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Hvid chokolade cheesecake med karamel og popcorn 
Når man hører ordet popcorn, forbinder man det slet ikke med cheesecake. Men da jeg læste, at de på ”The French Laundry” i San Francisco serverer en cheesecake med popcorn, 
tænkte jeg, at der selvfølgelig skulle være sådan en i denne bog. Så prøv den – du vil blive glædeligt overrasket - og det vil dine gæster også.
Til en cheesecake til 8-10 personer skal du bruge:

Ingredienser 

Bund
18-20 Digestive kiks
100 g smør

Fyld 
3 pakker Philadelphia light cream cheese à 200 g.  
Man kan også benytte den almindelige (originale) 
Philadelphia cream cheese
1 tsk. vaniljepulver
Skallen af 1 økologisk citron
3 æg
80 g sukker
200 g hvid chokolade
1 pose saltede popcorn. Du kan også selv poppe 
nogen. Der skal være nok til at dække bunden af 
formen

Topping 
Karamel fudge:
100-150 g sukker 

50 g smør

En springform på 18-20 cm. 

Bund
Knus kiksene  og kom dem i en skål. Smørret smeltes og blandes med de knuste kiks. Springformen smøres med 
smør. Kiksemassen fordeles jævnt i den smurte springform og presses til sidst hårdt ned i bunden. Hvis du vil have en 
høj kant på din cheesecake, fordeles en del af kagemassen op ad kanten på springformen og presses på plads. Til dette 
formål benyttes bagsiden af en ske. Formen sættes i en forvarmet ovn ved 160 grader (ikke varmluft) og bages i 5 minut-
ter. Mens bunden bages, laver du fyldet.

Fyld
 

Kom cream cheese i en skål. Tilsæt æg, sukker, vanilje og citronskal samt evt. knuste   Det hele piskes til 
massen er jævn og cremet. Det er vigtigt ikke at piske for meget, da det gør massen luftig.
Herefter lægges et tyndt lag karamel (se nedenfor) udover kiksebunden. Sæt kagen i fryseren i 10 minutter, så det hele 
stivner. Smelt den hvide chokolade i et vandbad. Vend popcornene i den smeltede chokolade. Tag herefter kagen ud af 
fryseren og fordel popcorn/chokolade massen over bunden. Herefter hældes ostemassen over kagen, som derpå 
bages ved 160 grader (ikke varmluft) i 40-50 minutter. Kagen må gerne blive lidt lysebrun i kanterne. Hvis den bliver brun 
på midten, skal du skrue ned for varmen. Når kagen er færdig, lader du den stå i ovnen i yderligere 40-50 minutter ved 
eftervarme. Lad være med at åbne lågen.
Når kagen er færdig, tages den ud af ovnen og sættes til afkøling. 

Karamelfudge
Rør sukkeret rundt på en varm pande ved medium varme. Rør kontinuerligt indtil massen bliver lysebrun. Tilsæt dereft-
er smørret til sukkermassen. Opvarm derpå  indtil den begynder at småkoge. Tilsæt langsomt den varme 

 til karamel fudgen og rør, indtil det hele er blandet godt. Vær opmærksom på at karamelmassen stivner, når 
den køler af. Så jo mere  du kommer i, jo større er sandsynligheden for, at din karamel fudge forbliver blød og 
ikke bliver til stivnet karamel. Afkøl herefter cremen. 
Når du tilbereder karamel fudge, kan du evt. lave så meget, så du også har nok til toppingen, hvis det er samme dag 
kagen bages og spises. Hvis du derimod bager kagen dagen før, den skal spises, så lav en ny portion karamel fudge til 
toppingen.

Topping
Hæld karamel fudgen over kagen lige inden serveringen og sørg for, at karamel fudgen har stuetemperatur.
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Hvid chokolade cheesecake med friske blåbær  
Dette er en superfrisk og lækker cheesecake. I stedet for blåbær kan du også benytte hindbær. Hvis du bruger hindbær, skal du passe lidt på med mængden af bær, som du kommer i 
kagefyldet, da saften fra hindbærrene kan gøre kagemassen blød efter bagning.
Til en cheesecake til 8-10 personer skal du bruge:

Ingredienser 

Bund
18-20 Digestive kiks
100 g smør

Fyld 
3 pakker à 200 g Philadelphia Light cream cheese .  
Man kan også benytte den almindelige (originale) 
Philadelphia cream cheese
Skallen af 1 økologisk citron
1 tsk. vaniljepulver

100-200 g hvid chokolade evt. med hasselnødder
3 æg
100 g sukker
125-225 g friske eller frosne hindbær/blåbær

Topping 
Friske blåbær eller hindbær alternativt en kompot af 
bærrene. 

En springform på 18-20 cm. 

Bund

Knus kiksene  og kom dem op i en skål. Smørret smeltes og blandes med de knuste kiks. Springformen smøres med 
smør. Kiksemassen fordeles jævnt i den smurte springform og presses til sidst hårdt ned i bunden. Hvis du vil have en 
høj kant på din cheesecake, fordeles en del af kagemassen op ad kanten på springformen og presses på plads. Til dette 
formål benyttes bagsiden af en ske. Formen sættes i en forvarmet ovn ved 160 grader (ikke varmluft) og bages i 5 minut-
ter. Mens bunden bages, laver du fyldet.

