
SPREDER 
SMAGEN UD



DEN ALSIDIGE 
SMAGSGIVER
Den rigtige spread er afgørende for en god sandwichoplevelse! Selvom spreaden ikke er den mest synlige 
del af sandwichen, har den stor indflydelse på hele smagsoplevelsen. Spreaden både fremhæver hovedin-
gredienserne og skaber et tema for hele sandwichen.

Philadelphia er ideel som sandwich spread, da den er nem at blande op med andre ingredienser og nem at 
smøre ud. Derudover isolerer Philadelphia brødet fra pålæg og fyld, så brødet ikke bliver vådt og kedeligt.

I denne folder viser vi dig, hvor nemt det er at arbejde med Philadelphia. Du får overblik over de mange muligheder 
Philadelphia giver samt 6 gode grunde til at bruge Philadelphia i dine sandwich.

Derudover kan du både finde inspiration til nye spreads og gode smagssammensætninger samt kreative og 
lækre opskrifter, som er nemme at lave fra blandt andet Jr. Kokkelandsholdet.

    God fornøjelse!

BASIS FOR NYE 
SMAGSOPLEVELSER
Sandwich spreads lavet på basis af Philadelphia kan varieres i det uendelige ved at tilføre forskellige spændende ingredienser. 

Start med at lave en basis spread af Philadelphia, der i størst muligt omfang rammer hele smagspaletten – altså en der pirrer det 
syrlige, søde, salte og bitre. Ved at pirre disse sanser opnås også en større mæthedsfornemmelse og en anderledes helhed i smagen. 

Det søde kan tilføres i form af sukker, frugt, sirup eller honning, det bitre i form  
af grapefrugt, og det sure i form af citron, lime eller forskellige former for eddike.

Når Philadelphia basis spreaden er lavet, er det kun fantasien, der sætter grænser  
med hensyn til de mange andre ingredienser, der kan tilsættes. 

Få tips og inspiration til lækre spreads  
på de næste sider. 

EN GOD SPREAD ER  PRIKKEN OVER I ’ET OG KAN  LAVES I ALVERDENS VARIANTER SE ALLE OPSKRIFTERNE PÅPHILADELPHIA.DK/PROFESSIONAL
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SPREADS I ALLE FARVER – OG FOR ENHVER SMAG

Senneps spread
Se Jr. Kokkelandsholdets  
opskrift side 6.

Smager godt til skinke/ost, lys fisk og 
stærk ost.

Basilikumpesto spread
Philadelphia + basilikumpesto.

Smager godt til parmaskinke,  
salami og andre stærke pølser.

Rødbedepesto spread
Philadelphia + rødbedepesto.

Smager godt til grillet eller marineret 
svinekød.

Jordskokpesto spread
Philadelphia + jordskokpesto.

Smager godt til svinekød.

Purløgs spread
Se Jr. Kokkelandsholdets  
opskrift side 6.

Smager godt til groft brød samt sten-
biderrogn og lign.

Middelhavs spread
Se Jr. Kokkelandsholdets  
opskrift side 6.

Smager godt til ciabatta brød med 
olivenolie samt lufttørret skinke og 
kogte æg.

KLASSIKER
KLASSIKER

KLASSIKER

Ærte spread
Philadelphia + purerede ærter, 
kan være frosne.

Smager godt til pastrami og brie.

Karry spread
Philadelphia + svitset karry.

Smager godt til kylling, kalkun, 
svinekød og rejer.

Solbær spread
Philadelphia + solbærmarmelade. 

Smager godt til oksekød, ost og 
svinekam.

Chili spread
Philadelphia + friskhakket eller tørret 
chili + lidt paprika.

Smager godt til fjerkræ, svinekød, 
oksekød og lys fisk.

Wasabi spread
Philadelphia + wasabi.

Smager godt til røget fisk, røget 
svinekød, spegepølse og kraftigt 
smagende oksekød (kan også laves 
med peberrod).

Rødløgs spread
Philadelphia + groft kværnet sort 
peber + rødløg.

Smager godt til ost og skinke.

Karry-mango spread
Philadelphia + karry +  
mangochutney.

Smager godt til kylling.

Paprika spread
Philadelphia + paprika + ketchup.

Smager godt til kylling, kalkun og 
stærke pølser.

TIP! til din hjemmelavede pesto skal du bruge: 

Basilikumpesto:  Basilikum, parmesanost, pinjekerner,  
hvidløg, groft salt og olie. 

Rødbedepesto:  Rødbeder, pinjekerner, parmesanost, 
hvidløg, groft salt og olie.

Jordskokpesto:  Jordskokker bagt i ovn, parmesanost,  
sorte sesam, olie og groft salt.

Blend alle ingredienser sammen med en stavblender.
Vend pestoen med Philadelphia og du har en perfekt spread.
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Jr. Kokkelandsholdet er kendt for sine innovative og kreative kræfter. Holdet har i samarbejde med Philadelphia 
udviklet 3 velsmagende spreads, der er nemme at lave og har det ekstra touch. Her skal du blot blande  
ingredienserne med Philadelphia Light og ikke lave en basis spread først. 

OPSKRIFTER FRA 
JR. KOKKELANDSHOLDET

PHILADELPHIAS
SPREAD-EGENSKABER

Senneps spread
Til 10 sandwich

400 g Philadelphia Light
40 g grov sennep
50 g syltede drueagurker
50 g kapers
1 tsk. sukker
1 tsk. sherryeddike

Sådan gør du:
Syltede agurker og kapers hakkes fint. 
Philadelphia Light røres sammen med alle 
ingredienser og der smages til med salt.

Smager godt til skinke/ost, lys fisk og  
stærk ost.

Middelhavs spread 
Til 10 sandwich

400 g Philadelphia Light
100 g soltørrede tomater
100 g sorte oliven
60 g ansjoser
1-2 pot. basilikum

Sådan gør du:
Ansjoser hakkes helt fint og røres ud i Phila-
delphia Light. Soltørrede tomater, oliven og 
basilikum skæres fint og vendes i spreaden 
lige inden servering.

Smager godt til ciabatta brød med olivenolie 
samt lufttørret skinke og kogte æg.

Purløgs spread
Til 10 sandwich

250 g Philadelphia Light
150 g mayonnaise
2-3 tsk. mild eddike
1 stort bdt. purløg

Sådan gør du:
Philadelphia Light blendes med purløg og 
eddike. Mayonnaise vendes i og der smages 
til med salt.

Smager godt til groft brød samt stenbider-
rogn og lign. 

Nem at smøre  
ud, nem at  
blande op

Fremhæver  
smagen af  

øvrige ingredienser  
og skaber tema

Fordeler  
smagen i hele  
sandwichen

Isolerer brødet fra  
sandwichfyldet, 

 så det ikke  
bliver vådt

Er et fedtfattigt  
alternativ til   
mayonnaise  

og smørNem at  
putte i  

sprøjtepose til  
masseproduktion

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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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


