
EN SIKKER VINDER 
I CHEESECAKE
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Er der to, der hører sammen er det cheesecake og Philadelphia! For 
når verdens mest populære flødeost og en sand kageklassiker møder 
hinanden, er det sød musik for ethvert smagsløg. Philadelphias cremede 
konsistens og evne til at fremhæve de øvrige ingredienser, er nemlig som 
skabt til cheesecakes, og resultatet bliver derfor lige præcis, som det 
skal være. 

Udover den populære, klassiske cheesecake, giver vi her i folderen en 
stribe opskrifter på nye fortolkninger – lige fra lakrids cheesecake med 
jordbær og lime – til cheesecake med frugtsalat. Kagerne kan forberedes 
i god tid og egner sig derfor helt perfekt til både kantiner og storkøk-
kener. Vi håber, du vil nyde inspirationen – og at dine gæster vil  
elske kagerne. 

Rigtig go’ fornøjelse!

PHILADELPHIA
– SOM SKABT TIL CHEESECAKE

TILBEREDNINGSTID ı 80 min.
SERVERINGSPORTION ı 264 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 2951, kcal 705, protein 11,7 g,  
fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g

1.  Bland mel, sukker og citronskal, tilsæt smørret og rør 
til det har en grynet konsistens.

2.  Tilsæt æg og saml dejen.

3.  Dæk dejen til og sæt den på køl i 30 minutter. 

4.  Rul dejen ud i ca. 5 mm tykkelse og læg den i en 
springform.

5.  Pisk Philadelphia med creme fraiche, æg, mel og 
vaniljesukker.

6.  Tilsæt lakridssirup og pisk til blandingen er helt glat.

7.  Hæld Philadelphia-blandingen i formen og bag 
kagen i 10 minutter ved 225˚. Sænk herefter varmen 
til 150˚ og bag yderligere ca. 40 minutter.

8.  Lad kagen køle af og sæt på køl.

9.  Drys kagen med flormelis inden servering.

10.  Bland sukker med limeskal, vend jordbærrene i  
sukkeret og server.

10 PORT.
BUND
mel 250 g
sukker 60 g
smør i tern 150 g
fintrevet citronskal 1 stk
æg 1 stk
FYLD
Philadelphia 800 g
creme fraiche 2 dl
æg 4 stk
sukker 2 dl
mel 2 spsk
vaniljesukker 1 tsk
lakridssirup 100 g
PYNT
jordbær i kvarte 1 l
sukker 2 spsk
fintrevet limeskal 1 stk

LAKRIDS CHEESE   CAKE   
MED JORDBÆR OG LIME

STOR ALSIDIGHED Philadelphia 
kan bruges i stort set alle retter, og er derfor en ideel 
ingrediens i et køkken. Find mere inspiration på  
www.philadelphia.dk/professional
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TILBEREDNINGSTID ı 80 min. 
SERVERINGSPORTION ı 150 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 1557, kcal 376, protein 13,5 g,  
fedt 25,0 g, kulhydrat 17,0 g

TIP!  Du kan også bruge blåbær, hindbær eller stik-
kelsbær i stedet for jordbær. Pynt evt. med citronmelisse 
eller mynte.

TILBEREDNINGSTID ı 70 min.
SERVERINGSPORTION ı 249 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 2530, kcal 605, protein 12,4 g,  
fedt 39,9 g, kulhydrat 48,2 g

12 STK.
BUND
LU Digestive-kiks 150 g
smør 125 g
Marabou Premium, mørk 100 g
FYLD
Philadelphia 600 g
yoghurt naturel 3 dl
citron, presset 3 spsk
gelatinepulver 2½ tsk
sukker 5 spsk
vand 1½ dl
jordbær 300 g
PYNT
jordbær i kvarte

JORDBÆR CHEESECAKES
1.  Læg Digestive-kiksene i en stor frostpose og luk den til. Knus kiksene 

med en kagerulle eller med hænderne. 

2.  Smelt smørret, bland det med de smuldrede kiks og tryk blandingen 
ud i bunden af 12 små forme foret med bagepapir. Alternativt kan en 
springform bruges. 

3.  Smelt chokoladen over vandbad og fordel den flydende chokolade over 
bunden.

4.  Pisk Philadelphia med yoghurt og citronsaft. 

5.  Opvarm gelatinepulver, sukker og vand i en lille gryde og rør det i 
Philadelphia-cremen.

6.  Fordel halvdelen af jordbærrene jævnt på bunden og fyld herefter med 
Philadelphia-cremen.

7.  Lav en pure af resten af jordbærrene og dæk cheesecaken med den. Pynt 
med jordbær skåret i kvarte. Stil kagen i køleskab i ca. 3 timer.

