
 SMAGER PÅ RETTERNE 



PERFEKT I PÅLÆGSSALATER
Udskift mayonnaise og cremefraiche med Philadelphia og opnå 
en masse fordele: Den løber ikke, når den har stået lidt, den hol-
der konsistensen længe og er forholdsvis smagsneutral uden at 
være for syrlig. Det bedste resultat fås med Philadelphia Light. 
Den giver en cremet, let konsistens – med kun 11% fedt. 

PHILADELPHIA   
 ELSKER ALLE FORMER 

 FOR MAD

1.  Klargør torsken, krydr med salt og peber og 
damp. Afkøl.

2.  Bland Philadelphia Light med skummetmælk,  
citronsaft og hakket kørvel, purløg, karse og dild. 
Smag til med salt og peber.

3.  Rist rugbrød i 4 mm tykkelse. Udstik rugbrød eller 
skær i små trekanter. 
Anret salat på sprødt ristet rugbrød.

4.  Pynt med kørvelkvist.

DAMPET TORSKESALAT  
MED KRYDDERURTER PÅ RISTET RUGBRØD

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
dampet kold torsk 200 g 500 g 2,5 kg
Philadelphia Light  160 g 400 g 2 kg 
citronsaft  2 spsk 5 spsk 2,5 dl
skummetmælk  1 spsk 2,5 spsk 1,25 dl 
hakket kørvel  3 g 7,5 g 38 g
hakket purløg  3 g 7,5 g 38 g
karse  3 g 7,5 g 38 g 
hakket dild 3 g 7,5 g 38 g 
salt og peber

Philadelphia har vundet bredt indpas som spread i sandwich og bagels.  
Men som du måske allerede ved, er Philadelphia meget mere end en  
sandwich spread. Philadelphia har fantastiske køkkenegenskaber og et  
utal af anvendelsesmuligheder. 

Den rene og milde smag af Philadelphia fremhæver de øvrige ingredienser i alt  
fra enkle dips og kanapeer til supper, saucer, pastaretter, kager og bagværk.

Med Philadelphia er det nemt at forny dine yndlingsretter. Erstat f.eks. smør med 
Philadelphia i tærtedej eller erstat fløde i desserter og saucer. På den måde opnår 
du en lavere fedtprocent, samtidig med at du nemt skaber god konsistens. 

Her i folderen giver vi nogle bud på lækre retter med Philadelphia. På vores hjem-
meside www.philadelphia.dk/professional finder du flere skønne opskrifter, hvor 
Philadelphia indgår. Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, som løbende 
giver dig ny inspiration og tips.

God fornøjelse!
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Philadelphia Original
Vægt: 500 g og 1,65 kg

SORTIMENT

Philadelphia Light
Vægt: 1,65 kg

Philadelphia Balance  
m/urter

Vægt: 1,65 kg

REJESALAT PÅ 
PHILADELPHIA BRØD

REJESALAT 

 1.  Bland Philadelphia Light med finthakket skalotteløg, 
rød kaviar, hakket dild, purløg, karse og hvidløg.

2.  Vend rejer og dressing sammen.  
Smag til med citronsaft, salt og peber.

3.  Kan anrettes på Philadelphia brød skåret i  
4x4 cm, pynt med rød kaviar og purløg.

PHILADELPHIA BRØD

1.  Smelt smørret i en gryde sammen med vandet. Udrør 
gær heri. Tilsæt Philadelphia, æg, sukker og salt.

2.  Tilsæt mel og ælt godt sammen. Skal være lidt klistret. 

3.  Lad dejen hæve i 20 minutter. Slå ned og form.

4.  Lad dejen hæve igen i ca. 45 minutter. Pensl med pisket 
æg og bag ved 180º i ca. 10-12 minutter.

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
REJESALAT
afdryppede, groft  200 g 500 g 2,5 kg
hakkede rejer     
Philadelphia Light 160 g 400 g 2 kg
rød kaviar eller 1 tsk 2,5 tsk 3,5 spsk
stenbiderrogn 
citronsaft 1 spsk 2,5 spsk 0,75 dl
finthakket skalotteløg 20 g 50 g 250 g
finthakket hvidløg 0,5 fed 1,5 fed 7,5 fed
hakket dild 5 g 12 g 62 g
fintskåret purløg 5 g 12 g 62 g
karse 5 g 12 g 62 g
salt og peber

BRØD
gær 12,5 g 31 g 157 g
sukker 12,5 g 31 g 157 g
salt 0,5 tsk 2,5 tsk 3 spsk
vand 0,5 dl 1,25 dl 6,25 dl
æg 0,5 stk 1,25 stk 6,25 stk
smør 12,5 g  32 g 157 g
Philadelphia 35 g 88 g 438 g
mel til passende 
konsistens

