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Dýňová sezóna: Nejlepší tříbarevný dýňový 

cheesecake s čokoládou 
• doba přípravy: 1 hodina • doba pečení: 50 minut • doba chlazení: 8 hodin • počet porcí: 4 

 

INGREDIENCE 

počítáno na formu o průměru cca 24 cm 

• 220 g kakaových sušenek Bebe original (cca 1 a 3/4 balíčku) 

• 600 g sýru Philadelphia original (ne light) 

• 100 g hořké čokolády 

• 120 g másla 

• 350 g dýňového pyré (do měkka upečená nebo uvařená dýně, zbavená 

přebytečné vody a na jemno rozmixovaná) 

• 240 g třtinového cukru 

• 4 velká vejce a 1 žloutek navíc 

• 1 lžíce čerstvě nastrouhané pomerančové kůry 

• 2 lžíce pomerančové šťávy 

• 1 lžíce citronové šťávy 

• 1 až 2 lžičky mleté skořice (podle chuti) 

• 1/2 lžičky mletého zázvoru 

• 1/2 lžičky nastrouhaného muškátového oříšku 

• 250 ml tučnější zakysané smetany 

• kakao na vysypání šablony a šablonu podle vlastní volby  

POSTUP 

1. předpříprava a malý návod na dýňové pyré 

Všechny ingredience musí mít pokojovou teplotu jinak se s nimi špatně pracuje. Dýňové pyré připravujeme předem 

z dýně hokkaido. Rozpůlíme ji, vydlabeme semínka a očištěnou dýni nakrájíme na kusy i se slupkou. Takto 

připravenou dýni pečeme v troubě do měkka, poté necháme zchladnout a pokusíme se vymačkat přebytečnou vodu. 

Nakonec do hladka rozmixujeme v jemné pyré. Dýni můžeme i vařit, ale díky pečení zbavíme dýni přebytečné vody, 

která dělá v cheesecaku neplechu. 

2. jak na sušenkovou krustičku 

Sušenky nadrtíme na jemno a spolu s máslem z nich vytvoříme těstíčko. Takto připravenou směs rovnoměrně prsty 

(a skleničkou  ) udusáme do předem připravené formy, kterou vymažeme máslem, dno vyložíme pečícím papírem 

a pak znovu vymažeme máslem. Díky tomu bude papír hezky držet. Připravený korpus dáme předpéct do trouby na 

10 minut při 200°C. Poté vyndáme a necháme zchladnout. 
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3. připravíme si základní sýrovo-dýňový krém 

Všechny sýry Philadelphia (které mají pokojovou teplotu) vyklopíme do větší mísy, přidáme všechna vejce a žloutek 

navíc, třtinový cukr a citronovou i pomerančovou šťávu. Vše vymícháme v hladký krém tak, aby se nám do něj 

dostalo co nejméně vzduchu. Do připraveného sýrového krému postupně vmícháme dýňové pyré a přidáme 

pomerančovou kůru, skořici, muškátový oříšek i zázvor. Vše opět vymícháme v hladký krém. 

4. rozdělení krémů 

Hotový sýrovo-dýňový krém si rozdělíme na 2 poloviny a do jedné z nich vmícháme rozpuštěnou hořkou čokoládu. 

5. navrstvíme krémy 

Na předem připravený sušenkový korpus nalijeme a rovnoměrně rozprostřeme čokoládový krém a na něj začneme 

opatrně vrstvit dýňový krém. Dýňový krém nanášíme postupně a rovnoměrně rozprostíráme. Vše děláme pomalu 

a jemně, aby se nám vrstvy neslily. Já si pomáhám plastovou stěrkou, kterou krém postupně přidávám a během toho 

roztírám. 

6. pečeme 

Když máme navrstvené oba krémy, předehřejeme si troubu na 190°C, nejlépe oběhový vzduch. Pokud oběhový 

vzduch nemáme, dáme na dno trouby nádobu s vodou, která zvlhčí vzduch. Než se nám trouba rozpálí, necháme 

cheesecake odstát na lince a sem tam s formou párkrát jemně bouchneme, aby zmizely vzduchové bubliny 

a cheesecake nepopraskal. Poté jej dáme do rozpálené trouby a 15 minut pečeme na 190°C, poté teplotu snížíme na 

120°C a dopékáme dalších 40 minut. 

7. když máme dopečeno, neotvíráme troubu 

Po dopečení troubu neotvíráme, pouze ji lehce pootevřeme asi na 1 cm a hotový cheesecake necháme zcela 

vychladnout. Když cheesecake vychladne, můžeme jej dát na linku, kde ho necháme zchladnout na pokojovou 

teplotu. 

8. chladíme přes noc a podáváme 

Cheesecake, který vychladl na pokojovou teplotu dáme přes noc ztuhnout do lednice. Druhý den jej vyndáme, 

opatrně potřeme zakysanou smetanou. Pokud budete dort zdobit šablonami jako já, musíte nechat zakysanou 

smetanu malinko ztuhnout v lednici, aby se šablona nelepila. Stačí na to hodinka a pak už jen 

vysypeme šablonu kakaem nebo skořicí.  
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