
Bacon  

Bladpersilja  Balsamvinäger  

Skogschampinjoner  

Vitlöksklyfta  Rödlök  

SalladsmixMajonnäs  

Äpple  Baguette  

 SNABBLAGAD  20-30 minuter    C   

Bacon & svamp sandwich 
med äppelskivor
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1. Stek bacon
• Sätt ugnen på 200°C. 

• Placera baconskivorna på en plåt 
med bakplåtspapper. 

• Tillaga i toppen av ugnen i ca 15 min, eller 
tills krispiga. 

2. Förbered grönsaker
• Skär champinjoner i tunna skivor. 

• Skiva rödlök tunt. 

• Finhacka vitlök.

3. Fräs svamp
• Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna 

på högvärme. 

• Fräs rödlök, svamp, balsamvinäger och 
hälften av vitlöken i ca 5 min.

4. Hacka persilja
• Finhacka persilja. 

• Blanda persilja, resterande vitlök och 
olivolja* [2 msk, 2 pers | 4 msk, 4 pers] i 
en skål. 

5. Bre persiljeolja
• Dela brödet på både längden och bredden, 

och bre dem med kryddolja. 

• Baka brödet i ugnen i 7-8 min.

• Skär äpple i tunna skivor. 

6. Servera
• När brödet är klart, bre majonnäs 

på bottenskivan. 

• Placera svamp, bacon och salladsmix 
ovanpå och toppa med äppleskivor. På med 
locket och hugg in!

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 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Bacon 1 paket 2 paket

Skogschampinjoner 200 g 400 g

Rödlök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 3 st 6 st

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Bladpersilja 1 påse 1 påse
Stenugnsbakad baguette 
3) 13)

1 st 2 st

Äpple 1 st 2 st

Majonnäs 8) 9) 50 g 100 g

Salladsmix 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
466 G

Energi 686 kj/164 kcal 3197 kj/764 kcal
Fett 8 g 39 g
Varav mättat fett 2 g 9 g
Kolhydrat 16 g 75 g
Varav sockerarter 3 g 15 g
Protein 5 g 25 g
Fiber 2 g 9 g
Salt 0,8 g 3,8 g

Allergier
3) Sesam 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten 14) Sulfiter  

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

 HELLO JONAGOLD!  
Jonagold är ett saftigt äpple med en sötsyrlig smak som är en perfekt kombination till majonnäs och 
bacons sälta.


