
20-30 minutter

Balsamico  

Bredbladet Persille  Hvidløgsfed  

Bacon  

Rødløg  Champignon  

Blandet Salat Mayonnaise  

Æble  Baguette  

   C   

Baconsandwich 
med svampe & æble



Bland persilleolie
Hak persille fint. 

Bland persille, olivenolie* [2 spsk | 4 spsk] og 
resterende hvidløg i en lille skål.

Varm brød
Skær brød over på midten og på langs. 

Smør med persilleolie. 

Varm i ovnen i 7-8 min. 

Skær æble i tynde skiver.

Server
Smør underbolle med mayonnaise. 

Fyld med svampe, rødløg, bacon, salat og æble. 

Top med overbolle.

Velbekomme!

Bag bacon
Tænd ovnen på 220°C/200°C varmluft. 

Fordel bacon på en bageplade med bagepapir. 

Bag i ovnen i 15 min.

Forbered grøntsager
Skær svampe i tynde skiver. 

Skær rødløg i tynde, halve skiver. 

Hak hvidløg fint. 

Skyl salat under koldt vand* i et dørslag.

Steg svampe
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande på 
middelhøj varme. 

Tilsæt svampe, rødløg, balsamico og halvdelen af 
hvidløg, og steg i 5 min.

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke at 
vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart efter 
håndtering af råt kød og rå fisk. 

Køkkenredskaber
Bageplade, stegepande

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie

Ingredienser
 2P  4P

Bacon, skiver 125 g 250 g

Champignon 200 g 400 g

Rødløg 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 3 stk 6 stk

Blandet salat 60 g 100 g

Balsamico 14) 15 ml 25 ml

Bredbladet persille 1 pose 1 pose

Olivenolie* (trin 4) 2 spsk 4 spsk

Baguette 13) 17) 2 stk 4 stk

Æble 1 stk 2 stk

Mayonnaise 8) 9) 50 g 100 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
461 g

Energi 791 kj/189 kcal 3646 kj/871 kcal

Fedt 11 g 52 g

Heraf mættet  fedt 3 g 12 g

Kulhydrat 16 g 75 g

Heraf sukkerarter 3 g 14 g

Protein 5 g 23 g

Fiber 2 g 8 g

Salt 0,7 g 3,3 g

Allergener
8) æg 9) sennep 13) gluten 14) sulfitter 
Kan indeholde spor af: 17) sesam

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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5041 0826 100% genbrugspapir

 HELLO BACON!  
Undersøgelser har vist, at lugten af bacon er uimodståelig for mennesker, hvilket skyldes, at 
150 forskellige aromaer frigives, når den steges.