Fyld
 

Kom cream cheese i en skål. Tilsæt æg, sukker, vanilje og citronskal. Det hele piskes til massen er jævn og cremet. Det 
er vigtigt ikke at piske for meget, da det gør massen luftig. Derefter tilsættes den hakkede hvide chokolade til massen. 
Hvis du benytter friske hindbær lægges halvdelen af disse på et stykke køkkenrulle for at trække noget af væden ud af 
dem. Vend herefter bærrene forsigtigt i massen.
Kagen sættes i ovnen ved 160 grader (ikke varmluft). Her skal den stå i 40-50 minutter. Kagen må gerne blive lidt 
lysebrun i kanterne. Hvis den bliver brun på midten, skal du skrue ned for varmen. Når kagen er færdig, lader du den stå 
i ovnen i yderligere 40-50 minutter ved eftervarme. Lad være med at åbne lågen.
Når kagen er færdig, tages den ud af ovnen og sættes til afkøling. Kagen skal afkøles i minimum 4-6 timer og gerne 
natten over. 
En variant af denne kage er at blende eller mose hindbærrene eller blåbærrene og omrøre dem i fyldet. På denne måde 

Topping

Den bagte kage kan serveres med friske hindbær eller blåbær, blåbær- eller hindbær syltetøj eller kompot på toppen. 
Hvis du bruger syltetøj eller kompot som topping, bør du smøre topping på, inden kagen sættes til afkøling.
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Lakrids cheesecake med hvid chokolade
Lakrids cheesecake er for dem, der elsker smagen af lakrids. Det er en spændende og anderledes cheesecake, der absolut skal prøves. Det kan godt være, at du er nødt til at prøve dig 

du bedst kan lide, for der er nemlig meget stor forskel på smagen af lakrids. 
I denne opskrift har jeg desuden tilsat hvid chokolade, fordi det giver en dejlig sødme til kagen. Du kan undlade den hvide chokolade og i stedet tilsætte ca. 50 g mere sukker.

Til en cheesecake til 8-10 personer skal du bruge:

Ingredienser 

Bund
18-20 Digestive kiks
100 g smør

Fyld 
3 pakker Philadelphia light cream cheese à 200 g. 
Man kan også benytte den almindelige (originale) 
Philadelphia cream cheese
3 æg
Skallen af ¼ økologisk citron
1-2 spsk. lakridspulver (kommer meget an på hvor 
kraftig en smag du vil have frem og hvilken type 
pulver/granulat, du anvender).
2-3 spsk. Sambuca (italiensk likør med smag af anis)
60 g sukker
100 g hvid chokolade

Topping 
3,5 dl creme fraiche
40 g sukker
2 tsk. vaniljepulver
Alternativt kan du pynte kagen med noget revet hvid 
chokolade.

En springform på 18-20 cm. 

Bund

Knus kiksene  og kom dem i en skål. Smørret smeltes og blandes med de knuste kiks. Springformen smøres med 
smør. Kiksemassen fordeles jævnt i den smurte springform og presses til sidst hårdt ned i bunden. Hvis du vil have en 
høj kant på din cheesecake, fordeles en del af kagemassen op ad kanten på springformen og presses på plads. Til dette 
formål benyttes bagsiden af en ske. Formen sættes i en forvarmet ovn ved 160 grader (ikke varmluft) og bages i 5 minut-
ter. Mens bunden bages, laver du fyldet.

Fyld
 

Kom cream cheese i en skål. Tilsæt æg, sukker, citronskal, lakridspulver og Sambuca. Det hele piskes til massen er jævn 
og cremet. Det er vigtigt ikke at piske for meget, da det gør massen luftig. 
I nogle tilfælde kan det være en fordel at opløse lakridspulveret/granulatet i Sambuca’en, inden det blandes i ostemas-
sen, således at det vil fordele sig jævnt. Herefter tilsættes den hakkede hvide chokolade til ostemassen. Hvis massen 
virker for tynd, kan du komme 1 spiseskefuld Maizenamel i.
Det cremede fyld hældes nu over den afkølede bund, og kagen sættes igen i ovnen ved 160 grader (ikke varmluft). Den 
bages i 45 minutter. Kagen må gerne blive lidt lysebrun i kanterne. Hvis den bliver brun på midten, skal du skrue ned for 
varmen. Når kagen er færdig, slukkes ovnen. Lad kagen stå i ovnen i yderligere 45 minutter ved eftervarme. Lad være 
med at åbne lågen.

Topping

Bland creme fraiche, sukker og vanilje i en lille skål. Fordel toppingen på kagen og sæt kagen tilbage i ovnen og bag den 
yderligere 10-15 minutter ved 170 grader. 
Tag kagen ud og lad den afkøle ved stuetemperatur. Sæt derefter kagen i køleskab i minimum 6 timer – et døgn er dog 
at foretrække, så smagen af de forskellige ingredienser får bedre tid til at blande sig med hinanden. 
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