
QimiQ Sauce Base (Sos Tabanı) 

Ürün 

 

 

 

QimiQ Sauce Base.  
Sıcak yemekler için %15 yağlı tek doğal güvenli  

kremalı süt ürünü. 

 

 

 

 

 

 

Uygulama QimiQ Sauce Base, pürüzsüz, kremsi, stabil kıvam gerektiren sıcak son ürünler için 

kullanılmaktadır:  Kremalı çorbalar, krema sosları, yağda çırpılmış yumurta için idealdir. Kiş, 

ve turta, gratineler vb’lerde krem Royal sos olarak kullanılır. 

QimiQ Sauce Base, çırpılarak hacmi atırılamaz. 

Kullanılışı QimiQ Sauce Base’i sos ya da çorbanın içine ekleyip ısıtın.  

Gerekli olan bu kadardır. Daha fazla inceltme gerekmez. 

QimiQ Sauce Base oda sıcaklığında 12 aya kadar açılmamış olarak saklanabilir. Açıldıktan 

sonra, QimiQ buzdolabında saklanmalı ve 3-4 gün içinde tüketilmelidir. 

Nutrition facts 

and contents 

QimiQ Sauce Base %97 yarı krema (half cream) (%16 yağ) ve doğal nişastadan oluşur. 

Nişastası, yüksek kaliteli, nötr lezzetli, "clean label" (katkı maddeleri azaltılmış, mumsu mısır -

mısırdan elde edilen yeni bir karbonhidrat türü- ile tapyoka) nişastadır. Modifiye nişastanın 

aksine %100 doğal ve glütensizdir. 

QimiQ Sauce Base Glütensiz, deklare edilmesi gereken hiçbir katkı maddesi içermeyen 

gerçek bir süt kreması ürünüdür. 

Başta yüksek kaliteli protein, kalsiyum ve fosfor olmak üzere sütün tüm faydalarını içeriyor ve 

bu nedenle sağlıklı bir beslenmeye önemli bir katkı sunuyor.  

 

 Ortalama Beslenme 
Değerleri 

100g başına (=Porsiyon 
başına) 

 

 Enerji 745 kJ / 178 kcal  

 Yağ 15,5g  

 …bunlardan doymuş yağ 
asitleri 

10,6 g  

 Karbohidratlar 6,7g  

 …bunların içinde şeker 3,7g  



 Protein 2,9 g  

 Salt 0,14 g  

 

Avantajları 
 

Çabuk ve 

kolay 

 Hızlı ve kolay hazırlanması, nihai ürünlerin tutarlı kalitesi.  

 Kısmen ya da tamamen un, nişasta, ya da meyanenin (beyaz sos) yerine geçer. 

 Çorba ve soslarda daha fazla inceltme gerekmez.  

 Saniyede pürüzsüz ve kremsi kıvam. 

 

Soğuk 

hazırlama olası 

 Malzemeler bir arada karıştırılabilir. 

 Zaman tasarrufu! 

 Kalıcı nihai mamullerin derin dondurulması mümkün.  

 Uzun ömürlü, mükemmel kalıcılık. 

 

 

Stabil ısı, 

tereyağı ve yağ 

ile yoğunlaşır 

 Stabil ısı 

 Hiçbir bir ayrılma veya kesilme meydana gelmez, nihai mamuller homojen kalır.  

 Renk değişikliği ve kabuk bağlamayı azaltır.  

 

 

Asit - ve alkol 

sabit 

 Patentli üretim sürecinde ortaya çıkan ince ve kompakt yapısı sayesinde asiti sabittir 

 ve kesilme meydana gelmez. Yüksek asitli bileşenlerin eklenmesi bile mümkündür. 

 Kusursuzdur. 

 

Derin 

dondurma 

sabit 

 Soğuk zincir nihai ürünleri için idealdir. 

 

Yağ azaltma   Tam lezzeti muhafaza ederken, geleneksel kremadan %57 daha az yağ içerir. 

 Daha az yağ, daha az kolesterol. 

 

 

 

  



QimiQ Sauce Base ile kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu 

– QimiQ Sauce Base ile geleneksel şekilde yapılan Gratine sos 
 

QimiQ Sauce Base ile hazırlama (soğuk) Geleneksel hazırlama (sıcak) 

 1  

dak 

QimiQ Sauce Base’i açın 

ve kaseye dökün. 

 10 dak Un ve soğanı 

tereyağı ile terletin. 

Et suyu ekleyip 

kaynatın.  

2 dak Baharat ve diğer 

malzemeyi ekleyin ve 

iyice karıştırın.. 

5 dak Soğumaya bırakın. 

  2 dak  Baharat ve 

tatlandırmaları 

ekleyin. 

      

 3 dak Toplam hazırlık süresi  17 dak Toplam hazırlık 

süresi 

  

 

Avantajları 

 Hiçbir pişirme işlemi gerekmez 

 Daha az kabuk oluşumu 

 Glütensiz 

 Koyal hazırlama 

 Yaygın biçimde kullanım  

(sebze, et, balık, makarna) 

  

 

Olası sorunlar 

 Yanma ihtimali 

 Kalın kabuk oluşumu 

 Unumsu tad 

 Glütenli 

 

  

    

 

 



Uygulamalar 
QimiQ Sauce Base ile yapılan uygulamaların parça çizelgesi 

 
Kremalı çorbalar 

Sebzeleri tereyağında terletin, Sweat vegetables in butter, üzerine 

beyaz şarap (yada benzeri) ilave edin, sıvıları (çorba, et suyu, su) 

ilave edin, QimiQ Sauce Base ekleyin. Sebzeler yumuşayıncaya 

kadar pişirin, iyice karıştırın ve süzün. 

Örnekler: Havuç ve Zencefil Çorbası 

Avantajlar 

 Saniyeler içinde pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam: Kısmen veya 

tamamen un, nişasta veya meyane yerine geçer. 

 Kaymak/kabuk tutmayı azaltır. 

 Soğutulduğunda stabil kalır, kıvamı korur, tekrar tekrar kullanılabilir.  

 Krem Soslar 

Et, sebze ya da benzerlerini fırında kızartın, üzerine beyaz şarap ilave 

edin, sıvıları (çorba, et suyu, jü vb) ve QimiQ Sauce Base’i ekleyin ve 

kaynatın.  

Örnekler: Çabuk Lazanya 

Avantajlar 

 Saniyeler içinde pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam: Kısmen veya 

tamamen un, nişasta veya meyane yerine geçer. 

 Sabit alkol ve asit, kaymak tutmayı azaltır. 

 Soğutulduğunda stabil kalır, kıvamı korur, tekrar tekrar kullanılabilir. 

 
Çırpılmış yumurta 

QimiQ Sauce Base ile yumurtaları birlikte iyice karıştırın. Katılaşmaya 

başlayıncaya kadar yumurta karışımını tereyağı ile sıcak bir tavada 

pişirin.  

Örnekler: Çırpılmış yumurta 

Avantajlar 

 Renk değişikliğini azaltır 

 Kabarık ve nemli bir kıvam yaratır 

 Sıvı bağlar, pişen yumurta sulu değildir 

 Soğutulduğunda stabil kalır, kıvamı korur, tekrar tekrar kullanılabilir. 

 
Royal 

QimiQ Sauce Base’i yumurta ve baharatlar ile karıştırın ve diğer 

malzemelerin üzerine dökün. Gerekirse rendelenmiş peynir serpin. 

Örnekler: Quiche Lorraine  

Avantajlar 

 Hızlı ve kolay hazırlama– soğuk hazırllama mümkün 

diğer 
malzemeler 
%40 



 Kabarık ve nemli bir kıvam 

 Soğutulduğunda stabil kalır, kıvamı korur, tekrar tekrar kullanılabilir. 

 
Graten  

QimiQ Sauce Base ile diğer malzemeyi (krem peynir, rendelenmiş 

peynir vb) iyice karıştırın. Seçtiğiniz yiyeceğin üzerine sosu ilave edin 

ve fırının ızgara kısmında üst yüzeyini gratine edin (kızartın). 

Örnekler: Sudak (Zander) Fileto Graten 

Avantajlar 

 Soğuk hazırlama – hızlı ve kolay hazırlama 

 Isıtma ve fırınlama istikrarı 

 Soğutulduğunda stabil kalır, kıvamı korur, tekrar tekrar kullanılabilir 

 
Sıcak Vanilya Sosu 

QimiQ Sauce Base, QimiQ Classic Vanilla ile lezzetlendiricileri (şeker, 
rom vb.) bir tavada 80ºC ateşte ısıtıp, servis yapın. 

