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Çikolata Parçalı Cheesecake
Yaklaşık 8 - 10 dilim    pratik  yaklaşık 40 dakika Malzemeler:

Taban:
200 g yulaflı bisküvi
50 g margarin veya tereyağı
1,5 - 2 yemek kaşığı süt

Krema:
1 poşet Dr. Oetker Cheesecake Yap
2 su bardağı buzdolabında
soğutulmuş süt
2,5 çay bardağı yoğurt
3 - 4 yemek kaşığı Dr. Oetker Bitter
Çikolata Parçaları

Üzeri için:
1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı Sos
2,5 su bardağı süt
1 - 2 yemek kaşığı kırılmış Antep
fıstığı

Kalıp:
Kelepçeli kalıp (Ø 24 cm)

Taban: 
Bisküvileri mutfak robotunda öğütün. Margarin veya tereyağını kısık ateşte
eritin. 1,5-2 yemek kaşığı süt ile birlikte bisküvilere ilave edin ve kaşık ile iyice
karıştırın. Hazırladığınız karışımı kalıba alın ve kaşığın tersi ile hafifçe
bastırarak tabana yayın.

Krema: 
2 su bardağı sütü çırpma kabına alın ve üzerine Cheesecake Yap poşetini
boşaltın. Mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 2 dakika çırpın.
Yoğurdu ilave edin ve düşük devirde 1 dakika daha çırpın. Çikolata parçalarını
ilave edin ve kaşık ile karıştırın. Hazırladığınız bisküvili tabanın üzerine dökün
ve kaşık ile yayın. Buzdolabına alın ve en az 2 saat bekletin.

Çikolatalı sos: 
2,5 su bardağı sütü bir tencereye alıp üzerine çikolatalı sos poşetini boşaltın.
Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve
karıştırarak 2-3 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp kabuk tutmaması için arada
karıştırarak soğutun.

Servis: 
Bıçak yardımı ile Cheesecake'i kalıbın kenarlarından ayırın, daha sonra kalıbın
kelepçesini çözün. Üzerine çikolatalı sos döküp Antep fıstığı ile süsleyin ve
dilimleyerek servis yapın.

© Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş. • 35865 İzmir • www.droetker.com.tr E-Mail: musteri.hizmetleri@droetker.com.tr • Danışma
Hattı: 0800 - 415 98 04 (ücretsiz) • 0532 - 111 98 04



© Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş. • 35865 İzmir • www.droetker.com.tr E-Mail: musteri.hizmetleri@droetker.com.tr • Danışma
Hattı: 0800 - 415 98 04 (ücretsiz) • 0532 - 111 98 04


	Çikolata Parçalı Cheesecake
	Malzemeler:
	Taban:
	Krema:
	Üzeri için:
	Taban:
	Kalıp:
	Krema:
	Çikolatalı sos:
	Servis:


