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Gräddfil  Päron  
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Lök  Romanesco  

HasselnötterKörvel  

Aioli  Senap  

20-30 minuter    M   

Potatissallad 
med bacon, romanesco och senapsdressing
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Koka potatis
Skär potatis i halvor och lägg dem i en stor kastrull 
med kallt, saltat vatten*. Koka upp. 

Koka i 15 min, eller tills de enkelt kan delas med 
en kniv. Häll av vattnet och lägg tillbaka dem 
i kastrullen. Smaksätt med en nypa salt* och 
peppar*, och sätt på lock för att hålla dem varma.

Förbered råvaror
Skär bacon i 2 cm breda skivor. 

Skär romanesco [1/2 st, 2 pers] i små buketter.

Stek bacon
Hetta upp en mellanstor stekpanna på hög värme. 
Tillsätt bacon och stek i 2-3 min tills gyllenbruna.

Tillsätt romanesco och en generös klick smör* och 
stek i 5 min.

Hacka grönsaker
Finhacka lök [1/2 st, 2 pers]. 

Grovhacka päron och hasselnötter. 

Finhacka körvel.

Blanda sallad
Blanda gräddfil [1/2 paket, 2 pers], senap och 
hälften av körveln i en stor skål. 

Tillsätt lök [1 msk, 2 pers | 2 msk, 4 pers], päron, 
bacon, romanesco och potatis. Blanda väl.

Servera
Servera salladen i djupa tallrikar och strö över 
återstående körvel och hasselnötter.

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, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, smör 

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Småpotatis 400 g 800 g

Bacon 125 g 250 g

Romanesco Broccoli 1/2 st 1 st
Smör* 7) efter smak & behov
Lök 1/2 st 1 st

Päron 1 st 2 st

Hasselnötter 2) 20 g 40 g

Körvel 1 påse 1 påse

Gräddfil 7) 1/2 paket 1 paket
Senap 9) 25 g 50 g
Aioli 8) 9) 40 g 80 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
563 g

Energi 498 kj/119 kcal 2801 kj/670 kcal

Fett 7 g 41 g

Varav mättat fett 2 g 12 g

Kolhydrat 10 g 54 g

Varav sockerarter 2 g 9 g

Protein 4 g 22 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 0,4 g 2,1 g

Allergener
2) Nötter 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 

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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5041 0826  Hello romanesco!  
Romanesco är en korsning mellan blomkål och broccoli. Den är vacker att se på, och passar bra 
som garnering.