FRISKT BRØD I LÆNGERE TID
Erstat størstedelen af fedtstof i brøddej med Philadelphia Original 
eller Light og få et mere blødt og saftigt brød.  
Brødet holder sig friskt længere, og kan med fordel anvendes i flere 
dage og opvarmes ved lav varme uden at blive tørt og hårdt.
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VANILJE- OG 
FARINFROMAGE  
M/RUGBRØDSCRUMBLE  
OG BAGT HVID CHOKOLADE

1.  Rør Philadelphia Light sammen med brun farin og vanilje.

2.  Læg gelatine i koldt vand og udblød.

3.  Smuldr rugbrød og bag det sprødt. Hak hvid chokolade og bag den 
gylden i ovnen.

4.  Pisk fløden let. Smelt gelatinen og tilsæt den til Philadelphia massen. 
Vend letpisket fløde i. Sæt på køl.

5.  Kom fromagen i 4 cl. shotsglas eller lign., drys med rugbrød  
og bagt chokolade. Pynt med kørvel.

6.  Man kan lægge et lille lag frugtkompot (f.eks. rabarber, blomme,  
stikkelsbær) på fromagen, før den drysses med rugbrød/chokolade.

TIP! Lad Philadelphiaen stå ude i ca. 20-30 minutter inden anven-
delse, så den ikke er helt køleskabskold, når den røres op med brun 
farin og vanilje.  

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
Philadelphia Light 0,5 l 1,25 l 6,25 l       
piskefløde 2,5 dl 6,25 dl 3,25 l
gelatine 3 bl 7,5 bl 37 bl
brun farin 150 g 375 g 1,875 kg
vaniljestang 1 stk 2,5 stk 12,5 stk
hvid chokolade 50 g 125 g 625 g
rugbrød 60 g 150 g 750 g

CREMEDE OG LUFTIGE FROMAGER
Ved at bruge Philadelphia kan man reducere brugen af fløde og helt und-
være æg i fromage. Philadelphia Light giver det bedste resultat med en 
cremet og luftig konsistens, der ikke væsker, når den har stået lidt. 

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
KAGE 
sukker 62 g 155 g 775 g
æg 1 stk 3 stk 13 stk
Philadelphia Light 50 g 125 g 625 g
hvedemel 87 g 217 g 1,100 kg
bagepulver 1 tsk 2,5 tsk 12,5 tsk
marcipan 100 g 250 g 1,250 kg
mælk 0,5 dl 1,25 dl 6,25 dl
hakkede mandler 20 g 50 g 250 g
CREME
Philadelphia 40 g 100 g 500 g
hvid chokolade 20 g 50 g 250 g

MARCIPAN- OG 
MANDELKAGE
TOPPET MED HVID  
CHOKOLADECREME

KAGE 

1.  Pisk æg og sukker lyst. Tilsæt Philadelphia Light til massen.

2.  Bland revet marcipan med mel, bagepulver og hakkede mandler.  
Tilsæt det til æggemassen. Bland mælken i. Rør godt sammen til en 
ensartet masse. 

3.  Kom massen i mini muffinforme eller almindelig kageform.

4.  Bag ved 175º i ca. 8-10 minutter for muffins og 30 minutter for kage  
i større form.

CREME 

1.  Smelt hvid chokolade over svag varme. Tag den fra varmen  
og rør Philadelphia i til en ensartet masse.  
Tilsæt evt. lidt appelsinsaft.

2.  Stil på køl, gerne en halv til en hel dag før servering.  
Rør eller pisk op alt efter behov.

3.  Pynt kage med creme og f.eks. sharonfrugt eller  
appelsin/blodappelsinfilet, bær og mynteblad. 

SVAMPEDE KAGER OG CREMEDE 
TOPPINGS Brug mindre smør/fedtstof i kagedej ved at bruge 
Philadelphia. Kagen får en blød og svampet struktur, der holder i flere dage. 
Philadelphia Original er god til cremede toppings. Den har et lavere fedtind-
hold end fløde, er smagsneutral og holder formen længe uden at væske (i 
forhold til f.eks. flødeskum).
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Kontakt vores konsulenter for mere information og materiale.

Mondelez Danmark ApS · Professional · Tlf.: 43 96 96 22 · philadelphia.dk/professional

FIND ENDNU  FLERE OPSKRIFTER OG   TILMELD DIG VORES SPÆNDENDE NYHEDSBREV MED DE NYESTE TIPS PÅ PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL


