
Beze 

Püff Noktaları 

•  Kullandığınız mikser kabını ve çırpma telini deterjanla iyice yıkadıktan sonra bolca suyla 
durulayın, kuru bir ıslak havlu ile kurulayın ve bir damla bile yağ ile temas etmediğinden emin 
olun!

• Yumurta akını temiz yağ ile temas etmemiş bir kapta ayırın.
• Kullanacağınız yumurta akına bir damla bile yumurta sarısı karışmamalı. 

Yumurtaları kırarken yumurta akına bir damla bile yumurta sarısı karışırsa onu içerisinden 
almanız yetmez. Yumurta akını ve kullandığınız kaseyi dahi bir köşeye kaldırıp yeniden temiz 
bir kaseye tekrar yumurta akı ayırmanız gerekir.

• Yumurta akının oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
• Tüm malzemelerinizi tarife başlamadan önce tartın.
• Fırın tepsisine,  temiz daha önceden kullanılmamış bir yağlı kağıt serin ve hazır bekletin.
• Ben-mari hazırlayın, çırpma kabınızın rahatça yerleşebileceği bir tencereye mikser kabınızı 

yerleştirdiğinizde tabanı su ile temas etmeyecek seviyede su koyun, suyu kaynatın, altını kısın.
• Bezeyi sıkma poşeti yardımı ile, kaşık veya dondurma kaşığı ile tepsiye alabilirsiniz. Sıkma 

poşeti kullanıcaksanız, dilediğini duy** ile sıkma poşetinizi hazırlayın. Kaşık veya dondurma 
kaşığı kullanıcaksanız yağdan arınmış temiz olmasına özen gösterin.

• Her fırın farklı çalışır bu sebeple fırınınızı tanımalı ve ısıyı kendi fırınınıza göre revize 
etmelisiniz. Normalden daha fazla ısıtan bir fırınınız varsa ısıyı biraz düşürebilir normalden 
daha az ısıtan bir fırınınız varsa ısıyı yükseltebilirsiniz. Isıyı eşit dağıtmayan fırınlarda pişme 
süresinin yarısında tepsilerinizin yönünü değiştirmenizi tavsiye ederim.

• Bezenin piştikten sonra fırında kalarak kendi kendine soğumasına imkan sağlamak için 
pişirme işlemini sonrasında fırınla işiniz olmayacak bir zaman diliminde yapabilirsiniz. 
Örneğin akşam saatlerinde bezeyi hazırlayarak pişirdikten sonra fırını kapatıp kendi kendine 
soğuması için bezeyi sabaha kadar fırında bırakabilirsiniz.
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Malzemeler
Yumurta Akı 120 G (4 Orta Yumurta)

Toz Şeker 200 G

Krem Tartar 1 Tutam

Tuz 1 Tutam
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Hazırlanışı 

1. Yumurta akı ve toz şekeri mikser kabına alın, mikseri hazırladığınız ben-mariye yerleştirin. 
Bir çırpma teli ile şeker taneleri yumurta akı ile karışana kadar sürekli hafifçe çırparak 
karıştırın. Burada amaç yumurta akını kabartmak değil, ısıyı eşit olarak yayarak şekerin 
çözülmesini sağlamak. Toz şeker taneleri gözümüzle göremediğimiz kadar çözüldüğünde kabı 
miksere yerleştirin ve en düşük ayarda çırpmaya başlayın. Tuz ve krem tartarı ilave edin. 
Mikserin hızını orta-üst seviyeye arttırın.

2. Bu esnada mikserin başından ayrılmamanız büyük önem arz eder. Bezeyi "soft-
peak" (yumuşak tepecik) denilen kıvama kadar çırpmalısınız. "soft-peak" kıvamı yumurta 
akının beyazlaşarak kabardığı baştaki hacminin iki katına ulaştığı bir kıvamdır. Bu kıvamı test 
etmek için sık sık mikserinizi durdurup çırpma teli ile bezeden bir parça alarak ters 
çevirmelisiniz. Ters çevirdiğinizde çırpma telinin ucunda kalan beze hafifçe çevirdiğiniz 
yönün aksine düşmeli ama formunu koruyabilmelidir. Daha az çırptıysanız beze kendi başına 
duramaz ve akar, bezeyi biraz daha çırpmanız gerekir. Daha çok çırptıysanız beze çırpma 
telinde kaskatı duru veya kesilmiş. bir görüntüşü olur. Bu beze artık kullanılamaz ve 
istediğiniz kıvama dönüştürelemez bir formdadır tarife tekrar başlamanız 
gerekir. İstediğimiz kıvam tam arasında bir kıvamdır. Bu kıvamda çırpma telinizi bezenin 
içerisine koyup mikser kabınızı ters çevirdiğinizde çırpma teliniz düşmeden rahatlıkla 
durabilmelidir. Az ya da daha fazla çırparsanız bezede istediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. 

3. Bezeniz "soft-peak" kıvamına ulaştığında mikseri durdurun. Bu aşamada bezenizin içerisine 
gıda boyası, şekerleme, kuru yemiş ilave edebilirsiniz. Bunları ilave ettikten sonra bezeyi bir 
spatula yardımı ile nazikçe karıştırın. Dilediğiniz şekilde tepsiye alın.

4. 75℃ fırında 120 dakika yani 2 saat pişirin. Pişme işlemi bittikten sonra fırını kapatın ve 
tepsiyi fırın kendi kendine soğuyana kadar içeride bırakın. ***

Notlar 

* Krem tartar üzümde bulunan tartarik asidin tuz halindeki organik çökeltisidir. Pastacılıkta 
şekerin kristalleşmesini engellemek ve kabarmaya yardımcı olmak amacı ile kullanılır. Zararsız 
doğal bir malzemedir.

** Metal veya plastik sıkma poşeti ucuna takılan aparat. 

*** Bezeyi kendi kendine fırında soğutacak zaman ve imkanınız olmazsa fırından çıkardıktan 
sonra tamamen soğuyana kadar tepside bekletebilirsiniz. Bu durumda bezenizin içi biraz 
yapışkan olabilir ki bu durum kimi zaman bir tercih sebebidir.
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