
När du köper Philadelphia stöttar du Rädda Barnens
initiativ Frukostklubben, som handlar om att ge fler barn en god start på dagen.

Dubbelt

så gott!



Vardag eller helg, lugnt eller fartfyllt 
– ingen dag är den andra lik. Och vad 
du än ska göra så finns en frukost som 
ger dig bästa möjliga start på dagen.  
Ett enkelt sätt att göra frukosten till 

Frukostinspiration

för en god start på dagen!

Smoothies gjorda på Philadelphia skiktar sig inte och resultatet blir 
proteinrikt, krämigt och supergott! Här är en riktig vitaminvariant:

Ingredienser:
100 g Philadelphia Original
2 dl fryst mango, tärningar

2 dl apelsinjuice, färskpressad
1 dl morot, grovriven

1/2 banan
2 tsk färsk ingefära, finriven

1 nypa flingsalt

Gör så här:
Mixa alla ingredienser i en blender eller med mixerstav.

Kör till en slät konsistens.

Honungssmakande mannagrynsgröt
4 små portioner

Ingredienser:
2 dl Philadelphia Original

4 dl vatten
1 kanelstång

1 vaniljstång, delad
1/2 tsk salt

1 dl mannagryn
1 msk honung
1 dl sylt, valfri

1 dl granola, valfri

Gör så här:
Koka först upp 1 dl Philadelphia med vatten, kanelstång, vaniljstång
och salt. Rör i grynen och låt sjuda på svag värme i cirka 5 minuter 

under omrörning. Ta av från värmen och låt svalna. Vispa upp resteran-
de Philadelphia med 1/4 dl vatten och honungen, vänd i ”mannan” och 

smaka av igen. Servera kallt toppat med sylt och granola.

en härlig smakupplevelse är att ha
Philadelphia hemma.

Prova något nytt! Det är inte 
bara kul – det är nyttigt också. Att 
äta varierat är viktigt för att täcka 

kroppens behov av näringsämnen. Och vi 
bjuder gärna på ny inspiration!

Just nu har vi ett samarbete med 
Rädda Barnen som handlar om att ge fler 
barn en god start på dagen – se baksidan.

Du behöver inget smör eller margarin på

dina smörgåsar när Philadelphia är pålägget.

Bara att toppa med skinka, dina favoritgrönsaker

och kanske lite färska örter.

Mango-smoothie med ingefära
2–3 portioner

8 av 10

tycker att

frukosten är

dagens
viktigaste

måltid.

Ingredienser:
150 g Philadelphia Original

2–3 msk dijonsenap
1–2 tsk citronsaft, färskpressad

4 English Muffins
4 ägg

8 skivor bacon
4 skivor tomat
salt och peppar

Gör så här:
Blanda ihop Philadelphia med dijonsenap och citronjuice, smaka av med 
salt och peppar. Dela och rosta muffinsarna. Stek ägg, ”sunny side up”,
och baconen krispig. Bred lite Philadelphia-blandning i lock och botten. 

Lägg sedan på bacon och tomat. Avsluta med ägg och lock.

English Muffin med ägg,
bacon och dijonspread  

4 portioner

Gott och 

snabbt

tips för
livsnjutaren
Bred Philadelphia på en 
skorpa och klicka över 
valfri marmelad. Gott!

Frukost bidrar

till b
ättre humör

och mer energi.

Den perfekta

helg-långfrukost-mackan

med ägg, tomat, bacon

och Philadelphia. 

Avocado Smash
Philadelphia, avokado och ägg – se där, tre perfekta råvaror

för matiga, proteinrika smörgåsar som samtidigt är vegetariska.
Här serverat på en bagel med några droppar tabasco

och citron toppat med örter. 

Riskaka
med frukt

Bred ett generöst lager
Philadelphia på riskakan.

Dekorera med skivor av banan 
och kiwi. Hacka valnötterna 

grovt och sprinkla dem
över frukten.

Söt
Philadelphia- 
smörgås
Rosta russinbröd. Blanda ihop 
Philadelphia och florsocker, 
bred på blandningen på brödet 
och lägg på hallon. Stör över 
florsocker och dekorera om så 
önskas med myntablad före 
servering.



Nalletoast med banan- och blåbär
2 portioner

Ingredienser:
4 dl havregyn

2 msk chia
5 dl äpplejuice

100 g Philadelphia Original
1 äpple i bitar
blandade bär

Gör så här:
Blanda havregryn och chiafrön i en skål. Vispa ihop Philadelphia
och äppeljuice, slå blandningen över grynen, i med äppelbitarna 
och rör om. Portionera upp i 4 glas och ställ kallt över natten.

Ta ut och toppa med bär.

