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«CHEESECAKE» ΠΡΙΜΑΒΕΡΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 50 γρ. παρμεζάνα, σε κύβους 2 
εκ. 

· 240 γρ. αλμυρά κράκερ  
· 150 γρ. μαλακό βούτυρο, σε 

μικρούς κύβους 
· 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, κομμένα 

στα 3-4 
· 10 γρ. εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο 
· 300 γρ. μανιτάρια, κομμένα σε 

φέτες 
· 4 κλωνάρια φρέσκο μαϊντανό, 

μόνο τα φύλλα, πλυμμένα και 
στεγνά 

· 600 γρ. αναρή φρέσκα, 
στραγγισμένη καλά 

· 3 αυγά (60 γρ. το καθένα) 
· 100 γρ. μπέϊκον ή χοιρομέρι, σε 

κύβους 
· 1 πρέζα αλάτι 
· 1 πρέζα πιπέρι 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· αντικολλητικό χαρτί 
 

 1 Καλύψτε τον πάτο μιας στρογγυλής φόρμας με ελατήριο, διαμέτρου 26 εκ., με 
ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί που έχετε μουσκέψει και στραγγίσει καλά.  
Αφήστε στην άκρη. 

2 Βάλτε στον κάδο την παρμεζάνα και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8.  

Αδειάστε σε μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3 Βάλτε στον κάδο τα κράκερ και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7.  

Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 
4 Προσθέστε το βούτυρο και αναμείξτε 20 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6.  Αδειάστε 

το μείγμα στη φόρμα και απλώστε καλά με το πίσω μέρος ενός κουταλιού.  
Πιέστε στις άκρες για να ψηλώσει και στο τοίχωμα της φόρμας (2-3 εκ.) 

5 Βάλτε στον κάδο τα κρεμμυδάκια και κόψτε 3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7.  

Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 
6 Προσθέστε το ελαιόλαδο, τα μανιτάρια και σοτάρετε 10 λεπτά/120ο/ταχύτητα 

κουτάλι.  Αδειάστε στο καλαθάκι πάνω από ένα πιάτο και αφήστε να 

στραγγίσουν.  Πλύνετε και στεγνώστε τον κάδο καλά. 
7 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο. 
8 Βάλτε στον κάδο τον μαϊντανό και κόψτε 4 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7.  

Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 
9 Προσθέστε την αναρή, τα αυγά, την αλεσμένη παρμεζάνα, το μπέϊκον, το αλάτι, 

το πιπέρι και αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα 4. 
10 Προσθέστε τα μανιτάρια και αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/αντίστροφη 

κίνηση/ταχύτητα 4.  Αδειάστε το μείγμα στη φόρμα και απλώστε ελαφρά με 

ένα κουτάλι.  Ψήστε στο φούρνο (180ο) για περίπου 40-50 λεπτά.   
11 Αφήστε να κρυώσει και να δέσει καλά πριν την κόψετε για να σερβίρετε. 

 

 

   

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 10 λεπτά 

BAΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες 


