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Tosti Philadelphia

INGREDIËNTEN:

- Philadelphia Knoflook & Fijne Kruiden 

- Komkommer
- Lekker gekruide kip

 - Avocado
- Bosui

- 2 sneetjes waltkorn brood met een 

beetje mayonaise op beide kanten.

 Doe eens een keer wat

anders met de lunch en ga

voor de Tosti Philadelphia.

Een heerlijk geroosterd

brood met komkommer,

avocado, bosui, gekruide kip

en Philadelphia Knoflook &

Fijne Kruiden. Een

ambachtelijk broodje vol

smaak.

RECEPT VAN: TOFFE TOSTI



Philadelphia kersen 
taart met poffertjes

Bij JoJo Poffertjes, vinden we onze
poffertjes heel erg geschikt als
bodem voor heerlijke eigen te

creëren taarten. Onze poffertjes zijn
gemaakt van melk, eieren, tarwe en
boekweit en dankzij de vanille en
het snufje zout zijn ze een heerlijke
smaakdrager voor allerlei toppings,
waarbij je poffertjes doen denken

aan: taarten! In dit geval een
overheerlijk monchou taart. De
monchou kaas van dit gerecht

hebben we in dit recept vervangen
door Philadelphia Naturel, en het

resultaat: een overheerlijke
Philaldelphia kersen taart met

poffertjes.

RECEPT VAN: JOJO POFFERTJES

RECEPT PHILADELPHIA ROOM

400 gram Philadelphia Naturel, 250 ml slagroom 150 gram fijne suiker.
Breng eerst de Philadelphia op kamertemperatuur, prak deze met suiker, klop de

slagroom apart, voeg het geheel samen en klop het nogmaals door elkaar. Versier je
portie poffertjes eerst met kaneel en suiker, daarna de Philadelphia room saus, dan een

beetje kersen en als laatste een toefje slagroom, met een beetje kleurrijke garnering.
Eet smakelijk!



Broodje Philadelphia
Speciaal

 

RECEPT VAN: GOOD TIMES EVENTS

BROODJE JALAPEÑO

Ambachtelijke hard
geroosterd broodje jalapeño

worst (pittig) met 
een rode saus aangemaakt

met peper en Chili
Philadelphia Jalapeño. Deze

aangemaakt met verse
knoflook, paprikapoeder en
lente-ui. Afgemaakt met een
topping van Geroosterde uien.

BROODJE SCHNITZEL

Ambachtelijk Broodje snel
geroosterd, plakje

varkensvlees platgeslagen en
gepaneerd, zoete
huisgemaakte saus

Philadelphia Knoflook en Fijne
Kruiden aangemaakt met

gebakken champignons/uien
en Chinese kool.



Philadelphia chipsbar
RECEPT VAN: ZOUT-CHIPSBAR

LEMONY CANOLI DIP

- Philadelphia Naturel
- ricotta

- vanille extract
- poedersuiker

- citroensap
- citroenrasp

Meng de bovenstaande
producten tot een romige

dipsaus.
- Als topping: citroenrasp en

pure chocolade
- Serveer deze dipsaus met
aardappelchips gekruid in

kaneelsuiker.

WHITE CHOCOLATE  

AND ORANGE DIP

- Philadelphia Naturel
- witte chocolade gesmolten 

- sinaasappelrasp
- gember

Meng de bovenstaande
producten tot een romige

dipsaus.
- Als topping: Amaretti crumb
koekjes en sinaasappelrasp
- Serveer deze dipsaus met
aardappelchips gekruid in

speculaaskruiden



Philadelphia jalapeño 
smoked salmon braai burger

RECEPT VAN: PP'S MANGERIE

Zalmmoot gemarineerd met Philadelphia
Jalapeño gegaard op cederhout op de braai.

Afgetopt met gekarameliseerde rode ui,
ijsbergsla, augurken, fijn gesneden groene
jalapeño en geserveerd op een brioche

burgerbroodje.

RECEPT

INGREDIËNTEN

- Zalmfilet
- Philadelphia  Jalapeño
- Rode uit
- IJsbergsla
- Augurken
- Jalapeño pepers
- Hamburgerbroodjes



CAKE-MENGSEL 
Verwarm de oven voor op 180C, vet de cup-

cake pannen in en meel de bodem en zijkanten.
Meng in een middelgrote kom bloem:
bakpoeder, baksoda, zout en kaneel.

In een afzonderlijke kom klop je de olie, suikers
en vanille goed door.

Voeg de overige ingrediënten toe. Even zacht
roeren tot het beslag glad is en grondig

gemengd. Meng daarna langzaam de wortels.
 

BAKKEN 
Verdeel het beslag over de cupjes. Bak

gedurende 10-15 minuten.
Laat de cup cakes gedurende 20 minuten na
garen in de oven waarna je ze vervolgens af 

laat koelen.
 

PHILADELPHIA FROSTING 
Klop de Philadelphia Naturel ongeveer 1 minuut

tot een romige pasta.
Klop de poedersuiker erdoor, een 1/4 kopje

tegelijk tot het luchtig is. Dek af met plasticfolie
en laat rusten totdat de cake is afgekoeld.

Als de cupcakes helemaal afgekoeld zijn spuit je
met een spuitzak de mix op de cake en Top je

het geheel af met pecannoten als decoratie
* Voor roze glazuur kunt u een scheutje

bietensap in uw glazuurmengsel gebruiken

Philadelphia carrot cake
RECEPT VAN: A-PETITE

INGREDIËNTEN CARROT CAKE

- 250 gram bloem
- 2 theelepels baksoda
- 1 theelepel bakpoeder
- 1 theelepel zout
- 1 1/2 theelepel gemalen kaneel
- 295 ml plantaardige olie
- 200 gram witte suiker
- 200 gram bruine suiker 
- 1 theelepel vanille-extract 
- 4 grote eieren 

- 3 kopjes fijn gerapst bio wortelen
- 100 gram gehakte pecannoten

- 225 gram Philadelphia Naturel
- 150 gram poedersuiker
- 50 gram grof gehakte pecannoten 

- Helle pecannoten (voor decoratie)

CREAMY PHILADELPHIA FROSTING


