
 נאוה סיימוןתענוגה  – פאי גבינה ודודבני אמרנה

 עוגה נפלאה, עשירה בטעם, בצבע ובמשחק של מרקמים.

 עוגה שתהפוך את שולחן הקינוחים בחג לחגיגי וצבעוני במיוחד.

 רצוי להכין את העוגה )למעט הציפוי( יום לפני ההגשה, שכן עוגות גבינה משתבחות לאחר התייצבות 

 במקרר.

 לבסיס הפאי:

 ג' פירורי ביסקוויטים 022

 ג' חמאה מומסת. 022

 להתאחדות שלת עד ג' חצאה מומס 022 מוסיפיםאת הביסקוויטים במעבד מזון וטוחנים 

 אה למעין בצק פירורי.מוהח הביסקוויטים

 הבצק אל תחתיתמהדקים את   ,02בגודל את פירורי הביסקוויטים והחמאה לתבנית פאי  שופכים 

 התבנית והשוליים.

 מעלות. 022 -מחממים תנור ל

 מפוררים, מה שהופך את עבודת הכנתהערה: חברת הדר משווקת בימים אלו שקית של ביסקוויטים 

 ג' פירורי ביסקוויטים בטעם 022ל לשקית ש 2..2ות והעל הפירורים טעימים העוגה לקלה במיוחד.

 שוקולד או וניל. שווה!

 למלית:

 ג'(. 052) 5%גבינה לבנה מיכל 

 ג'( 005) 02%מיכל גבינת שמנת 

 ג' סוכר( 022כוס סוכר ) 0/0

 ביצים גדולות 0

 כף גדושה אינסטנט פודינג וניל

 כף גרידת לימון

 דובדבנים חצויים( 02 -פי הטעם, )אבל לא פחות מעל הכמות  –דובדני אמרנה 

 כפות רוטב של דובדבני אמרנה . -כ

 צבע מאכל אדום להעצמת הצבע האדום )לא הכרחי(. טיפת

 :הכנת העוגה

 תחתית התנורובנוסף, מניחים ב  מעלות. כן?( 022אם לא הדלקתם את התנור קודם, אז זה הזמן )

 תבנית מלאה במים.

 –, מוסיפים את הביצים סוגי הגבינות ומערבלים. מוסיפים את הסוכר 0לקערת המיקסר את  מעבירים

 ואחר כך מוסיפים גם את גרידת הלימון והאינסטנט פודינג וניל. אחתאחת 

 תערובת אחידה. מערבלים עד לקבלת



 .כשהצד החתוך כלפי מטה מניחים בתחתית התבנית עם פירורי הביסקוויטים דובדני אמרנה חצויים

 שופכים מחצית מכמות המלית לתבנית הפאי מעל לדובדבנים ומיישרים.

 רוטב דודבני מכפות  0ומערבבים עם  מעבירים כמות של בערך כוס מיתרת המלית לכלי נפרד

 את המילת הצבועה מפזרים בתלוליות או בצורת ספירלה על פני המלית הלבנה.האמרנה. 

 ד' עד שהמלית מתייצבת.  22 -מכסים ביתרת המלית הלבנה שנשארה, מישרים ואופים למשך כ

 מקררים.

 לעיטור:

 ג' שוקולד לבן מומס 022

 כפות נוספות של  רוטב דודבני האמרנה 0

 אדוםצבע מאכל  טיפת

 לסים קצרים.ממיסים את השוקולד הלבן במיקרוגל בפו

 אחדים יפה, לאחר המסה מוחלטת מוסיפים כף של רוטב דובדבני האמרנה. אם השוקולד והרוטב מת

 נוספת. אפשר להוסיף צבע מאכל אדום )לא נדרשת יותר מטיפה אחת( להעצמת הצבע מוסיפים כף 

 אדום.-הורוד

 מעבידים לשקית ניילות קטנה או לשקית זילוף ומזלפים על פני העוגה.

 אני זילפתי ספירלה )מן החוץ פנימה( שהסתיימה בלב.

 

 

 


