
Cheesecake Papageno Huis
Eet cheesecake altijd op kamertemperatuur! 
Snijd een punt (of punten) taart en laat deze minimaal 20 minuten buiten de koelkast  
voordat je hem eet, --> wordt ie lekker zacht en fluffie van.
 
Veel plezier,
Team Horeca Papageno Huis

150 gram biscuits 
5 bastognekoekjes
40 gram boter, gesmolten
1000 gram roomkaas
150 gram suiker
2 eetlepels bloem
½ schil citroenrasp

1  theelepel vanille-extract  
of ½ vanillestokje

3 eieren 
2 eidooiers 
½ theelepel zout 
200 gram crème fraîche

1 Bakmat / Bakpapier
1 Springvorm (Ø 20 cm) 
1 Siliconenkwastje
2 Beslagkommen
1 Garde 
1 Steelpan
1 Spatel (Flexibel)
1 Eetlepel

Stap 1 Verzamel alle ingrediënten en materialen op jouw schone werkplek
 Weeg alle ingrediënten af
 Bekleed de springvorm met het bakpapier
 Smeer de randen aan de binnenkant van de springvorm in met een laagje boter

Stap 2 De bodem maken
 Verkruimel de koekjes in een keukenmachine, met de hand of met een deegroller
 Zet het gasfornuis of de kookplaat aan
 Smelt de boter in de steelpan op de gas- of kookplaat
 Schenk de gesmolten boter bij de verkruimelde koekjes
 Meng het geheel met een eetlepel goed door elkaar
 Verdeel het mengsel gelijkmatig over de bodem van de springvorm
 Druk de bodem goed aan met de bolle kant van de eetlepel
 Zet de springvorm in de koelkast 

Stap 3 Verwarm de oven voor op 200°C 

Stap 4 De taartvulling maken
 • Doe de roomkaas in de beslagkom
 • Roer met de garde de roomkaas glad
 Voeg tijdens het roeren één voor één de volgende ingrediënten toe:
 • De suiker, de bloem 
 • De citroenrasp, de vanille 
 • Eén voor één de eieren en eidooiers
 • De crème fraîche

Stap 5 Haal de springvorm uit de koelkast
 Schenk het mengsel in de springvorm 
 Zet de springvorm in de oven
 Bak de taart 15 minuten op 200°C
 Verlaag tijdens het bakken de temperatuur tot 100°C
 Bak de taart nog 40 minuten bakken. 

Stap 6 Ruim je materialen op
 Reinig je werkplek

Stap 7 Zet de oven uit en zet de deur op een kier
 Laat de cheesecake nog 30 minuten in de oven nagaren
 Bescherm je handen met ovenwanten 
 Haal de cheesecake uit de oven en laat de cheesecake op een rooster afkoelen

Stap 8 Dek de afgekoelde cheesecake af met vershoudfolie
 Bewaar de cheesecake in de koelkast
 Laat de cheesecake minimaal 12 uur opstijven voor dat je hem serveert

Ingrediënten

Bereidingswijze

Benodigdheden

THUISBAKKERIJ


