
Lök  

Pizzadeg  Crème Fraiche  

Champinjoner  

Vitlöksklyfta  Bacon  

Äpple  Salladsmix  

Salvia  Riven Hårdost  

30-40 minuter • Laga mig som en av de första rätterna    I   

Baconpizza 
med karamelliserad lök och salvia
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Fräs bacon & lök
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. Värm upp en 
plåt (2 plåtar för 4 pers) i ugnen. 

Skiva lök tunt. Skär bacon i 2 cm breda skivor. 

Hetta upp en stor stekpanna på medelhög värme. 
Fräs bacon i 1-2 min. Tillsätt lök och fräs tills den är 
mjuk, 6-7 min. Krydda rikligt med peppar*.

Fräs svamp
Skär svamp i tunna skivor. Riv vitlök. 
Finhacka salviablad. 

För över bacon och lök på en tallrik och ställ 
åt sidan. 

Ställ tillbaka stekpannan på plattan och fräs svamp 
i det kvarvarnade baconfettet i 4-5 min. 

Tillsätt en klick smör*, hälften av salvian samt 
vitlök och fräs i ytterligare 3-4 min.

Förbered pizzadegen
Rulla ut pizzadegen - behåll bakplåtspappret på. 

Ta ur plåten ur ugnen och placera sedan 
försiktigt pizzadegen ovanpå.  Bre botten med 
crème fraiche.

Lägg på topping
Toppa pizzan med bacon, svamp och lök - lämna 
ca 1 cm kant runt om. Strö över den rivna osten. 

Tillaga pizzan i ugnen tills degen är gyllene och 
osten har smält, 10-15 min. 

Förbered äppelsallad
Skär äpple i tunna klyftor och bland dem 
tillsammans med salladsmix, en skvätt olivolja*, 
en nypa salt* och peppar* i en salladsskål.

6. Servera
Ta ut pizzan ur ugnen. 

Strö över salvia och dela pizzan. Servera med 
äppelsalladen 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
Skärbräda, stekpanna, bakplåt/ar, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Lök 1 st 2 st
Bacon 140 g 280 g

Champinjoner 200 g 400 g

Vitlöksklyfta 2 st 4 st
Salvia 1 påse 1 påse
Smör* 7) efter smak & behov
Pizzadeg 13) 21) 1 paket 2 paket
Crème fraiche 7) 150 g 300 g
Riven hårdost 7) 20 g 40 g
Äpple 1 st 2 st
Salladsmix 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
584 g

Energi 753 kj/180 kcal 4399 kj/1052 kcal
Fett 9 g 53 g
Varav mättat fett 4 g 25 g
Kolhydrat 17 g 99 g
Varav sockerarter 3 g 15 g
Protein 6 g 35 g
Fiber 1 g 4 g
Salt 0,9 g 5,0 g

Allergener
7) Mjölk 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 21) Mjölk 

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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 Hello bacon!  
Medan ni steker kan du dela med dig av att studier har visat att doften av bacon är oemotståndlig för 
människor, vilket beror på att 150 olika aromer frigörs när den steks.


