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HET CHEESECAKE E-BOOK
MET PHILADELPHIA

VOORWOORD

Zoals je weet, zijn wij dol op bakken. Een chocoladekoekje
hier, een bananenbrood daar... Maar er gaat niets boven
een goede cheesecake!
Daarom hebben wij samen met Philadelphia dit e-book
samengesteld met 5 heerlijke cheesecake-recepten die
perfect zijn voor Pasen!
Want we kunnen ons goed voorstellen dat je, net als
wij, met Pasen flink wil uitpakken. Deze cheesecakes
zijn daar perfect voor. Wat dacht je bijvoorbeeld van
cheesecake sandwiches van bananenbrood (top voor op
de brunchtafel!), s’mores cheesecake (lekker voor bij de
koffie) of witte chocolade cheesecake met frambozen
(ideaal als toetje). Nou, daar word je toch blij van? Wij wel
in elk geval.
Deel deze cheesecakes samen met je familie, vrienden of
huisgenoten.
Óf eet ze lekker in je eentje op. Our lips are sealed! ;-)

Liefs,
Nina & Elise
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CHEESECAKE SANDWICHES
VAN BANANENBROOD

BEREIDINGSTIJD: 35 MINUTEN / 4 SANDWICHES

WAT HEB JE NODIG?
•
•
•
•
•

200 g Philadelphia Naturel
1 banaan
150 g ongezouten roomboter
(op kamertemperatuur)
150 g suiker
1 ei

•
•
•
•
•

300 g bloem
3 tl bakpoeder
2 el kaneel
60 g poedersuiker
1 tl vanille-extract

D

AAN DE SLAG!
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 135 graden (boven- en onderwarmte).
Prak de banaan. Klop de boter samen met de suiker met een handmixer of
keukenmachine en roer de geprakte banaan vervolgens door dit beslag.
Voeg vervolgens ook het ei en de bloem, het bakpoeder en 1 eetlepel kaneel
toe en mix dit met een handmixer tot één geheel.
Verdeel het deeg in 8 bolletjes en leg ze op een met bakpapier beklede
ovenplaat. Druk de bolletjes een klein beetje plat en bak ze 15-17 minuten in
het midden van de oven.
Klop ondertussen de Philadelphia Naturel samen met de poedersuiker, het
vanille-extract en de rest van de kaneel op.
Laat de koekjes volledig afkoelen. Smeer vervolgens een flinke laag van het
roomkaasmengsel op de platte kant van 4 koekjes en plak hier een ander
koekje met de platte kant aan vast.
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CHICKSLOVEFOOD
MINI-CHEESECAKES
MET AARDBEIEN

BEREIDINGSTIJD: 3 UUR / 9 MINI-CHEESECAKES

WAT HEB JE NODIG?
•
•
•
•

600 g Philadelphia Naturel
35 g ongezouten roomboter
100 g Lu Bastognekoeken
150 g kristalsuiker
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•
•
•
•

125 g zure room
2 tl vanille-extract
3 eieren
150 g aardbeien

AAN DE SLAG!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 135 graden (boven- en onderwarmte).
Smelt de boter in een pannetje. Maal de Bastognekoeken fijn in een
keukenmachine en meng met de gesmolten boter.
Vet een muffinvorm met 9 vormpjes in met een beetje boter en leg in alle vormpjes
bakpapiertjes.
Spatel het koekjesmengsel in de vormpjes en zet dit 15 minuten in de koelkast.
Klop ondertussen de Philadelphia Naturel met de suiker tot een los en luchtig
geheel. Voeg de zure room en het vanille-extract hieraan toe en klop goed door.
Doe dan al kloppend één voor één de eieren erbij. Voeg pas een nieuw ei toe als het
vorige ei helemaal is opgenomen.
Giet het beslag in de vormpjes en zet op een bakplaat. Bak de mini-cheesecakes
40-45 minuten in het midden van de oven.
Laat de cheesecakes helemaal afkoelen en laat ze daarna minstens 2 uur opstijven
in de koelkast.
Snijd ondertussen de kroontjes van de aardbeien en snijd ze in plakjes.
Verdeel de plakjes aardbei over de mini-cheesecakes en serveer!
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CHICKSLOVEFOOD
S’MORES CHEESECAKE
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN + 4 UUR WACHTTIJD

D

WAT HEB JE NODIG?
•
•
•
•
•

800 g Philadelphia Naturel
50 g ongezouten roomboter
150 g Lu Bastognekoeken
230 g kristalsuiker
165 g zure room

