
KESÄHERKUT





Kesä on juhlien aikaa ja silloin nautimme
 värikkäistä herkuista, joissa marjat ja hedelmät 

ovat keskipisteenä. 

Tarjoile kesäksi vitriineistä helposti
 mukaan otettavia herkkuja sekä kakkuja, joissa on 
kauniita yksityiskohtia. Perinteinen mansikkakerma-

kakku on aina hitti juhannuksena ja macaronsit
 sopivat juhlaan kun juhlaan. 

Inspiroidu kesäherkkuvalikoimastamme ja tarjoile 
tänä kesänä hyvänmakuisia ja pelkistettyjä 

herkkuja!

Kesäherkut



SULOINEN HERKKULEIVOS

Pohja:
98972410 / soft cake GF 1000g
5500003 / kokomunamassa 250 g
Vesi 200g

Punnitse kaikki ainekset sekoituspataan ja sekoita
sileäksi massaksi. Annostele paistovuokaan.

Täyte:
2400166 / chococream frutti rossi
14542 / Vaniljakreemi valmis laktoositon
Vispikerma 1000g
92602410 / kermahyydykejauhe neutral 200g
2200055 / vadelmasose 250g

Vatkaa kerma löysäksi vaahdoksi. Sekoita kerma-
hyydykejauheen joukkoon kädenlämpöinen sose. 
Kääntele joukkoon kermavaahto. Levitä kostutetun
kakkupohjan päälle ohut kerros chococream täytettä.
Pursota vaniljakreemistä muutamia raitoja täytteen
päälle. Levitä tämän päälle mousse kerros.

Sekoitusaika 4min
Paistolämpötila 180°
Paistoaika n.15min (vuoasta riippuen)

Pintakiille:
Pintahyytelö neutral
1442 / punainen väri

Värjää osa pintahyytelöstä punaisella värillä ja pidä
osa sellaisenaan. Näin saat pinnasta eläväisen. 
Helpottaaksesi kakun käsittelyä koristellessa; pakasta se 
ennen pintahyytelön päälle laittamista.

6000098 / Leivosrasia 2 
205 x 145 x 60 mm



VADELMA MACARONS

Macarons kuori:
2400162 / macarons-mix 1000 g
Vesi 180 g
1442 / väri punainen 20 g

Täyte:
2400166 / chococream frutti rossi
2200003 / vadelmamarmeladi

Leivontaohje:
Punnitse macarons mixin ainekset pataan ja sekoita 
lavalla. Annostele seos massapussiin ja pursota
kiekoiksi, varo jättämästä huippua pursottaessa. 

Anna kuivua ennen paistoa ja lopulta paista. Täyttäessä,
pursota Chococream frutti rossi -täytettä ”rengas” 
kuoren reunoille. Pursota sen jälkeen vadelma-
marmeladia renkaan keskelle.

Taikinalämpötila 25-30°
Seikoitusaika 5min
Tylla 10mm
Kuoren halkaisija n.35mm
Kuorien kuivatus 20-30min
Paistoaika 11min
Paistolämpötila 150°

Macarons reseptillämme taiot sekä perinteisiä pieniä
macaronseja, että isompia herkkuja. Koristele 
macaronsit kauniilla suklaakoristeilla sekä  tuoreilla 
marjoilla. Näin saat varmasti asiakkaiden katseet
kääntymään vitriineihin ja helposti lisää myyntiä!

Yksi resepti
TAIPUU MONEEN

6000106 / Leivosrasia ikkuna ruskea 
180 x 110 x 50 mm



3400005 / leivospohja vaalea

Sitruuna-marenki crisp:
2400170 / pralin delicrisp sitruuna-marenki 540 g
2400168 / covercream sitruuna 540 g

Sekoita keskenään samassa suhteessa Delicrisp sitruuna-
marenki ja Covercream sitruuna. Lämmitä täytteitä 
hieman,  jotta niiden käsitteleminen on helpompaa. Levitä 
crisp kostutetun kakkupohjan päälle.

Mousse:
Vispikerma 1000g
92602410 / kermahyydykejauhe neutral 200g
2200059 / passionsose 250g

Vatkaa kerma löysäksi vaahdoksi. Sekoita kerma-
hyydykejauheen joukkoon kädenlämpöinen passionsose.
Kääntele joukkoon kermavaahto.

Kuorrute:
2400168 / covercream sitruuna
Pehmennä covercream sitruuna täytettä hieman ja 
kuorruta kakku. Koristele haluamallasi tavalla.

PASSION-SITRUUNA RULLISPASSION-SITRUUNA RULLIS

Kaunis macarons viimeistelee
rulliksen täydellisesti!

Reseptistä tulee 6 rullakakkua!



Elleivät nämä mainiot tuotteet ole sinulle ennestään tuttuja, kannattaa pysyä
kuulolla! Näissä passion-sitruunaleivoksissa ja -rulliksessa olemme käyttäneet Covercream 
Sitruuna -tuotetta, joka on nimensä mukaan sitruunan makuinen täyte, joka
sopii esimerkiksi kuorruttamiseen, täytteeksi ja koristeluun. 

