
Bacon  

Majonnäs  Citron  

Champinjoner  

Timjan  Rödlök  

Ay Cajun-Ba  

Ketchup  Briochebullar  

Kålmix  Morot  

20-30 minuter    O   

Bacon- och svampburgare 
med coleslaw, majonnäs och stekt ägg
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Stek bacon
Sätt ugnen på 200°C/180°C varmluft. 

Hetta upp en stor, torr stekpanna på medelhög 
värme. Sprid ut bacon och stek tills krispig, 3-5 min 
per sida. 

Lägg över bacon på en tallrik med hushållspapper. 
Behåll baconfett i stekpannan.

Stek svamp & lök
Grovhacka svamp. 

Skiva rödlök tunt. 

Tillsätt svamp, rödlök, timjan till stekpannan 
med baconfett. Krydda med salt* och peppar*, 
och stek på hög värme tills svampen är gyllene, 
4-5 min.

Förbered coleslaw
Skär citron [1/2 st, 2P] i klyftor. 

Riv morot. 

Blanda citronjuice [1 msk | 2 msk] och hälften av 
majonnäsen i en medelstor skål. Tillsätt kålmix 
och morot. Gnid in salt* och peppar* i kålen 
med händerna.

Stek ägg
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Knäck ägg* [2 st | 4 st] i 
stekpannan. Stek tills äggvitor har stelnat och 
gulor är som du föredrar dem, 4-6 min.

Värm bröd
Dela burgerbröd på mitten och värm dem på 
gallret i ugnen i 3-4 min, tills genomvarma. 

Blanda ketchup, Ay Cajun-ba [1 tsk | 2 tsk] och 
resterande majonnäs.

Servera
Bre cajunmajo på bröden, och fyll dem med 
svamp, bacon och en tredjedel av coleslawn. 
Toppa med ett stekt ägg. Servera med resterande 
coleslaw vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan du 
sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och örter. Var 
även noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Stekpanna, bakplåt

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 P  4 P

Bacon, skivor 125 g 250 g

Champinjoner 200 g 400 g

Rödlök 1 st 2 st
Timjan 1 g 1 g

Citron 1/2 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Majonnäs 8) 9) 50 g 100 g

Kålmix 150 g 300 g

Ägg* 8) (steg 4) 2 st 4 st
Briochebullar 7) 8) 13) 16) 
17) 25) 2 st 4 st

Ketchup 50 g 100 g

Ay Cajun-ba 14) 1 tsk 2 tsk

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
536 g

Energi 613 kj/146 kcal 3285 kj/785 kcal

Fett 8 g 44 g

Varav mättat fett 3 g 14 g

Kolhydrat 12 g 63 g

Varav sockerarter 4 g 23 g

Protein 5 g 29 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,6 g 3,3 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten 14) Sulfiter 
Kan innehålla spår av: 16) Nötter 17) Sesam 25) Soja

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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