Example: Vanilya Sosu 

Avantajlar 

 Hızlı ve kolay hazırlama 

 Kaymak tutmaz 

 Soğuk ya da sıcak kullanılabilir 

 Sabit alkol 

 Dondurucuya konulduğunda kabuklaşma veya çatlama yapmaz stabil 

kalır, kıvamını korur. 

 

  



QimiQ Sauce Base’i uygulamanın en iyi yolu 
 

Gerekli Aletler 

 

 

 1 el çırpma teli 

 Lastik eldiven 

 1 QimiQ spatula 

 1 küçük sos tenceresi 1,5 – 2 Litrelik 

 1 rende 

 

 

 

Gerekli malzeme 

 

 1 kg QimiQ Sauce Base 

 1 küçük şişe beyaz şarap  

 125 g tereyağ 

 250 g Parmesan peyniri, taze rendelenmiş 

 Toz soğan, hazır çorba 

 Tuz, küçük hindistancevizi, karabiber 

  

 

  



6. QimiQ Sauce Base – özellikleri & işlevselliği 
 

 Uygulama Etki Müşteriye 

söylenecek 

 

250 g (¼ Pkt.) QimiQ 
Sauce Base 
3 yemek kaşığı beyaz 
şarap  
6 yemek kaşığı su 
1 yemek kaşığı tereyağ 
6 yemek kaşığı 
parmesan, rendelenmiş 
1 çay kaşığı toz soğan  
½ çay kaşığı hazır 
çorba 
½ çay kaşığı tuz 
1/4 çay kaşığı küçük 
hindistancevizi, 
karabiber 

  

 

Tereyağ dışında tüm 

malzemeyi bir sos 

tenceresine koyun.  

 

 Sos soğuk olarak 

hazırlanabilir ve peyniri 

eritebilmek için yaklaşık 

80°C ateşte 

ısıtılmalıdır.  

 

Peynir eriyinceye kadar 

ateşte ısıtın.  

Hiç uzun olmayan 

pişirme süreleri.  

Kullanım kolaylığı 

 

Kısa pişirme süresi: 

nişasta zaten 

etkinleşmiştir. Sosun 

kaynatılmasına ya da 

inceltilmesine gerek 

yoktur.   

 

Tereyağı ilave edin ve 

parlamaya 

başlayıncaya kadar 

karıştırın.  

Kesilme ya da ayrılma 

sözkonusu değil  
Çok ince bir kaymak 

oluşur ve çırpılarak 

kolayca sosla 

bütünleşir. 

Sos, Ben mari usülu 

ısıtılınca bile sabittir. 

Yeniden ısıtıldığında 

ise yağın ayrılması söz 

konusu değildir. Sos 

glütensizdir. 

 
 

  



Örnek tarifler 
 

Havuç ve Zencefilli Krem Çorba 

Malzemeler (10 kişilik) 

80 g  Soğan, doğranmış 

400 g Havuç, soyulmuş, doğranmış 

25 g  Kök zencefil, soyulmuş, doğranmış 

80 g  Tereyağ 

50 ml  Portakal suyu 

100 ml  Beyaz şarap  

800 ml  Tavuk suyu  

20 ml  Beyaz balzamik sirke 

6 g  Tuz 

1 g  Karabiber 

30 g  Şeker 

500 g QimiQ Sauce Base 
 

 

QimiQ Sauce Base’in Avantajları 

 Sabit asit ve kaymak tutmaz 

 Saniyede pürüzsüz ve kremsi kıvam 

 Daha az yağ içermesine karşın tam lezzet  

 Sorunsuz yeniden ısıtma mümkün 

 

İpucu 

 Balzamik sirke yerine beyaz şarap sirkesi 
kullanılabilir.  

 

 

Hazırlanışı 

1. Yumuşayana kadar soğan, havuç ve zencefili tereyağında soteleyin.  
2. Portakal suyu, beyaz şarap, tavuk suyu ile sirkeyi ilave edin. Yeterince baharat ekleyip, kaynatın. 

Havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirin.  
3. Şimdi QimiQ Sauce Base’i ekleyin. 
4. Çorbayı iyice karıştırdıktan sonra süzüp, servis yapın. 

 

  



 

 

Çabuk Lazanya 

Malzemeler (6 kişilik) 

Peynir sosu için 

500 g  QimiQ Sauce Base 
  

170 g  Parmesan, rendelenmiş  
  

100 g  Süt 
  

 Tuz ve karabiber 
  

Et sosu için 

500 g  Kıyma 
  

50 g  Soğan, ince dilimlenmiş 
  

2  Diş sarmısak, ince doğranmış 
  

 Kekik, kuru 
  

 Fesleğen, kuru 
  

 Tuz ve karabiber 
  

20 g  Domates salçası 
  

125 ml  Kırmızı şarap 
  

500 g  Domates, püre 
  

250 ml  Tavuk suyu  
  

500 g  Lazanya yaprakları 
  

100 g  Mozzarella, rendelenmiş  
   

 

QimiQ Sauce Basein Avantajları 

 Hızlı ve kolay hazırlama  

 Sorunsuz yeniden ısıtma  

 Daha az yağ içermesine karşın tam lezzet  

 

 

Hazırlanışı 

1. Fırını (geleneksel fırın) ön ısıtma için 170° C ısıya ayarlayın. 
2. Peynir sosu için: QimiQ Sauce Base, Parmesan ve sütü birlikte iyice karıştırın. Tuz ve karabiber ekin.  
3. Kıyma, soğan, sarımsak, baharat ve otları birlikte pembeleşinceye kadar orta ateşte iyice kızartın. 

Domates salçasını ilave edin ve kısaca kızartın. Kırmızı şarabı da ilave edin ve domates salçası ile tavuk 
suyunu da ekledikten sonra yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. 

4. Peynir sosunu, lazanya yapraklarını ve kıyma sosunu ayrı ayrı katmanlar halinde bir pişirme kabına 
yerleştirin. En üstünü peynir sosuyla tamamlayın. Kabın kapağını kapayın ve ısıtılmış fırında yaklaşık 50 
dak. kadar pişirin. 

5. Üzerine mozzarella serpiştirip, 5-10 dak. kadar fırınlayın. 

  



 

Çırpılmış yumurta 

 

Malzemeler (10 kişilik) 

15 adet Yumurta 

150 g  QimiQ Sauce Base 

 Tuz ve karabiber 

80 g Tereyağ 
 

 

QimiQ Sauce Base’in Avantajları 

 Renk değişikliğini azaltır 

 Nem geçişini engeller 

 Kabarık ve nemli bir kıvam yaratır 

 

Hazırlanışı 

1. Yumurtaları ve QimiQ Sauce Base birlikte iyice karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin.  
2. Bir tavada tereyağını ısıtın. İçine yumurta karışımını ekleyin ve sertleşmeye başlayıncaya kadar pişirin. 

Pişmemiş kısımlar da sertleşinceye kadar karıştırın. 
3. Garnitür ilave ederek servis yapın.  

  



 

 

Quiche Lorraine (Kiş Loren) 

Malzemeler (10 kişilik, Ø 26 cm çaplı, çember kısmı 

açılan kek kalıbı) 

Tuzlu tart hamuru için 

200 g  Un, sade 
  

100 g  Tereyağ 
  

1 adet Yumurta 
  

25 ml  Su, soğuk 
  

 Tuz 
  

Dolgu için 

200 g Soğan, ince doğranmış 
  

200 g  Yağlı bacon, ince doğranmış 
  

60 g  Tereyağ 
  

200 g Pırasa, ince dilimlenmiş 
  

160 g  Kırmızı biber, şeritler halinde kesilmiş 
  

250 g  QimiQ Sauce Base 
  

4 adet Yumurta 
  

 Tuz ve karabiber  
  

 Taze mercanköşk, ince doğranmış 
  

100 g  İsviçre peyniri %45 yağlı, ince rendelenmiş  
   

 

QimiQ Sauce Base’in Avantajları 

 Fırında pişirmeye dayanıklı  

 Daha az yağ içermesine karşın tam lezzet  

 Fırında pişen yiyecekler daha uzun süre 
nemli kalıyor  

 Dondurucuya koyulduğunda kabuklaşma 
veya çatlama yapmaz stabil kalır, kıvamı 
korur. 

