
SÆTTER SMAG PÅ 
DIT OSTEBORD



FIND MERE INSPIRATION PÅ  PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL
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De fleste forbinder Philadelphia med lækre sandwich og bagels, men 
Philadelphia er meget mere end det. Den bidrager med unik smag og  
konsistens i alt fra supper, saucer og pastaretter til kager og bagværk. 

Philadelphia smager i sig selv himmelsk og kan samtidig tilsættes lige 
præcis de ingredienser, du synes passer til lejligheden og dit ostebord. 

Smagsnuancerne kan spænde bredt – fra det søde til det salte – kun 
fantasien sætter grænser, og du har uanede muligheder for at skabe 
køkkenets helt egen signatur. Prøv f.eks. at blande Philadelphia med 
blåskimmelost eller krydderurter, og sæt nye favoritter på morgen
bordet, brunchbuffeten eller den lækre ostetallerken.  

Her i folderen giver vi nogle bud på, hvordan du kan forny dit 
ostebord med Philadelphia. Og på vores hjemmeside finder du 
flere opskrifter – også på, hvordan du kan bruge Philadelphia i 
masser af andre dejlige retter. Her kan du også tilmelde dig vores 
nyhedsbrev, som løbende giver dig ny inspiration og tips. 

God fornøjelse!

 SKAB KØKKENETS   
 SIGNATUR MED 

PHILADELPHIA

TILBEREDNINGSTID ı 15 minutter
SERVERINGSPORTION ı 65 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 531, kcal 127, protein 4,4 g,  
fedt 10,8 g, kulhydrat 2,6 g

STOR ALSIDIGHED
Philadelphia kan bruges i stort set alle retter, og er derfor 
en ideel ingrediens i et køkken. Philadelphia hjælper til at 
undgå madspild og forbedrer dermed også økonomien.

1.  Kom Philadelphia Light i en sigte.

2.  Kom halm i en gryde og tænd ild til det. Lad det brænde ca. 2 min.,  
sluk herefter ilden så det kun ryger.

3.  Sæt sigten med Philadelphia Light i gryden, læg låg på og lad  
den ryge i ca. 2030 sek.

4.  Afkøl rygeosten og rør op med fintrevet citronskal,  
citronsaft samt salt og peber.

5.  Tilsæt ev. ½ dl letpisket fløde til rygeosten for at gøre  
den mere cremet.

TIP! Rygeosten egner sig til røget fisk, dip til grønsager og sprødt rugbrød eller 
til en ostetallerken som alternativ til almindelige oste. 

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
Philadelphia Light 200 g 500g 2,5 kg
citron
(saft og fint revet skal) ¼ st ½ stk 2 stk 
salt og peber
halm til rygning (gryden skal være fyldt halvt op med halm)

PHILADELPHIA  
RYGEOST



Philadelphia Original
Vægt: 500 g og 1,65 kg

SORTIMENT

Philadelphia Light
Vægt: 1,65 kg

Philadelphia Balance  
m/urter

Vægt: 1,65 kg
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TILBEREDNINGSTID ı 5 minutter
SERVERINGSPORTION ı 44 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 225, kcal 54, protein 2,7 g,  
fedt 3,7 g, kulhydrater 2,3 g

1.  Afdryp de syltede peberfrugter godt. 

2.  Blend peberfrugt og hvidløg. Tilsæt finthakket dild.  
Smag til med salt og peber.

3.  Bland Philadelphia Light med de blendede peberfrugter. 
Smag til.

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
Philadelphia Light 120 g 300 g 1,5 kg
grillede, syltede peberfrugter på glas 40 g 100 g 500 g
dild 10 g  25 g 125 g
hvidløg 1 fed  23 fed 1011 fed
salt og peber

 PHILADELPHIA SMØREOST MED
GRILLET PEBERFRUGT, DILD OG HVIDLØG

PHILADELPHIA SMØREOST  
MED LAKS OG DILD

PHILADELPHIA SMØREOST 
MED SKINKE OG KARSE

PHILADELPHIA SMØREOST  
MED PURLØG OG HVIDLØG

TIP! Disse oste er især velegnede til morgen-, 
frokost- og aftenbordet eller som tapas. Se flere 
opskrifter på philadelphia.dk/professional

TIP! Smøreosten passer godt til morgen, frokost og aftenbordet.



PHILADELPHIA SMØREOST MED

BLÅSKIMMELOST
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TILBEREDNINGSTID ı 5 minutter
SERVERINGSPORTION ı 30 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 351, kcal 84, protein 3,7 g  
fedt 7,2 g, kulhydrat 0,8 g

TIP! Disse oste er især velegnede til morgen-  
og frokostbordet eller som tilbehør til en desserttallerken. 
Se flere opskrifter på philadelphia.dk/professional

1.  Bland Philadelphia Light med blåskimmelost. Det kan sagtens 
køres på blenderen.

2. Smag til med salt og peber.

3.  Denne smøreost kan også tilberedes med Philadelphia  
Original, hvis man ønsker en mere tyk og cremet konsistens.

TIP! Smøreosten er velegnet til morgenbordet evt. pyntet med 
nødder og ahornsirup eller som en del af en osteanretning med div. 
garniture til både frokost og aften.

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
Philadelphia Light 60 g 150 g 750 g
blåskimmelost, f.eks.  
Danablu 60 g 150 g  750 g      
salt og peber

PHILADELPHIA SMØREOST MED STIKKELSBÆR

PHILADELPHIA SMØREOST MED BLÅSKIMMELOST

1.  Kom sukker og vand i en gryde og kog op.  

2.  Flæk vaniljestangen og skrab vaniljekornene ud. Tilsæt stang 
og korn til sukkerlagen.

3.  Tilsæt havtorn til sukkerlagen og giv et hurtigt opkog. Afkøl.

4.  Bland Philadelphia Light med de afdryppede og hakkede 
havtorn. 

5.  Smag til med sukkerlagen fra havtornene (eller flormelis hvis 
konsistensen skal være fastere).

TIP! Smøreosten er velegnet til morgenbordet eller som tilbehør 
til en desserttallerken eller et stykke kage.

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
Philadelphia Light 120 g 300 g 1,5 kg
havtorn 50 g 125 g 625 g
sukker 50 g 125 g 625 g
vand 50 g 125 g 625 g 
vanilje ½ stang 2 stænger 8 stænger

PHILADELPHIA SMØREOST MED

VANILJE-HAVTORN

TILBEREDNINGSTID ı 15 minutter
SERVERINGSPORTION ı 49 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 452, kcal 108, protein 2,6 g,  
fedt 4,2 g, kulhydrater 14,5 g

PHILADELPHIA SMØREOST MED  
VANILJESYLTEDE HAVTORN



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