•
•
•
•

2 tl vanille-extract
4 eieren
250 g marshmallows
100 g Milka melkchocolade

AAN DE SLAG!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 135 graden (boven- en onderwarmte).
Laat de boter smelten in een pannetje. Maal de Bastognekoeken fijn in een
keukenmachine en meng met de gesmolten boter.
Vet een springvorm met een doorsnede van 24 centimeter in met wat boter en bedek
deze met bakpapier. Spatel het koekjesmengsel in de springvorm en zet zo’n 15 minuten
in de koelkast.
Klop ondertussen de Philadelphia Naturel met de suiker tot een los en luchtig geheel.
Voeg de zure room en het vanille-extract toe en klop goed door.
Doe dan al kloppend één voor één de eieren erbij. Voeg pas een nieuw ei toe als het vorige
ei helemaal is opgenomen.
Giet het beslag in de springvorm en bak de cheesecake 50-55 minuten in het midden van
de oven. Laat de cheesecake daarna helemaal afkoelen en minimaal 3 uur opstijven in de
koelkast.
Verwarm vervolgens de oven voor op 200 graden op de grillstand. Snijd de marshmallows
in de breedte doormidden en leg ze naast elkaar op de opgestijfde cheesecake.
Zet de cheesecake nog 5 minuten in de oven. Houd goed in de gaten dat de marshmallows
niet verbranden.
Smelt ondertussen de Milka melkchocolade au bain-marie of in de magnetron en drizzle
dit over de cheesecake voordat je ‘m gaat serveren.
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CHICKSLOVEFOOD
WITTE CHOCOLADE CHEESECAKE
MET FRAMBOZEN
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN + 3 UUR WACHTTIJD

D

WAT HEB JE NODIG?
•
•
•
•
•

400 g Philadelphia Naturel
100 g ongezouten roomboter
200 g Lu Bastognekoeken
2 blaadjes gelatine
200 ml slagroom

•
•
•
•

1 tl vanille-extract
100 g kristalsuiker
200 g Milka witte chocolade
+ extra ter decoratie
200 g frambozen

AAN DE SLAG!
•
•
•
•
•
•
•
•

Smelt de boter in een pannetje. Maal de Bastognekoeken fijn in een keukenmachine
en meng met de gesmolten boter.
Vet een springvorm met een doorsnede van 24 centimeter in met een beetje boter
en bedek deze met bakpapier. Spatel het koekjesmengsel in de springvorm en zet
ongeveer 15 minuten in de koelkast.
Laat de gelatineblaadjes een paar minuten weken in koud water. Verwarm
ondertussen 4 eetlepels van de slagroom in een steelpannetje. Voeg hier de
gelatineblaadjes aan toe en roer door tot ze helemaal zijn opgelost.
Klop de Philadelphia Naturel met het vanille-extract en 80 gram suiker tot een los en
luchtig geheel.
Smelt de witte Milka chocolade au bain-marie of in de magnetron en laat het iets
afkoelen. Giet de witte chocolade met het slagroomgelatine-mengsel, al kloppend,
langzaam bij het beslag.
Klop in een aparte kom de resterende slagroom stijf en spatel dit door het beslag.
Giet de roomkaas in de springvorm en laat de cheesecake minimaal 3 uur opstijven
in de koelkast.
Maak van de extra Milka witte chocolade chocoladekrullen door met een mes over de
chocoladeblokjes te schaven.
Verwarm ondertussen al roerend de helft van de frambozen met de rest van
de suiker in een steelpannetje tot de suiker is opgelost. Verdeel de rest van de
frambozen over de cheesecake, decoreer met de chocoladekrullen en serveer.
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CHICKSLOVEFOOD
TIRAMISU CHEESECAKE
IN EEN GLAASJE
BEREIDINGSTIJD:1 UUR EN 30 MINUTEN / 4 PORTIES

WAT HEB JE NODIG?
•
•
•
•

400 g Philadelphia Naturel
80 ml espresso
30 ml amaretto
60 g poedersuiker

•
•

100 g lange vingers
2 el cacaopoeder

AAN DE SLAG!
•
•
•

•
•

Zet de espresso en meng dit met de amaretto.
Klop vervolgens de Philadelphia Naturel op met de poedersuiker.
Breek de lange vingers doormidden. Doop deze in het koffiemengsel en leg 2
stukjes lange vingers onder in het glaasje. Schep hier het roomkaasmengsel
bovenop en ga verder met de tweede laag lange vingers. Herhaal dit tot alle 4
de glaasjes gevuld zijn. Eindig met een laag van het roomkaasmengsel.
Strijk de bovenkant glad en bestuif vervolgens met de cacaopoeder.
Zet minimaal 1 uur in de koelkast voor het serveren.
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enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën,
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Vragen over het e-book?
Mail naar members@chickslovefood.com

