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En velsmagende sauce er prikken over i’et og kan løfte en ret til nye højder. 
Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene til at bede om 
mere. Det kræver håndelag men først og fremmest de rette ingredienser.

Philadelphia er bedst kendt som spread i sandwich, men den kan meget 
mere end det! Med sin rene og friske smag er Philadelphia en sublim 
madlavningspartner i alt fra supper til desserter – og også i saucer. 

Philadelphia skiller ikke i varme saucer, egner sig formidabelt i de kolde,  
og tilfører enhver sauce en blød og cremet konsistens. Den fremhæver  
desuden smagen af saucens øvrige ingredienser, og vælger du 
Philadelphia, indeholder den ovenikøbet færre kalorier end både smør  
og fløde. 

I denne folder sætter vi fokus på, hvordan Philadelphia gør en god sauce 
formidabel – lige fra en traditionel brun sauce til en mere utraditionel 
dessertsauce.

Vi håber, at du finder masser af inspiration og får smag  
for at bruge Philadelphia i dit køkken.

Rigtig go’ fornøjelse og velbekomme!

MØD DIN PERFEKTE

MADLAVNINGS-
PARTNER

TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter
SERVERINGSPORTION ı 325 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 835, kcal 211, protein 6,8 g,  
fedt 16,6 g, kulhydrat 5,6 g

NEM BRUN SAUCE

1.  Hak løg og de skrællede gulerødder. Opvarm smørret i en gryde og 
sauter løg, gulerødder, laurbær og timian.

2.  Tilsæt sherryeddike og lad det koge væk.

3.  Tilsæt fond og tomatpure og lad det småkoge i ca. 30 minutter.

4.  Sigt fonden og tilsæt Philadelphia. Lad den smelte under omrøring.

5.  Smag til med salt, peber og en lille smule sukker.  
Giv evt. saucen lidt kulør.

6.  Brug den fond, der passer til kødet og tilsæt gerne stegesky, hvis 
der skulle være noget fra stegningen.  
Der kan også tilsættes ribsgele i stedet for sukker, hvis saucen 
f.eks. skal bruges til vildt. 

TIP! Saucen passer godt til f.eks. hakkebøf, frikadeller, kalv, okse, 
lam, vildt og svinekød.

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
fond (kalv eller okse) 1 l   2,5 l 12,5 l
gulerod 1 stk  3 stk 13 stk
løg 1 stk  3 stk  13 stk
sherryeddike 2-3 spsk  1 dl 5 dl
tomatpure 1 spsk  3 spsk   2,5 dl
Philadelphia 135 g 340 g 1,7 kg
smør 25 g  63 g  310 g 
laurbærblad 1 stk  3 stk  13 stk
frisk timian 1 kvist  3 kviste ¼ bdt    

DIJONSENNEPSAUCE  
er velegnet til stegt svinekød, oksekød, kalvekød, 
kanin, fjerkræ og fisk. Se opskriften på  
philadelphia.dk/professional

FIND FLERE SAUCEOPSKRIFTER   PÅ PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL
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TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter
SERVERINGSPORTION ı 325 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 1713, kcal 410, protein 10,4 g
fedt 29,6 g, kulhydrat 7,8 g

TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter
SERVERINGSPORTION ı 325 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 1346, kcal 322, protein 6,9 g,  
fedt 24 g, kulhydrater 4,9 g

1.   Finhak bananskalotteløg og hvidløg. Skyl og pluk bladene af  
timiankvistene.

2.   Kom rapsolie i en gryde og sauter løg, hvidløg og timian  
(uden det tager farve). 

3.   Tilsæt hvidvin og kog ned til det næsten er forsvundet.  
Tilsæt fiskefond og lad den koge op.

4.   Tilsæt Philadelphia og lad den smelte under omrøring. Smag til med 
salt og peber. Kan også tilsættes lidt citronsaft eller skal.

5.   Saucen kan sigtes, men den kan sagtens serveres, som den er. Det 
kan også anbefales at køre den med stav blenderen. Derved opnås 
en skummende konsistens, som holder længe.

TIP! Saucen passer godt til stegt fisk som pighvar, rødspætte, torsk, 
sandart, laks etc. Kan serveres til dampet eller pocheret fisk.  
Passer også godt til kogt/dampet fjerkræ.