Valikoimaamme kuuluu myös kaksi muuta helppokäyttöistä täytettä, Chococream
Frutti Rossi sekä Chococream Karamelli. Myös näillä tuotteilla koristelet 
kauniita leivoksia tai täytät herkullisia praliineja ja lopputulos on aina mahtava!

Suoraan asiakkaamme sanoin  “Oliko tämä näin helppoa?!” Se on näin helppoa kun 
on hyvät tuotteet käytössä!

Covercream
& CHOCOCREAM TÄYTTEET

6000009 / Leivospahvi kulta/hopea 
80 mm



TYYLIKÄS DONITSI

Taikina:
Vesi 5000g
1200002 / Vehnäjauho puolikarkea 10 000g
93689510 / Soft dough konsentraatti 2000g
4200008 / K-kidesokeri 1250g
1194 / Taikinamargariini Exellent V UHF SG 1250g
5500003 / Kokomunamassa long life 1000g
214081 / Tuorehiiva kahvileipä 750g

Täyte:
14542 / Vaniljakreemi valmis laktoositon

Kuorrutteena ja koristeena:
2400167 / Chococream karamelli
2400168 / Covercream sitruuna
2400164 / Suklaalastu valkoinen

Takinalämpötila 26°
Seikoitusaika 2+6min
Taikinapaino 40-60g
Muoto pyöreä
Leivontapelti öljytty vaneri
Nostatusaika 60min
Paistolämpö rasvakeitin + 180°
Paistoaika 4 min

Leivontaohje:
Punnitse pataan kaikki raaka-aineet ja vaivaa taikina.
(Taikinan kuuluu olla pehmeää!) Pyöritä taikina 
munkeiksi ja nostata. Paista. Lämmitä kuorrutteita
hieman (n. 30 asteiseksi) ja kuorruta munkkidonitsit. 
Koristele!

Kätevä ja yksiosainen leivosrasia sopii monelle
herkulle. Ikkuna mahdollistaa valmiiden settien
pakkaaminen vitriineihin, jotta herkut ovat nopeasti 
mukaan otettavia sekä juhlaan, että kotiterassille. 
 
6000106 / Leivosrasia ikkuna ruskea 180 x 110 x 50 mm

Leivosrasia



Suklaalastu valkoinen
2400164

Purple flower
2400138

Mini pearl assortment
2400064

Diablo spring
2400053

Chocolate rose white
2400046

Chocolate raspberry
2400083

Rose petals pink
2400148

Spiral dark
2400030

Pink flower
2400142

Pearl
2400038

Forest shavings mini green
2400051

Chocolate blueberry
2400080

Kesän ihanimmat
SUKLAAKORISTEET

2400167 / Chococream karamelli



MANSIKKAUNELMA

Vaalea leivospohja

Mansikkamousse:
Vispikerma 1000g
2200056 / Mansikka sose 100% 150g
Vesi 70g
92602410 / Kermahyydyke neutral 200g
KK10108 / Delipaste Mansikka 30g

Vatkaa vispikerma löysäksi vaahdoksi. Sekoita keskenään 
vesi ja sose ja lämmitä se noin 40 asteiseksi. Lisää kerma 
hyydykejauhe ja kääntele seos kermavaahdon joukkoon.

Psst.. Jos haluat tehdä kakusta premium version, lisää 
kakun väliin sokerilla ja limenkuorella marinoituja 
mansikoita!

Koristele kakkua haluamallasi tavoin, tietysti mansikat
keskipisteenä!

Yhdistä parhaat kesäkakkusi ja tarjoile asiakkaillesi 
herkullinen kakkubuffa. Kakkubuffa on kiva yllätys 
kahvitreffeille tai take-away versiona piknikille.

Tarjoile 3-5 eri kakkupalaa yhteishintaan ja vaihtele 
valikoimaa sopivin väliajoin, näin saat asiakkaat
tutustumaan valikoimaanne sekä pidät heidät
kiinnostuneina läpi koko kesän!

Kakkubuffa on myös somemaailmassa erittäin hyvä 
mainoskikka omalle kahvilallesi. Muistuta asiakkaitasi 
tägäämään kahvilanne heidän kuviinsa ja saat varmasti 
lisää kakkubuffasta innostuneita asiakkaita kylään!

KAKKUBUFFA
Kesäinen



Kesän helpoin herkku on ehdottomasti kaunis marjatartaletti. Tämän ulkonäköä saat 
näppärästi vaihdeltua täytteillä, marjoilla ja koristeilla, jotta jokainen asiakas 
löytää varmasti oman suosikin valikoimastanne.

Tänä kesänä suosimme meidän tartalettiamme perinteiseen tapaan, ihanalla 
vaniljakreemillämme ja tuoreilla marjoilla. Käyttövalmis ja laktoositon vaniljakreemimme 
sopii kesän sesonkeihin täydellisesti, joten tähän helppokäyttöiseen tuotteeseen 
kannattaa ehdottomasti tutustua!

