
Lök  

Crème Fraiche  Spenat  

Skogschampinjoner  

Bacon  Vitlök  

Gurka

Salladsmix  Salvia  

Parmesan  Pizzadeg  

30-40 minuter    B   

Baconpizza 
med krämig spenat, karamelliserad lök och salvia
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1. Stek bacon & svamp
Sätt ugnen på 220°C. Sätt in en bakplåt [2 st,  
4 pers] i ugnen. 

Skiva lök och skogschampinjoner tunt. Pressa 
vitlök. Skär bacon i 2 cm breda skivor. 

Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på hög 
värme. Fräs svamp, vitlök, bacon och en nypa 
salt* i 3-4 min, och för dem sedan över i en bunke.

2. Laga spenatsås
Hetta upp en skvätt olja* i den nu tomma 
stekpannan på medelvärme. Fräs löken i 6-7 min. 

Rör i spenaten tills den sloknat, 1-2 min. 

Häll sedan i crème fraiche och ta pannan av 
värme. Krydda såsen med salt* och peppar*.

3. Rulla ut deg
Ta ut bakplåt/ar ur ugnen och placera 
pizzadegen ovanpå.

4. Lägg på topping
Fördela spenatsåsen över pizzadegen, men lämna 
1 cm kant. Strö över svamp och bacon - undvik 
vätskan som samlats i skålen. 

Riv parmesan med en potatisskalare och strö 
sedan ostflarnen jämnt över pizzan. 

Baka pizzan i ugnen tills degen är gyllenbrun och 
osten bubblar, 10-15 min.  

5. Laga sallad
Skiva gurka tunt. Finhacka salviablad [1/2 paket, 
2 pers], kasta stjälken. 

Blanda gurka och salladsmix i en skål. Ringla över 
olja* och krydda med en nypa salt* och peppar*. 

6. Servera
Ta ut pizzan ur ugnen och strö över salvia. 

Dela pizzan och servera bitarna med en frisk 
gurksallad vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta grönsaker, frukt och örter. Var 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåt, rivjärn, bunke

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 2 st 3 st

Skogschampinjoner 200 g 400 g

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Bacon 1/2 paket 1 paket

Spenat 1 påse 1 påse

Crème fraiche 7) 150 g 300 g

Pizzadeg 7) 13) 1 paket 2 paket

Parmesan 7) 1 st 2 st

Gurka 1 st 1 st

Salvia 1/2 påse 1 påse

Salladsmix 1 påse 1 påse

Salt*, Peppar*, Olja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
676 G

Energi 582 kj/139 kcal 3933 kj/940 kcal
Fett 6 g 38 g
Varav mättat fett 3 g 20 g
Kolhydrat 16 g 105 g
Varav sockerarter 2 g 13 g
Protein 5 g 34 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,6 g 3,9 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
7) Mjölk 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HELLO SALVIA!  
På medeltiden trodde man att ha salvia växande i trädgården skulle bringa välstånd för hushållet.