SMÅ

10 PORT.
BUND
LU Digestive-kiks 225 g
smør 100 g
kanel 1 tsk
FYLD
Philadelphia 800 g
kondenseret mælk (sød) 400 g
vaniljesukker 2 tsk
æg 3 stk
FRUGTSALAT
mango i tern 3 dl
kiwi i både 5 stk
hindbær 2 dl

CHEESECAKE MED FRUGTSALAT

1.  Læg Digestive-kiksene i en stor frostpose og luk den til. Knus kiksene 
med en kagerulle eller med hænderne. 

2.  Smelt smørret, bland det med kanel og de smuldrede kiks og tryk  
blandingen ud i bunden af en springform. 

3.  Bag bunden i 10 minutter ved 200˚.

4.  Lad bunden køle af.

5.  Pisk Philadelphia glat og tilsæt kondenseret mælk under omrøring.

6.  Tilsæt vanilje og derefter æggene et ad gangen.

7.  Hæld blandingen i formen og bag kagen i 10 minutter ved 200˚. Sænk 
temperaturen til 125˚ og bag i yderligere 30 minutter.

8.  Lad cheesecaken afkøle i ovnen.

9.  Sæt den herefter på køl i mindst 5 timer.

10.  Server cheesecaken med en lille frugtsalat lavet af hindbær,  
mango og kiwi smagt til med lidt sukker.
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TILBEREDNINGSTID ı 80 min.
SERVERINGSPORTION ı 141 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 1855, kcal 443, protein 8,1 g,  
fedt 32 g, kulhydrat 31,1 g

10 PORT.
BUND
LU Digestive-kiks 150 g
sukker 3 spsk
smør 75 g
FYLD
Philadelphia 600 g
sukker 1¼ dl
hvedemel 1½ spsk
vaniljesukker 1 spsk
creme fraiche 1 ½ dl
æg 4 stk

PYNT
sukker 1 dl
vand ½ dl
husblas 2 breve
kirsebær, udkernede 350 g

NEW YORK 
CHEESECAKE

1.  Læg Digestive-kiksene i en stor frostpose og luk den til. Knus 
kiksene med en kagerulle eller med hænderne. 

2.  Smelt smørret, bland det med sukker og de smuldrede kiks og tryk 
blandingen ud i bunden af en springform. 

3.  Bag bunden i 10 minutter ved 200˚.

4.  Lad bunden køle af.

5.  Pisk Philadelphia med sukker, mel og vaniljesukker. Tilsæt creme 
fraiche og pisk igen. Til sidst tilsættes æggene et ad gangen. 

6.  Hæld blandingen i formen og bag i ca. 40 minutter ved 175˚.

7.  Lad bunden køle af.

8.  Læg husblas i blød i koldt vand.

9.  Kog sukker og vand op i en gryde. Knug husblassen fri for vand og 
tilsæt det til sukkerlagen.

10.  Tilsæt kirsebær og hæld blandingen på cheesecaken. Start med 
bærrene og derefter lagen.

11.  Lad cheesecaken køle af.

12 PORT.
BUND
Oreo kiks 350 g 
smør 100 g
CREME
Philadelphia 200 g
flormelis 2 dl
piskefløde 2 dl
CHOKOLADEMOUSSE
Dr. Oetker Chokolademousse 1 brev
Oreo kiks 100 g
TOPPING
piskefløde 2 dl
flormelis 1 spsk
PYNT
Marabou Premium 70% 100 g
Mini Oreo 20 stk
eller alm. Oreo 10 stk
hindbær 12-15 stk
blåbær 12-15 stk 
citronmelisse 10 blade

OREO CHEESECAKE
1.  Smelt smørret. Kør kiks til grov pulver i 

en foodprocessor. Bland smør og kiks. 
Tryk massen ud i en springform  
(ø ca. 24 cm).

2.  Pisk Philadelphia og flormelis til en 
cremet masse. Pisk fløden stiv og 
vend den i Philadelphia-massen.  
Smør cremen ud på bunden og sæt 
den på køl.

3.  Følg anvisningen på brevet med 
chokolademousse, tilsæt knuste Oreo. 
Fordel cremen på kagen og lad den 
køle af.

4.  Pisk fløde og flormelis stift. Fordel 
cremen på toppen af kagen og lad  
den køle.

5.  Høvl eller hak chokoladen og drys den 
over kagen før servering. De små Oreo 
lækkes hele på, sammen med evt. bær 
og citronmelisse.

6.  Kagen har bedst af at blive lavet 
dagen før.

TILBEREDNINGSTID ı 40 min.
SERVERINGSPORTION ı 142 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 2312, kcal 552, protein 5,9 g,  
fedt 37,9 g, kulhydrat 45,4 g

FIND OPSKRIFTEN på  cheesecake  
med citrus på philadelphia.dk/professional

Philadelphia Original
Vægt: 500 g og 1,65 kg

SORTIMENT

Philadelphia Light
Vægt: 1,65 kg

Philadelphia Balance  
m/urter

Vægt: 1,65 kg



Find opskriften på   
cheesecake med pære  

og chokolade på  
philadelphia.dk/ 

professional

Kontakt vores konsulenter for mere information og materiale.

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