 

 

Hazırlanışı 

1. Fırını (geleneksel fırın) ön ısıtma için 160° C ısıya ayarlayın. 
2. Hamur için: Un, tereyağı, yumurta, soğuk su ve tuzu birlikte pürüzsüz bir hamur oluşturana kadar 

yoğurun. Alüminyum folyoyla sararak yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında soğutun. Hamuru oklavayla 
açın ve 3 cm yüksekliğinde önceden yağlanmış metal pişirme kabına yayın. 

3. Dolgu için: fry soğan, pastırma, pırasa ve kırmızı biberi yumuşayıncaya kadar tarayağ ile soteleyin ve 
hamurun üzerine yayın. 

4. QimiQ Sauce Base, yumurta ve baharatları iyice karıştırıp pişirme kabına boşaltın.  
5. Üzerine peyniri serpiştirip, yaklaşık 50 dak. kadar pişirin. 

  



 

 

Sudak (Zander) Fileto Graten 

Malzemeler (10 kişilik) 

10 adet Sudak Fileto, her biri 160 g  

 Tuz ve karabiber 

Kıtır kabuk için 

250 g  QimiQ Sauce Base 
  

130 g  Krem peynir, Pınar Beyaz vb. 
  

1 yemek kaşığı  Maydanoz püresi 
  

2 yemek kaşığı Patates, küp küp doğranmış, 
kızarmış   

2 yemek kaşığı Yağlı bacon, küp küp 
doğranmış, kızarmış   

1 yemek kaşığı Havuç, küp küp doğranmış, 
kızarmış   

2 yemek kaşığı Ufalanmış ekmek 
  

 Tuz 
  

 Karabiber, taze çekilmiş  
  

1 çay kaşığı Wasabi 
   

 

QimiQ Sauce Base Avantajları 

 Fırında pişirilmeye dayanıklı  

 Kremamsı kıvam  

 Daha az yağ içermesine karşın tam lezzet  

 

 

Hazırlanışı 

1. Kıtır kabuk için: QimiQ Sauce Base ile krem peyniri pürüzsüz oluncaya kadar karıştırın. Diğer malzemeyi 
de ekleyip iyice karıştırın. Yeterince çeşni katın.  

2. Sudak filetoyu tuz ve karabiber ile çeşnilendirdikten sonra buğulayın. 
3. Graten harcını balık filetoları üzerine yayın ve kızgın grilde kıtırlaşıncaya kadar gratene edin.  

 
  



QimiQ Sauce Base için Özel Uygulama 
 Pişirilmiş pastalar   

Müşteri için ipuçları 

 

 

Pişirilmiş pastalar  

Kabarana kadar tereyağını çırpın. QimiQ Sauce Base, yumurta sarısı ve 

diğer tatlandırıcı malzemeyi (şeker, vanilya, limon, rom, krem peynir vb) 

ekleyin ve iyice çırpın. 

Yumurta beyazlarını yarı yarıya katılaşıncaya kadar çırpın ve unla 

birlikte hazırladığınız karışıma karıştırın. Yağlanmış fırın tepsisinin içine 

dökün ve fırınlayın. 

Example:  

Avantajları: 

 Hafif ve nemli bir kıvam 

 Kekler daha uzun süre nemli kalır  

 Dondurulduğunda stabil kalır, kıvamı korur 

 Isıya ve fırında pişirmeye dayanıklı kıvam  

 

 

 
QimiQ Sauce Base pişirilmiş pastalarda kullanılır çünkü, 

 Nemi daha iyi bağlar ve pastaların uzun süre yumuşak ve nemli kalmasını sağlar 

 Kullanımı kolay ve çabuktur 

 Klasik tarzda hazırlananlara kıyasla, pastadaki yağ seviyesini azaltır   



Örnek tarifler 
 

Çabuk Pasta 

Malzemeler (12 kişilik) 

250 g  QimiQ Sauce Base 

160 g  Fındık, çekilmiş 

190 g  Glasaj şekeri 

1 tutam  Tuz 

1 tutam Tarçın, çekilmiş  

1 tutam Portakal kabuğu, ince rendelenmiş 

120 ml Ayçiçeği yağı 

5 adet Yumurta, büyük  

250 g  Un, sade 

1/2 paket  Kabartma tozu 

 Tereyağ, pişirme kabı için 

 Un, pişirme kabı için 
 

 

