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De fleste forbinder Philadelphia med lækre sandwich og bagels. Men 

Philadelphia kan bruges til meget andet. Med sin rene og friske smag 

er Philadelphia en perfekt madlavningspartner i alt fra tærter og 

cheesecakes til supper, saucer, pastaretter, kager og bagværk. 

I denne folder har vi fokus på supper og de mange muligheder 

Philadelphia giver. Philadelphias milde smag fremhæver de øvrige 

ingredienser og giver en fantastisk konsistens til supperne. Samtidig 

kan Philadelphia også bruges som et sidste pift inden servering eller 

som tilbehør til brød. Erstat også smør eller fløde med Philadelphia og 

opnå en lavere fedtprocent og en perfekt konsistens. 

Lad dig inspirere af alle opskrifterne her i folderen og prøv selv, hvor 

nemt og lækkert det er at skabe god smag med Philadelphia. 

God fornøjelse!

 FORKÆL DIN MAD
MED PHILADELPHIA 

1. Skyl og rens forårsløg og peberfrugt.
2.  Skyl kyllingebrystfileterne, tør dem med  

køkkenrulle og skær dem i stykker. Snit  
forårsløg i små stykker og skær peber - 
frugten i firkantede stykker.

3.  Opvarm olien i en gryde og brun kyllinge-
stykkerne. Tilsæt grøntsagerne og lad dem 
stege lidt. Krydr kødet og grøntsagerne  
med karry, salt og peber, tilsæt bouillon  
og lad det koge op. 

4.  Udrør Maizena eller kartoffelmel i vand og 
rør blandingen i den kogende bouillon.

5.  Tilsæt Philadelphia og lad den smelte  
under omrøring ved lav varme. Smag  
suppen til med karry, paprika, salt og  
peber til den får en krydret smag.

ASIATISK KYLLINGESUPPE  
MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY
 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.

forårsløg 1 stk 2,5 stk 12 stk

rød peberfrugt 0,5 stk 1,25 stk 6 stk

kyllingebrystfilet 150 g 375 g 1,9 kg

rapsolie 1 spsk 2,5 spsk 1,9 dl

madras-karry 2 tsk 1,5 spsk 1,25 dl

vand 7,5 dl 1,9 l 9,5 l

hønsebouillon 15 g 40 g 190 g

Maizena 2 tsk 1,5 spsk 1,25 dl

Philadelphia Original 200 g 500 g 2,5 kg

paprika 2,5 knsp 1 tsk 2 spsk

TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter

SERVERINGSPORTION ı 325 g

NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 1008, kcal 241, protein 20,9 g, 

fedt 15,49 g, kulhydrater 5,15 g

PHILADELPHIA ER 100% VEGETARISK
Er du til vegetariske retter, så er Philadelphia helt rigtig. 
Modsat mange andre oste, indeholder Philadelphia ikke 
løbe fra kalv og er derfor helt perfekt i vegetariske retter.  
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1.   Skær broccolien i mindre stykker og gem nogle små  
broccolibuketter til garnering.

2.  Svits løg og hvidløg i smør til de er bløde. Tilsæt kartofler 
og bouillon, kog op og lad suppen simre i 10 minutter.

3.  Tilsæt broccolistykkerne og kog i yderligere ca. 5-10  
minutter, til de er bløde.

4.  Tilsæt Philadelphia, halvdelen af parmesanen og rør  
suppen jævn. Smag til med eddike, salt og peber.

5.  Server suppen med broccolibuketter og lidt parmesan 
ovenpå.

BROCCOLI- OG 
PARMESANSUPPE  
 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.

smør 20 g 50 g 250 g

løg 0,5 stk 1 stk 5 stk

hvidløg 1 fed 2 fed 10 fed

bagekartoffel, 0,5 stk 1 stk 5 stk

skrællet og skåret i tern

kylling- eller 0,75 l 1,5 l 7,5 l

grøntsagsbouillon

broccoli 400 g 1 kg 5 kg

Philadelphia Original 120 g 300 g 1,5 kg

revet parmesan 20 g 50 g 250 g

æblecidereddike 1-2 spsk 2-3 spsk 12 spsk

salt og peber

ITALIENSK  
TOMATSUPPE 

1.   Hak løg og hvidløg fint og sauter i olivenolie til løgene bliver 
bløde (uden at tage farve).

2.   Tilsæt tomatpure og hakkede, flåede tomater. Kog ca. 4-5 
minutter under omrøring.

3.   Tilsæt grøntsagsfond og lad suppen simre i ca 4-5 minutter til 
væsken er reduceret lidt. Træk gryden til side.

4.   Blend suppen og smag til med sukker, salt og friskkværnet 
sort peber.

5.   Tilsæt en skefuld Philadelphia og pynt med basilikumblade.

TIP! Philadelphia kan tilsættes friskhakket basilikum, inden den 
kommes i suppen. Derved får man mere basilikumsmag. Man kan 
også bruge timian, det passer godt sammen med tomat.

