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 BARNVÄNLIG  30-40 minuter    I   

Nypotatissallad med bacon 
rostad majs, senapsdressing och nätmelon
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1. Koka potatis
Koka potatisen i en stor kastrull med lättsaltat 
vatten* i ca 15 min, eller tills de är mjuka nog att 
sticka med en gaffel hela vägen igenom. 

Häll av vattnet. Smaksätt potatisen med en nypa 
salt* och peppar* och ställ åt sidan under lock.

2. Rosta majs
Skär majsen från kolven - enklast i en stor bunke så 
de inte flyger iväg. 

Hetta upp en torr stekpanna på medelhög värme. 
När pannan är varm, rosta majsen i ca 5 min tills de 
börjar få färg. För över till bunken igen.

TIPS: Lägg över en kökshandduk eller ett lock ifall 
majsen poppar runt.

3. Förbered råvaror
Finhacka rädisor. 

Grovhacka spenat. 

Finhacka gräslök. 

Halvera melonen, gröp ur kärnorna och skär den i 
4-5 cm breda klyftor. 

Skär potatisen i 2 cm stora bitar.

4. Stek bacon & ägg
Hetta upp en skvätt olivolja* i stekpannan på 
medelhög värme. Fräs bacon i 7-10 min, eller tills 
den är krispig. Stek den i omgångar om det behövs. 

Grovhacka hälften av baconen, spara resten av 
baconskivorna till servering. 

Rengör stekpanan och hetta sedan upp ytterligare 
en skvätt olivolja* på medelhög värme och stek 
äggen* i 3-4 min, eller tills gulan stelnat något.

5. Blanda potatissallad
Blanda gräslök, senap och gräddfil i en stor 
salladsskål. Rör ner potatis, majs, rädisor, spenat 
och hackad bacon och blanda väl.

6. Servera
Fördela nypotatissallad med rostad majs och 
senapsdressing mellan era tallrikar. Toppa med 
baconskivor och stekt ägg. Servera melonen 
som sidosnacks.

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, kastrull, durkslag, salladsskål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Nypotatis 400 g 800 g

Majskolv 1 st 2 st

Rädisor 1 påse 2 påsar

Spenat 1 påse 1 påse

Gräslök 1 påse 1 påse

Nätmelon 1/2 st 1 st

Bacon 1 paket 2 paket

Ägg* 8) 2 st 4 st

Senap 9) 1 paket 1 paket

Gräddfil 7) 150 g 300 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
793 G

Energi 308 kj/74 kcal 2437 kj/583 kcal
Fett 5 g 36 g
Varav mättat fett 2 g 14 g
Kolhydrat 6 g 51 g
Varav sockerarter 2 g 17 g
Protein 3 g 26 g
Fiber 1 g 7 g
Salt 0,3 g 2,3 g

Allergener
7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap  

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

 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.