Ingredienser:
2 skivor fullkornstoast

60 g Philadelphia Original
1 liten banan i skivor

några blåbär

Gör så här:
Rosta brödskivorna och bred på Philadelphia.

Lägg på bananskivor och blåbär på Philadelphian som öron,
ögon och näsa i form av ett björnansikte.

Har man en gång börjat göra smoothies på
Philadelphia så blir det lätt en god vana. Den fina smaken är
bara en av alla fördelar. Den här klassikern kan lätt varieras

utifrån säsong och smak.

Ingredienser:
400 g jordgubbar, frysta

3 dl apelsinjuice
200 g Philadelphia Original

2 st bananer

Gör så här:
Lägg alla ingredienser i en blender och kör till en slät konsistens.

Klassisk Philadelphia-smoothie
4 portioner

Overnight oats
på chia & äpple

4 portioner

Philadelphia frukost

Frukost bidrar till bättre humör 
och mer energi. Och det ger ökad 
koncentrationsförmåga – exempelvis 
i skolan. Väck intresset för frukosten 
med variation och enkla överrask- 

Tips och trix

till barnens frukost
ningar. Lek med färg och form! Att 
äta färgglatt täcker lättare in fler av 
matens vitaminer och mineraler. 
Och en överraskande eller fantasirik 
smörgås kan locka fram ett leende 

även hos morgontrötta. Här har vi – 
snabbt och enkelt – gjort en nalle och 
tips på andra roliga smörgåsmotiv 
med hjälp av frukt, bär och grönsaker. 
God morgon!

Att äta varierat är 

viktigt för att täcka 

kroppens behov av 

näringsämnen.

Roliga och enkla mackor
Ett finurligt sätt att göra smörgåsar lite roligare. Stansa ut 
smörgåsar formade som hjärtan eller stjärnor med hjälp av
en pepparkaksform. Eller bred på eller lägg ut pålägget i
form av en glad gubbe.

Vitaminrik

och smakrik

Skapa kreativa och roliga smörgåsar 
med överraskande motiv som väcker

barnens intresse för frukosten.



Vi på Philadelphia vill att alla 
ska ha möjlighet till en god 
start på dagen! Därför stöttar 
vi Rädda Barnen och deras 
initiativ Frukostklubben – som 
handlar om att ge fler barn 
möjligheten till en god start 
på dagen! 

Trots att de flesta barn i 
Sverige har det väldigt bra, 
ser vi att de barn som lever 
i störst fattigdom halkar allt 
längre efter.* Det innebär att 
riskerna ökar för att de i sin 
vardag inte kan fokusera på 
lek, lärande och kompisar. 
Rädda Barnen ser även att 
många barn i socioekonomiskt 
sårbara områden, på grund 
av ovana eller av ekonomiska 
skäl, inte äter frukost och 
rör sig mindre. Hungern och 
bristen på aktivitet påverkar 
barnens välmående, vilket i sin 
tur riskerar att påverka deras skolgång. 

På Lika Villkor och Frukostklubben
På Lika Villkor är en satsning inom Rädda 
Barnen för att stärka engagemang, 
delaktighet och inflytande bland barn och 
unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller 
uppväxtmiljö så ska alla barn få samma 
möjligheter och förutsättningar att delta i 
samhället – utan att diskrimineras.

Frukostklubben är ett 
nystartat initiativ inom 
På Lika Villkor. Barn i 
socioekonomiskt utsatta 
områden får frukost och kan 
delta i fritidsaktiviteter med 
kompisar innan skolan börjar. 
Frukostklubben är ett viktigt 
bidrag till barnens välmående 
och hälsa, som i sin tur skapar 
bättre förutsättningar för 

en bra skolgång. Initiativet 
innebär även en ekonomisk 
lättnad för föräldrarna 
och möjliggör dessutom 
ofta en förstärkt relation 
mellan barnens föräldrar 
och Rädda Barnen. 

Alla barn förtjänar 
en bra start på dagen! 
Philadelphia är huvud- 
partner till Rädda Barnen 
och när du köper våra 

produkter stöttar du alla 
barns lika rätt till en god start på dagen.  Så nu har 

du med andra ord ännu en god anledning 
att njuta av din Philadelphia-frukost! 

Du kan även stötta 

Frukostklubben genom att 

swisha Rädda Barnen direkt.

Philadelphia dubblar din swish.**

Frukost som gör

Dubbelt så gott!
Philadelphia är huvudpartner till Rädda Barnen 

– för alla barns lika rätt till en god start på dagen!

Rädda Barnen har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
*Rädda Barnen, Välfärd inte för alla 2019   **Upp till 400 000 SEK