TILBEREDNINGSTID ı 35 minutter

SERVERINGSPORTION ı 324 g

NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı 
kJ 850,7, kcal 203, protein 8,5 g, 

fedt 14,3 g, kulhydrater 8,9 g

TILBEREDNINGSTID ı 35 minutter 

SERVERINGSPORTION ı 359 g

NÆRINGSVÆRDI PR. PORTION CA. ı
kJ 563, kcal 135, protein 5,6 g, 

fedt 6,4 g, kulhydrater 12,2 g

 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.

olivenolie 2 tsk 5 tsk 25 tsk

løg 100 g 250 g 1,25 kg    

hvidløg 1 fed 2,5 fed 12,5 fed                                                       

tomatpure 2 tsk 5 tsk 25 tsk

grøntsagsfond 4,5 dl 11,25 dl 5,75 l

Philadelphia Light 4 spsk 10 spsk 50 spsk

hakkede, flåede tomater 800 g 2 kg 10 kg

sukker 0,5 tsk 1,25 tsk 6,25 tsk

friskkværnet sort peber

basilikumblade til pynt

GI’ SUPPEN ET EKSTRA PIFT  
Bland alle dine yndlings-krydderurter med 
Philadelphia og put en skefuld i suppen 
inden servering. 



SORTIMENT

Philadelphia Classic
Vægt: 500 g og 1,65 kg
Antal pr. karton: 4 stk.

Philadelphia Light
Vægt: 1,65 kg

Antal pr. karton: 4 stk.

Philadelphia Balance  
m/urter

Vægt: 1,65 kg
Antal pr. karton: 4 stk.
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DIP, DYP OG SIG UHM!
Philadelphia er ikke kræsen! Den alsidige ost passer til både søde og salte retter – 

og i alt fra kager og kanapéer til supper, brød og dip. Her er et par nemme og lækre 

tips og opskrifter, du kan bruge enten på brødet eller i suppen. Velbekomme! 

1.  Smørret smeltes i en gryde sammen med 
vandet. Gær udrøres heri. Philadelphia, æg, 
sukker og salt tilsættes.

2.  Mel æltes godt sammen. Skal være lidt klistret 
3.  Dejen hæver 20 minutter. Slås ud og formes.
4.  Dejen hæver igen i ca. 45 minutter.  

Pensles med pisket æg og bages ved 180 g 
ca. 10-12 minutter.

PHILADELPHIA BRØD
 4 PERS. 10 PERS. 50 PERS.

gær 12,5 g 31 g 157 g

sukker 12,5 g 31 g 157 g

salt 0,5 tsk 2,5 tsk 3 spsk

vand 0,5 dl 1,25 dl 6,25 dl

æg 0,5 stk 1,25 stk 6,25 stk

smør 12,5 g  32 g 157 g

Philadelphia 35 g 88 g 438 g

fuldkornshvedemel 100 g 250 g 1250 g

hvedeklid 60 g 150 g 750 g

hvedemel til passende konsistens

TIPS
Thai Cream. Rør Philadelphia blød og ensartet 
og tilsæt chili, saft og skal fra lime, frisk ingefær og 
koriander. Server som spread på godt brød eller kom 
en skefuld i thaisuppen for at give den et ekstra pift. 

Tzatziki Cream. Rør Philadelphia blød og ensartet 
og smag til med salt, peber og fint revet hvidløg. Fjern 
kernerne fra en agurk og riv den groft. Vend revet 
agurk i cremen. Server som spread på tynde skiver 
ristet brød eller med grissini som snack til suppen.

TIPS
Pickles-delphia. Blend pickles groft 
med en stavblender. Rør Philadelphia 
blød og ensartet og rør de blendede 
pickles i. Brug blandingen som spread 
på brød eller kom en skefuld i broccoli-
suppen for at give den lidt kant.

TIPS
Tomat/krydderurte Cream. Rør Philadel-
phia blød og ensartet og tilsæt finthakkede to-
mater, basilikum og hvidløg. Server som spread 
på godt brød eller kom en skefuld i f.eks. mine-
strone- eller tomatsuppen ved servering.



Kontakt vores konsulenter for mere information og materiale.

Away From Home • Tlf.: 43 96 96 22

www.philadelphia.dk/professional  

“We are a member of the Mondelēz International family of 

companies from 2 October 2012 on, but we will still use the 

name Kraft Foods until our legal entity changes in April 2013”


