulhoon vaahdon joukkoon kerralla ja yhtä aikaa. Sekoita kakkumassa
tasaiseksi hitaalla nopeudella ja älä vatkaa yhtään enempää kuin on tarpeen, ettei massa juoksetu.
Siirrä kakkumassa vuokaan tai vuokiin. Mikäli käytät kolmea pientä vuokaa, huolehdi, että
kakkumassaa on vuoissa tasamäärät.
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Siirrä vuoka tai vuoat uuniin ja kypsennä yhtä isoa kakkua noin 40-50 minuuttia ja kolmea pientä
kakkua noin 25-35 minuuttia riippuen uunistasi. Kun kakku/kakut ovat olleet noin kolme
neljännestä paistoajastaan uunissa, voit varoen avata luukkua ja tarkistaa, ovatko kakun reunat
alkaneet irrota vuoasta. Mikäli ovat, kakku on kypsä.

Voit kokeilla kakun kypsyyttä myös kevyesti painelemassa kakun pintaa. Jos kakku tuntuu
joustavalta ja kiinteältä, se on valmis. Ja tietenkin on myös kakkutikulla tökkääminen. Kypsä kakku
ei jätä tikkuun murusia kiinni. Mitä enemmän kuivakakkuja leivot, sitä paremmin opit tunnistamaan,
koska kakku on kypsä.

Anna kakun tai kakkujen hengähtää kymmenisen minuuttia ennen kuin irroitat ne vuoistaan. Kakun
tulee kuitenkin olla vielä lämmin, ei kuitenkaan enää kuuma. Joko tömäytä vuoka alassuin puista
tasoa vasten, jotta kakku irtoaa ehjänä tai aseta lautanen vuokaa vasten ja kippaa koko paketti
ympäri, jotta painovoima vetää kakun ulos vuoasta lautaselle.

Mikäli olet voidellut vuoan huonosti, kakku saattaa tarttua kiinni vuokaan paiston aikana ja revetä
irroitettaessa.
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Mantelikakku
2 pientä kakkua á ~400g tai yksi suurehko kakku ~800g

Ainekset:
●

200g huoneenlämpöistä voita

●

220g taloussokeria

●

110g kananmunia

●

60g mantelirouhetta tai murskattuja mantelilastuja

●

7g leivinjauhetta

●

200g semper ﬁn mix -gluteenitonta jauhoseosta

Lämmitä uuni 180oC asteeseen ja siirrä uuniritilä uunin alaosaan.
Mittaa kaikki ainekset valmiiksi ennen aloittamista ja voitele torvivuoka huolellisesti.
Vaahdota voi ja sokeri kuohkeaksi, vaaleaksi vaahdoksi. Lisää kaikki muut ainekset kerralla kulhoon
ja sekoita pienellä nopeudella sekaisin, mutta älä vatkaa ylimääräistä.
Kauho kakkumassa vuokaan ja työnnä uuniin. Kypsennä noin 40-50 minuutin ajan tai kunnes
kakku on kypsä.
Anna kakun jäähtyä jonkun aikaa ennen kumoamista vuoasta ulos.
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