FISKESAUCE  
 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
hvidvin 2,5 dl 6 dl 3 l
fiskefond 2,5 dl 6 dl 3 l
Philadelphia 225 g 562 g 2,8 kg
bananskalotteløg 2 stk  5 stk 25 stk
hvidløg 1 fed 3 fed  13 fed
frisk timian 2 kviste  5 kviste ½ bdt
rapsolie 1 spsk  5 spsk    4 dl

GORGONZOLA 
SAUCE 

1.   Finhak løg. Opvarm smørret i en gryde og sauter løgene  
(må ikke tage farve).

2.   Tilsæt sherry og kog ned til det halve (kan undlades).  
Tilsæt hønsefond og lad det koge i ca. 5 minutter.

3.   Tilsæt gorgonzola og Philadelphia og lad det smelte under omrøring. 
Smag til med salt og peber.

4.   Saucen kan piftes op med lidt hvidløg og evt. finthakket forårsløg 
inden servering.

TIP! Saucen passer godt til stegt kalv, oksekød, svinekød, kogt kylling 
og pastaretter.

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
løg 1 stk 3 stk 13 stk 
smør 25 g 63 g  310 g
sherry 1 dl  3 dl 13 dl
hønsefond 4 dl   1 l 5 l
gorgonzola 40 g 100 g 500 g
Philadelphia 35 g  90 g 440 g

CHAMPIGNONSAUCE
Er velegnet til kylling, kalkun, kalvekød eller svin. 
Brug evt. alle mulige slags svampe.
Se opskriften på philadelphia.dk/professional



6 7

1.   Skræl æbler og skær dem i små tern eller riv dem groft. Finhak løg 
og hvidløg.

2.   Opvarm smørret i en gryde og sauter løg, hvidløg og æbler heri 
(uden at det tager farve).

3.   Tilsæt karry og varm godt igennem under omrøring. Tilsæt grønt-
sagsbouillon. Kog til løg og æbler er møre.

4.   Tilsæt Philadelphia og lad den smelte under omrøring. Smag til med 
salt og peber.

5.   Kan sigtes eller blendes inden servering.

6.   Der kan med fordel bruges andre bouilloner/fonder. F.eks. den væske 
kødet er kogt i (kogte kødboller, kogt fjerkræ).

TIP! Saucen passer godt til klassiske retter som boller i karry  
eller kylling i karry. Er også god til retter med svinekød eller lam.

KARRYSAUCE  
 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
smør 25 g 63 g  310 g
karry 2 tsk  5 tsk  3,3 dl
hvidløg 1 fed  3 fed 13 fed
løg 1 stk 3 stk  13 stk
æble 1 stk  3 stk  13 stk
grøntsagsbouillon 4,5 dl  1,2 l  6 l
Philadelphia 90 g 225 g 1,1 kg

ASPARGESSAUCE

1.   Skyl og rens aspargesene. Hvis du bruger grønne asparges – knæk 
enden af og blancher. Hvis du bruger hvide asparges – skræl dem 
og knæk bunden af. Hvide asparges koges 5-6 minutter i hønsefon-
den og tages op.

2.   Kog hønsefond op og tilsæt Philadelphia. Lad den smelte under 
omrøring.

3.   Tilsæt udskårne grønne asparges og lad dem simre med i 2-3 
minutter. Hvis du bruger hvide asparges (udskåret), tilsættes de 
saucen og varmer med i 1-2 minutter.

4. Smag til med salt og peber.

5.  Der kan sagtens bruges både hvide og grønne asparges i saucen, 
det giver et flot farvespil.

6.  Uden for aspargessæsonen bruges asparges på dåse. Brug halv 
aspargesvand og halv hønsefond.

TIP! Saucen passer godt til fjerkræ, pocheret æg, fisk, kogt sprængt 
kød, eller til en pastaret.

