
 

 

Cheesecake de pistácio 
com CHEESECAKE MIX e DREIDOPPEL 

Receita para 1 bolo (22 cm de diâmetro) 

Pão-de-ló de chocolate 

MELLA CHOCO MUFFIN 0,250 kg 
Ovos (à temperatura ambiente) 0,125 kg 
Manteiga (mole) 0,088 kg 
Água 0,037 kg 
Total 0,500 kg 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade lenta de  
3 a 5 minutos. 

• Estender num aro de 22 cm de diâmetro. 

• Cozer a 190 °C durante 15 minutos e deixar arrefecer. 
 
Creme de queijo  

Queijo cremoso 0,200 kg 
CHEESECAKE MIX 0,125 kg 
PASTA PISTÁCIO POLPA 100 0,050 kg 
Água a 45 °C 0,125 kg 

Natas batidas (sem açúcar) 0,500 kg 
Total 0,600 kg 

• Misturar o água quente com CHEESECAKE MIX e PASTA PISTÁCIO POLPA 100. 

• Adicionar o queijo cremoso e misturar a velocidade rápida durante 3 minutos. No final, 
adicionar as natas batidas. 

 
Recheio de framboesa 

Framboesas congeladas 0,250 kg 
TRIQUELL NEUTRO 0,030 kg 
Açúcar 0,010 kg 
PASTA FRAMBOESA 0,005 kg 
Total 0,295 kg 

• Misturar os ingredientes e reservar 
 

Decoração 

Framboesas em pó 
Pistácios em troços 
Chocolate branco 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Processo de elaboração 

• Dispor o recheio de framboesa no centro a 2 cm no margen, por cima da pão-de-ló de 
chocolate cozido. 

• Verter no cremoso de queijo por cima, alisar e DIBUJAR uma espiral com uma colher. 

• Uma vez arrefecido, decorar com as framboesas em pó, os pistácios em troços e 
chocolate branco.  

 

 

 

 

 
 
  



 

 

Compota de framboesas 

Puré de framboesas 0,060 kg 
Açúcar 0,110 kg 
Glicose 0,040 kg 
Framboesas congeladas 0,300 kg 

Solução SANETT (2·1 água – SANETT) 0,070 kg 
PASTA FRAMBOESA 0,020 kg 
Total 0,600 kg 

• Ferver o puré de framboesas com o açúcar, a glicose e as framboesas congeladas. 

• Adicionar os restantes ingredientes, misturar e deixar gelificar no frigorífico. 

• Misturar com a varinha mágica, dosear em formas de interior e congelar até à sua 
utilização. 

 
Processo de elaboração 

• Bater o creme de queijo e baunilha e verter sobre a base de bolacha prensada com um 
saco de pasteleiro com boquilha lisa do n.º 22. 

• Inserir a compota de framboesas congelada no centro, pintar com TOPGLANZ PLUS e 
decorar a gosto. 

 
 
 

 


