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TUJUAN PRAKTEK
MEMBUAT JAPANESE CHESSE CAKE

• Peserta didik dapat menyiapkan bahan 
untuk membuat Japanese chesse cake

• Peserta didik dapat memahami dan 
mempraktekkan cara membuat Japanese 
chesse cake

• Peserta didik dapat menghidangkan 
Japanese chesse cake

• Peserta didik dapat menggarnish 
Japanese chesse cake
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Alat Masak dan Alat Hidang
PEMBUATAN JAPANESE CHESSE CAKE
  ALAT MASAK

Knife
Cutting board
Bowl
Loyang
Plastik Wrab
Spatula
Serbet
Dinner/dessert plate
Oven  
Hand Glove 
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Ingredients Quantity

• cream cheese

• gula pasir halus

• tepung terigu protein 

• whipping cream

• susu UHT

• mentega (butter)

• tepung maizena

• kuning telur

• teh garam

• vanilla extract

200 gram

75 gram

60 gram

50 ml

50 ml

50 gram

40 gram
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1 sendok teh

1 sendok teh
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Bahan – bahan yang di butuhkan 



PROCEDURES
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1. Gunakan teknik double boiler (ditim) untuk mencampur cream cheese, gula pasir, susu UHT, whipping cream, mentega,

    garam, dan vanilla extract. Aduk sampai semua bahan meleleh sempurna dan tercampur rata, setelah itu angkat dari 

    kompor.

2. Masukkan kuning telur, kemudian tepung terigu dan maizena sedikit demi sedikit. Setelah itu aduk rata dan sisihkan.

3. Ambil wadah tinggi yang benar-benar kering dari minyak dan air untuk membuat meringue. Kocok putih telur sampai

    mengembang dan berbusa menggunakan mixer kecepatan tinggi. Setelah itu tambahkan gula pasir secara bertahap. 

    Kocok terus sampai softpeak.

4. Masukkan meringue secara bertahap ke adonan cream cheese. Aduk lipat dengan spatula seperlunya saja. Jangan terlalu

    lama mengaduk agar cake tidak bantat.

5. Siapkan loyang bulat dengan diameter 18 cm, kemudian lapisi dengan baking paper. Tuang adonan ke dalam loyang, 

    kemudian hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan udara.

6. Siapkan loyang yang lebih besar, kemudian isi air sampai setengah penuh. Letakkan loyang berisi adonan kue di 

    dalamnya, lalu panggang di dalam oven 140 derajat Celcius selama dua jam.




