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        CHEESECAKE IJS MET  
       BLAUWE BESSEN 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 6-8 PERSONEN 

 100 g roomkaas 
 100 g Griekse yoghurt (10% vet) 
 200 ml slagoom of volle melk (van 

Elke Melk) 
 300 g gecondenseerde melk 
 3 el Amarula frambozen chocola 

likeur 

Voor de bessensiroop 

 250 g blauwe bessen 
 2 el suiker 
 1 el citroensap 

En verder 

 Keukenmachine of mixer 
 IJsmaker 
 Diepvriesbak van ca. 1 liter  

 

 

 

 
 
 
 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 10-20 minuten  
Wachttijd: ca. 24 uur 

Het is belangrijk dat alle ingrediënten zo koud mogelijk zijn. Dus 
plaats alles in de koelkast! 

De blauwe bessen (bewaar een klein handje voor de garnering) 
met de suiker en het citroensap in een pan aan de kook brengen 
en laten inkoken tot siroop. Giet in een kom en zet in de 
koelkast. Nog beter is het om dit de ochtend of dag van tevoren 
al te doen. 

Schud de melk goed, giet in een mengkom. Gebruik je slagroom, 
dan kun je deze even lobbig kloppen. Voeg de roomkaas, de 
yoghurt en de Amarula toe en roer alles goed los. Dit gaat lekker 
snel als je een mixer gebruikt, maar het kan natuurlijk ook met 
een garde.   

Zet de kom in de koelkast en laat alles weer goed koelen.  

Heb je een ijsmaker of kom voor de keukenmachine, draai hierin 
dan het ijs. Het kan echter ook zonder.  

Giet de helft van het mengsel in een schaal of kom, giet er een 
sliert  siroop op en trek er met een satéprikker kringen in zodat 
je de siroop een beetje mengt met het ijsmengsel. Giet de rest 
erop en ook weer een laagje siroop en trek er weer met de 
satéprikker kringen in. 

Garneer met de laatste bosbessen. Zet het ijs (afgedekt) enkele 
uren tot een nachtje in de vriezer, als je het liever wat steviger 
hebt. 

Heb je geen ijsmaker, dan kun je het mengsel ook meteen 
invriezen. Misschien is het dan lastiger om de siroop te mengen, 
maar aan de smaak doet het niets af. 

Garneer met de laatste bosbessen en sluit af met een deksel of 
plastic zak. Zet de bak een nachtje in de vriezer om het ijs te 
laten uitharden.  

 
 