Tartaletti valikoimamme:
3400001 / Voitartaletti 8cm
3400002 / Muropohja vegan 8cm

56359 / Murotaikinapohja 8cm RP
201251 / Murotaikinapohja ovaali RP 

Vaniljakreemi:
14542 / Vaniljakreemi valmis laktoositon

Helppo ja kaunis
MARJATARTALETTI



KORVAPUUSTIKAKKU

Kakkupohja:
93790810 / muffins mix LF 2000g
3200050 / rapsiöljy 400g
Vesi 400g
4400137 / kardemumma (osa1) 25g
3874 / Kaneliremonssi (osa2) 600g

Täyte:
Tuorejuusto 1500g
Vispikerma 500g
4200024 / Tomusokeri 240g

Leivontaohje:
Punnitse muffins-mix, öljy ja vesi taikinapataan ja sekoita 
sileäksi massaksi. Jaa massa kahteen osaan. Sekoita 
toiseen osaan kardemumma ja toiseen kaneli-
remonssi. Annostele taikina renkaisiin vuorotellen 
ja pyöräitä haarukalla rakennetta sekaiseksi.

Vaahdota kerma ja lisää joukkoon tuorejuusto ja 
tomusokeri. Lisätäksesi makua entisestään, lisää kakun 
väliin hieman toffeekinuskia (2400012).

Halkaise pohjat kahteen osaan. Kostuta hieman 
sokerivedellä. Levitä täytetta ohut kerros kakun väliin.
Lisää toinen pohja ja kuorruta kakku kokonaan. 
Koristele.

Seikoitusaika 2+4 min
Paistolämpötila 175 °C
Paistoaika 40-50min koosta riippuen

Kaksi perinteistä tuotetta 
yhdistettynä toisiinsa tekee ihmeitä! 

Twist it up



PUOLUKKARUISLEIPÄ LOHITÄYTTEELLÄ

Vesi 4000 g
2200058 / Bonne Puolukkasose 100 % 1000 g
1200029 / Ruisjauho karkea 4000 g
214071 / Tuorehiiva sininen 100 g
8712789123215 / Natural Exo Rye 100 g
4400062 / Suola 120 g
1600025 / Ruishapate Sugrano R5200 100 g
1200054 / Maltax Golden Rye 100 g

Leivontaohje:
Valmista taikina ja anna taikinan levätä leipomon
lämmössä 120 minuuttia, jotta hapate alkaa toimimaan.
Paloittele taikinasta 700 g paloja ja riivaa. Leivät laitetaan
pelleille ja nostatetaan ja paistetaan.

Sekoitusaika 3+8 min
Taikinalepo 120 min, jotta hapate
taikinassa alkaa toimimaan
Nostatus 50 min
Paistolämpö 220 °C
Paistoaika 30-35 min

Kala kuuluu kesään ja siksi kondiittorimme laittoikin
tarjolle herkullisen lohitäytteen tämän leivän kaveriksi.
Sekoita ranskankermaa, kylmäsavulohta, ruohosipulia,
suolaa ja mustapippuria  yhteen ja tarjoile tillin kanssa.

Tiesithän, että saat kätevän kokoisia pet, purepak ja sanko 
-mausteita Capsi valikoimastamme?

Lohitäyte



Kakkupohja:
98968710 / Brownie mix GF 2000g
Vesi 380g
3200050 / Rapsiöljy 320g
5500003 / Kokomunamassa 150g

Punnitse kaikki ainekset sekoituspataan ja sekoita lavalla
2+4min. Annostele vuokiin ja paista 170 asteessa 
meheväksi.

Suklaamousse:
Vispikerma 1000g
2000019 / Kermahyydyke neutral 170g
Vesi 150g
2200067 / Appelsiinitäysmehu 500% 150g
2400132 / Tummasuklaapisara UTZ 240g

Vatkaa kerma löysäksi vaahdoksi. Sekoita kermahyydyke-
jauheen joukkoon sulatettu suklaa, appelsiinimehu ja vesi. 
Varmista, että massa on noin 40 asteinen tässä vaiheessa.
Kääntele joukkoon kermavaahto.

Kuorruta kakku tummalla tryffelillä(102475) ja koristele 
marjoilla!

KESÄINEN SUKLAAKAKKU



Leivosrasia ikkuna ruskea 
180 x 110 x 50 mm

6000106

Kakkupahvi kulta/hopea 
140, 220, 240, 260 ja 280mm

6000011-6000015

Macaronsrasia kansi ja pohja
300 x 50 x 35 mm

6000104 + 6000105

Leivospahvi kulta/hopea
80 mm

6000009

8 Pralinille rasia, kansi ja pohja 
138 x 70 x 30 mm

77731KAK + 77730KAK

Tämän kesän
LUOTTO TARVIKKEET



puh. 02 4365 900 
tilaukset@condite.fi

#yhdessäolemmeenemmän
#conditeoy


