
35-45 minutter 

Sød Kartoffel  

Pære  Balsamico  

Bacon  

Blandet Salat  Fraiche 10%  

Agurk

BBQ-Sauce  Hvidløgsfed  

Gulerod  Revet Mozzarella  

   H   

Søde kartoffelbåde 
med bacon & fraiche



Gratiner kartoffelbåde
Drys med revet ost. 

Bag i ovnen i 6-8 min, eller indtil osten er smeltet 
og gylden.

Bland pæresalat
Skær pære og agurk i tynde skiver. 

Bland balsamico [1/2 pakke, 2 pers.] og en smule 
olivenolie* i en stor skål. 

Vend pære, agurk og salat i skålen. 

Krydr med salt* og peber*.

6. Server
Anret kartoffelbåde og pæresalat på tallerkener. 

Top med fraiche.

Velbekomme!

Bag kartoffelbåde
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Skær kartoffel (uskrællet) i store både [4 både, 
2 pers. | 8 både, 4 pers.]. Prik med en gaffel. 

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp men 
en smule olivenolie*. Krydr med salt* og peber*. 

Bag i ovnen i 25-30 min, eller indtil møre.

Steg bacon
Riv gulerod (uskrællet) groft. 

Pres eller hak hvidløg fint. Hak bacon groft.

Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg bacon i 3-4 min. Tilsæt gulerod og hvidløg. 
Steg i 2-3 min. Tag panden af varmen. 

Tilsæt BBQ-sauce. 

Smag til med salt* og peber*.

Forbered kartoffelbåde
Tag kartoffelbåde ud af ovnen. 

Placer parvis på bagepladen. 

Top med BBQ-bacon.
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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
Skærebræt, stegepande, bageplade, hvidløgspresser, 
rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

Sød kartoffel 450 g 900 g

Gulerod 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 2 stk 3 stk

Bacon 1 pakke 2 pakker

BBQ-sauce 9) 14) 60 g 120 g

Revet mozzarella 7) 50 g 100 g

Pære 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Balsamico 14) 1/2 pakke 1 pakke

Blandet salat 1 pose 1 pose

Fraiche 10% 7) 1/2 pakke 1 pakke

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion 
620 g

Energi 415 kj/99 kcal 2577 kj/616 kcal

Fedt 5 g 30 g

Heraf mættet  fedt 2 g 14 g

Kulhydrat 9 g 57 g

Heraf sukkerarter 3 g 21 g

Protein 4 g 24 g

Fiber 1 g 7 g

Salt 1/2 g 3,1 g

Allergener
7) mælk 9) sennep 14) sulfitter

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

2020-U51

 TIP!  
Med en saks, et rivejern og en spisekniv som værktøj kan børnene let hjælpe, og så lærer du dem 
teamwork, og aftensmaden klares på ingen tid!