QimiQ Sauce Base’in Avantajları 

 Hafif ve kabarık bir kıvam  

 Pastalar daha uzun süre nemli kalır 

 Pastalar, kalite kaybı olmaksızın dondurulup, 
çözülebilir 

 

Hazırlanışı 

1. Fırını (geleneksel fırın) ön ısıtma için 180° C ısıya ayarlayın.  
2. QimiQ Sauce Base, fındık, glasaj şekeri, tuz, tarçın, portakal kabuğu, yağ ve yumurtaları karıştırın. 
3. Un ve kabartma tozunu birlikte kevgirle QimiQ harmanını içine serpin ve karıştırarak yedirin. 
4. Karışımı, yağlanmış ekmek kabına dökün ve kızdırılmış fırının orta bölümüne yerleştirip yaklaşık   40 

dak. kadar pişirin.  

 

  



 

 

Krem Peynirli Pound Kek 

Malzemeler (12 kişilik) 

200 g  Tereyağ, soğuk 

220 g  Tozşeker  

230 g  Bütün yumurta 

12 g  Vanilin 

2 g  Tuz 

40 g  Limon suyu 

10 g  Lemon kabuğu, ince rendelenmiş 

175 g  Krem peynir, Pınar beyaz gibi, 
soğuk  

330 g  QimiQ Sauce Base 

340 g  Un, sade 

12 g  Kabartma tozu 

100 g  Yumurta beyazı 
 

 

QimiQ Sauce Base’in Avantajları 

 Hafif ve kabarık bir kıvam  

 Pastalar daha uzun süre nemli kalır 

 Pastalar, kalite kaybı olmaksızın dondurulup, 
çözülebilir 

 

Hazırlanışı 

1. Kabarana kadar tereyağını, şekerin yarısın ile birlikte çırpın. Yumurta, vanilin, tuz, limon suyu, limon 
kabuğu, krem peynir ile QimiQ Sauce Base’i ekleyin ve btünleşinceye kadar çırpın. 

2. Yumurta aklarını kalan şeker ile birlikte sertleşinceye kadar çırpın. 
3. Kabartma tozunu kevgirle una serpiştirin. Tereyağ karışımının içine yumurta aklarıyla birlikte sırayla 

yedirerek karıştırın.  
4. Karışımı, yağlanmış ekmek kabına dökün ve ön ısıtma için 170° C ısıya ayarlanmış fırında (geleneksel 

fırın) yaklaşık 40 dak. pişirin. 

 

  



 

 

Marble Cake / Mermer Kek 

Ingredients for 12 portions 

225 g Tereyağ (oda sıcaklığında yumuşamış)  

225 g  Şeker 

1 paket Vanilin 

1 tutam Tuz 

5 adet Yumurta sarısı 

250 g  QimiQ Sauce Base 

5 adet Yumurta akı  

250 g  Un, sade 

1/2 paket Kabartma tozu 

25 g  Kakao 

 Tereyağ, pasta kalıbı için 

 Un, pasta kalıbı için 
 

 

QimiQ Sauce Base’in Avantajları 

 Hafif ve kabarık bir kıvam  

 Pastalar daha uzun süre nemli kalır 

 Pastalar, kalite kaybı olmaksızın dondurulup, 
çözülebilir 

 

Hazırlanışı 

1. Ön ısıtma için fırını (geleneksel fırın) 175° C ısıya ayarlayın. 
2. Tereyağ, şeker, vanilini ve tuzu çırpın. Yavaş yavaş yumurta sarısını ekleyin, bütünleşinceye kadar 

çırpmayı südürün. 
3. Yağ karışımına QimiQ Sauce Base’i ekleyip iyice karıştırın.  
4. Yumurta aklarını sertleşinceye kadar çırpın.  
5. Kabartma tozunu, unun içine kevgirle serptikten sonra spatulayla yağ karışımının içine yavaş yavaş 

karıştırarak katın. 
6. Dikkatli bir şekilde aynı şeyi yumurta aklarıyla da yapın.  
7. Yağlanmış pasta kalıbının içine karışımın yarısını dökün. Kalan yarısının üzerine kevirle kokaoyu 

serptikten sonra kalıbın içindeki karışımın üzerine dökün. Ve mermer efekti yaratmak için bir tahta kaşık 
ile dikkatlice karıştırın.  

8. Önceden ısıtılan fırının orta kısmına yaklaşık 50 dakika pişirin. 

 
 


