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Appelsiinimuffinssi nuotiolla / Suklaamuffinssi uunissa

 
Tehtäväkuvaus 
Olipa partiolainen sitten hyvin varustellussa keittiössä tai nuotion äärellä keskellä korpea, aina 
syntyy tuossa tuokiossa suussa sulavia ruokia. Leivontaa on kuitenkin hyvä harjoitella ensin 
kotikeittiössä, ennen kuin siirtää keittiön kokonaan luonnon helmaan. Kun kokkaus luonnistuu 
kotona, voi vaikeustasoa kasvattaa ja kokeilla leivonnaisten valmistusta myös retkellä niin 
trangialla kuin nuotiolla. (Uunin käyttö ja tulenteko vain aikuisen luvalla.) 

Arvioitu kesto 
1 h 

Tarvikkeet 
Muffinssit (10 kpl): 

- 10 muffinssivuokaa 

- 2 munaa 

- 1,5 dl sokeria 

- 1 dl maitoa 

- 75 g sulatettua voita 

- 1 tl vaniljasokeria 

- 1,5 tl leivinjauhetta 

- 2 dl vehnäjauhoja 

- 0,5 dl kaakaojauhetta 

- 10 appelsiinia (nuotiota varten) 

- Puukko (nuotiota varten) 

- Metallilusikka (nuotiota varten) 

Koristelu: 

- 1 dl kaakaotomusokeria 

- 3/4 rkl vettä 

- Nonparellit 

 

 



Omatoimipartio – Westendin Metsänkävijät 
#omatoimipartio | @westendinmetsankavijat | www.omatoimipartio.fi | www.wmk.fi 

 

 

Ohjeet 
Suklaamuffinssit (10 kpl) kotikeittiössä (lähde: www.meillakotona.fi): 

1. Vatkaa munat ja sokeri paksuksi vaahdoksi.  

2. Lisää maito, sulatettu, jäähtynyt rasva ja keskenään yhdistetyt kuivat aineet vuoronperään 

vaahtoon. Sekoita taikina tasaiseksi. 

3. Lusikoi suklaataikina muffinivuokiin. Täytä vuoat vain 2/3 vuokien korkeudesta. 

4. Paista 200 asteessa noin 15 minuuttia.  

5. Koristele suklaamuffinssit jäähtyneenä sokerivesikuorrutuksella pakkauksen ohjeen 

mukaan ja ripottele nonparelleja päälle. 

 

Appelsiinisuklaamuffinssi (10 kpl) nuotiolla 
Muffinsseja voi valmistaa myös nuotiolla! Tällöin ainekset kannattaa mitata ja annostella kotona jo 

valmiiksi, jotta nuotion äärellä ainekset voi vain sekoittaa keskenään. 

1. Valmista suklaamuffinssitaikina edellä olevan ohjeen mukaisesti (aineisten sekoittaminen 

keskenään onnistuu esimerkiksi vahvassa muovipussissa). 

2. Leikkaa appelsiinien lakkiosa pois (ja pidä se tallessa). 

3. Valmista appelsiineistä muffinssivuoat kovertamalla hedelmäliha pois lusikalla ja puukolla. 

(Hedelmälihan irrottaminen nuotion äärellä on sotkevaa hommaa, joten esivalmista 

appelsiinivuoat joko kotona tai varaudu sotkuun.) 

4. Kaada taikinaa maksimissaan puoleen väliin appelsiinivuokaa ja kiinnitä lakkiosa esimerkiksi 

parilla terävällä tikulla. 

5. Aseta appelsiinit nuotion hiilloksen päälle paistumaan noin 10 minuutiksi. (Nuotiossa on 

hyvä olla hiilloksen ohella myös tuli päällä appelsiinien vieressä/ympärillä, jotta appelsiini 

paistuu kauttaaltaan. Appelsiinin kuoret tummenevat paistamisen aikana.) 
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