TILBEREDNINGSTID ı 35 minutter
SERVERINGSPORTION ı 325 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 1869, kcal 449, protein 11,7 g,  
fedt 38,7 g, kulhydrater 11,4 g

TILBEREDNINGSTID ı 35 minutter  

SERVERINGSPORTION ı 325 g

NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı
kJ 965, kcal 231, protein 9,4 g, 

fedt 16,9 g, kulhydrater 9,8 g

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
hønsefond 3 dl 8 dl  4 l
Philadelphia 135 g 340 g 1,7 kg
grønne eller hvide asparges 1 bdt  3 bdt 13 bdt

PEBERRODSSAUCE
Er velegnet til kogt og sprængt kød som okse/kalve-
bryst, sprængt and, skinke/hamburgerryg eller kogt 
fjerkræ. Se opskriften 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
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KOLD TATARSAUCE
Er velegnet til både kolde og varme fiske- og skaldyrs-
retter samt som kold sauce til kogte kartofler og grønt-
sager. Se opskriften på philadelphia.dk/professional

1.  Del agurken på langs og skrab kernerne ud. Del de halve agurker på 
langs igen. Skær dem ud i små stykker. Hak hvidløg fint.

2.  Rør Philadelphia sammen med hvidløg, spidskommen og koriander. 
Smag til med salt og peber. Bland agurkerne i.

3.  Der kan med fordel bruges frisk koriander.

TIP! Saucen passer godt til krydret mad, fjerkræ, oksekød eller lam.

KOLD AGURKE-
SALSA-SAUCE
 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
Philadelphia 450 g 1,1 kg  5,6 kg
agurk 1 stk 3 stk 13 stk
stødt spidskommen 2 tsk  5 tsk 3 dl
koriander 2 tsk 5 tsk 3 dl
hvidløg 1 fed 3 fed  13  fed

TILBEREDNINGSTID ı 10 minutter
SERVERINGSPORTION ı 325 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 2425, kcal 579, protein 18,2 g,  
fedt 52 g, kulhydrater 8,5 g



10 11

TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter
SERVERINGSPORTION ı 200 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 3024, kcal 722, protein 10,6 g,  
fedt 63,8 g, kulhydrater 24,6 g

TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter
SERVERINGSPORTION ı 200 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 2960, kcal 708, protein 17,8 g,  
fedt 50 g, kulhydrater 44,2 g

1.   Flæk vaniljestangen på langs og skrab kornene ud. 

2.   Kom fløde og Philadelphia i en gryde og tilsæt vaniljekorn samt 
stangen. Varm op under omrøring.

3.   Æggeblommer og rørsukker piskes sammen. Pisk den varme fløde-/
Philadelphiamasse i. Pisk til cremet konsistens over svag varme 
(må ikke koge).

4.   Saucen serveres lun eller kold.

TIP! Saucen passer godt til frugtsalat, bagte blommer og  
chokoladekage.

VANILJESAUCE  
 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
fløde 2 dl 5 dl 2,5 l
Philadelphia 90 g  225 g  1,1 kg
vanilje 1 stang  3 stænger 13 stænger
pasteuriserede 2 stk  5 stk 25 stk
æggeblommer 
rørsukker 3 spsk  7 spsk 5,5 dl

BAILEYS-SAUCE

1.   Flæk vaniljestangen på langs og skrab kornene ud. Tag lidt af  
sukkeret og bland det sammen med vaniljekornene.

2.   Pisk æggeblommer, sukker og vanilje til en lys og cremet masse. 
Sukkeret skal være opløst.

3.   Rør Philadelphia til en ensartet masse så der ikke er nogle klumper. 
Bland den sammen med æggemassen.

4.   Tilsæt Baileys lidt ad gangen til du opnår den ønskede smag og 
konsistens.

TIP! Saucen passer godt til vaniljeis, nougatis, syrlige frugter, kage 
med nødder, chokoladekage m.m.

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.
Baileys 1,5 dl  4 dl    2 l
pasteuriserede 3 stk 8 stk 38 stk
æggeblommer 
sukker 3 spsk  7 spsk   5,5 dl
Philadelphia 180 g  450 g 2,2 kg
vanilje 1 stang  3 stænger 13 stænger

APPELSIN-/CITRONSAUCE
Er velegnet til chokoladekage, appelsinkage eller til 
en alm. pund til pund kage.
Se opskriften på philadelphia.dk/professional



Kontakt vores konsulenter for mere information og materiale.

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

EN GOD SAUCE ER  PRIKKEN OVER I ’ET BÅDE TIL MIDDAGSRETTER OG DESSERTER. FÅ MASSER AF INSPIRATION OG SPÆNDENDE OPSKRIFTER PÅ PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL


