
GØR GODE TÆRTER  
ENDNU BEDRE
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Både kunder og fagfolk elsker Philadelphia! Det skyldes bl.a. 
den gode smag, at den er så nem at bruge og friskostens 
utrolige alsidighed. I et køkken er Philadelphias anvendelses-
muligheder uendelige i både kolde og varme retter – ikke mindst 
i tærter, hvor den ikke blot bidrager med sin egen gode smag, 
men også fremhæver de øvrige ingredienser. Tærter kan kreeres 
i uendelig mange variationer, er lette at forberede i god tid og er 
derfor ideelle for kantiner og andre køkkener.

Nye tærte-tips 
Philadelphia bidrager på alle måder til en tærtes gode 
konsistens og smag – og derfor sætter vi i denne folder fokus 
på tærter og giver dig ny inspiration og opskrifter. Du kan finde 
mange flere opskrifter på vores hjemmeside, hvor du også kan 
tilmelde dig vores spændende nyhedsbrev, der løbende giver dig 
tips til, hvordan du kan bruge Philadelphia i dit køkken. 

God fornøjelse!

 INGEN TÆRTE UDEN

PHILADELPHIA

TILBEREDNINGSTID ı 2½ time
SERVERINGSPORTION ı 168 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 910, kcal 303, protein 12,8 g,  
fedt 20,6 g, kulhydrat 16,6 g

BRUNCHTÆRTE    I ENGELSK STIL

1.  Bland Philadelphia med mel til det har en grynet  
konsistens.

2.  Tilsæt æg og saml dejen.

3.  Form dejen til en kugle og sæt den på køl i 1 time. 

4.  Rul dejen ud og læg den i et tærtefad. Stil den på  
køl yderligere 20 minutter.

5.  Bag tærtebunden i 10 minutter ved 200˚.

6.  Rør Philadelphia ud med vand. Pisk æg i blandingen og smag  
til med salt og peber.

7.  Læg champignon i bunden af tærten og herefter tomat, pølser  
og bacon.

8.  Hæld Philadelphia/æggeblandingen i tærten.

9.  Slå æggene ud rundt om i tærten.

9.  Bag tærten i ca. 20-30 minutter ved 200˚.

10 PERS.
DEJ
Philadelphia 150 g
hvedemel 3 dl
piskede æg 1 stk
FYLD
Philadelphia 200 g
vand 1 dl
æg 3 stk
salt 1 tsk
peber
champignon, halverede og stegte 2 dl
cocktailtomater 8 stk
bacon i skiver 8 stk
cocktailpølser 8 stk
æg 2-4 stk
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TILBEREDNINGSTID ı 2½ time 
SERVERINGSPORTION ı 203 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 895, kcal 299, protein 19,9 g,  
fedt 17,7 g, kulhydrat 13,7 g

TIP! Server tærten med citronbåde, dild og kogte 
aspargestoppe. Se flere opskrifter på  
philadelphia.dk/professional

TILBEREDNINGSTID ı 2½ time
SERVERINGSPORTION ı 173 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 1036, kcal 333, protein 12,5 g,  
fedt 19,8 g, kulhydrat 25,1 g

10 PERS.
DEJ
Philadelphia 150 g
fuldkornsmel 3 dl
piskede æg 1 stk
FYLD
laks, varm- eller koldrøget 500 g
asparges, blancherede og skivede 20 stk  
(gem 5 cm af toppen)
bananskalotteløg, finthakkede 1 stk
Philadelphia 200 g
vand 1 dl
æg 3 stk
salt 2 tsk
peber

LAKSETÆRTE MED ASPARGES

1.  Bland Philadelphia med mel til det har en grynet konsistens.

2.  Tilsæt æg og saml dejen.

3.  Form dejen til en kugle og sæt den på køl i 1 time. 

4.  Rul dejen ud og læg den i et tærtefad. Stil den på køl  
yderligere 20 minutter.

5.  Bag tærtebunden i 10 minutter ved 200˚.

6.  Del laksen i mindre stykker.

7.  Bland laks med asparges og løg. Gem toppen af aspargesene 
til garnering.

8.  Fordel blandingen i tærtebunden.

9.  Rør Philadelphia ud med vand. Pisk æg i blandingen og smag 
til med salt og peber.

10.  Hæld æggeblandingen i tærten.

11.  Bag tærten i ca. 30 minutter ved 200˚.

10 PERS.
DEJ
Philadelphia 150 g
fuldkornsmel 3 dl
piskede æg 1 stk
FYLD
kartofler, kogte og skivede 5 stk
rødløg i skiver, stegte 2 stk
gedeost i skiver, ½-1 cm tykke 200 g
valnødder 1 dl
Philadelphia 200 g
vand 1 dl
æg  3 stk
salt  2 tsk
peber
flydende honning

GEDEOSTETÆRTE MED VALNØDDER

1.  Bland Philadelphia med mel til det har en grynet konsistens.

2.  Tilsæt æg og saml dejen.

3.  Form dejen til en kugle og sæt den på køl i 1 time. 

4.  Rul dejen ud og læg den i et tærtefad. Stil den på køl yderligere 
20 minutter.

5.  Bag tærtebunden i 10 minutter ved 200˚.

6.  Læg kartofler og løg i bunden af tærten.

7.  Læg skiver af gedeost oven på og drys med valnødder.

8.  Rør Philadelphia ud med vand. Pisk æg i blandingen og smag 
til med salt og peber.

9.  Hæld æggeblandingen i tærten.

10.  Bag tærten i ca. 30 minutter ved 200˚.

11.  Hæld lidt flydende honning på tærten inden servering.



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 2 timer og 15 min.
SERVERINGSPORTION ı 198 g
NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 1491, kcal 441, protein 21,4 g,  
fedt 31,8 g, kulhydrat 17,3 g

10 PERS.
DEJ
Philadelphia 150 g
hvedemel 3 dl
piskede æg 1 stk
FYLD
gorgonzola 400 g
broccoli, buketter 400 g
Philadelphia 200 g
vand 1 dl
æg 3 stk
salt 1 tsk
peber

GORGONZOLA- OG 
BROCCOLI TÆRTE   
MED PROSCIUTTO  
OG RUCOLA

1.  Bland Philadelphia med mel til det har en grynet konsistens.

2.  Tilsæt æg og saml dejen.

3.  Form dejen til en kugle og sæt den på køl i 1 time. 

4.  Rul dejen ud og læg den i et tærtefad. Stil den på køl yderligere 
20 minutter.

5.  Bag tærtebunden i 10 minutter ved 200˚.

6.  Fordel osten på bunden og herefter broccolibuketter.

7.  Rør Philadelphia ud med vand. Pisk æg i blandingen og smag til 
med salt og peber.

8.  Hæld æggeblandingen i tærten.

9.  Bag tærten i ca. 30 minutter ved 200˚.

10.  Server tærten med lidt prosciutto og rucola.

FIND OPSKRIFTEN på små kartof-
fel- og urtetærter på philadelphia.dk/professional



Kontakt vores konsulenter for mere information og materiale.

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

FIND OPSKRIFTEN  PÅ GRÆSK SPINATTÆRTE  OG MANGE FLERE  TÆRTEOPSKRIFTER PÅ  PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL


