
ALLT BLIR GODARE 
MED BACON!



KÄRA BACON! 
Du är sältan och karaktären, du är det krispiga krispet, rökigheten, de tunna skivorna, den gyllene färgen  

och den lite frasiga känslan. Du är brunchens bästa vän, du gör hamburgaren lycklig och ger pastan  
lite karaktär. Vilken fläskig produkt du är!

För att visa att nästan allt blir godare med bacon bjuder vi på en salig samling  
recept där bacon är pricken över i:et. Låt er väl smaka.

40%
 BRINGA



PÅ JAPANSKA BETYDER DET "STEK DET DU FÖREDRAR" OCH DETTA  
ÄR VERKLIGEN EN RÄTT SOM KAN VARIERAS I DET OÄNDLIGA.

JAPANSK PANNKAKA MED BACON OCH KÅL

OKONOMIYAKI

Recept för 10 personer

1 l vetemjöl
10 st ägg
7 dl vatten
1 kg vitkål – fint strimlad
1 knippen salladslök
1 dl inlagd ingefära (gari) – finhackad
700 g bacon – knaperstekt och fin-
hackad (spara ca 200 g till topping)
2–3 tsk salt
olja och smör till stekning

Sås:
1 dl ljus japansk soja
1 dl worcestershiresås
1 dl vatten
0,5 dl honung
0,5 dl risvinäger
1 msk ingefära – riven
2 tsk maizena

Topping:
bacon
salladslök
nori – klippt i strimmor
sesamfrön
majonnäs

Gör så här:

1.   Börja med att vispa ihop pann-
kaksmeten med ägg, vetemjöl 
och vatten samt salt.

2.  Skär ner baconet i små bitar och 
stek krispigt i stekpanna – lägg 
över på en assiett med hus-
hållspapper.

3.  Skiva vitkålen tunt och finhacka 
ingefäran och löken – vänd ner  
i smeten tillsammans med bacon 
(spara gärna lite bacon att toppa 
med).

4.  Hetta upp smör och olja i en 
stekpanna till medelvärme och 
stek pannkakor – ca 5 minuter per 
sida (– vid större serveringar kan 
smeten gräddas i nonstick-bläck  
i ugn – låt då pannkakan få färg 
på ytan och sätt sedan på lock 
och låt gå färdigt så pannkakan 
inte blir torr. Skär i portionsbitar.)

5.  Koka upp alla ingredienser till 
såsen utom maizena som rörs ut 
i lite kallt vatten och tillsätts den 
kokande såsen under omrörning. 
Låt svalna.

6.  Servera pannkakorna med 
sås, majonnäs, salladslök, nori, 
 sesamfrön och extra bacon. 
Smaklig spis!

OKONOMiyaKi, 
baseras på en smet och  
vitkål, plus vad du har 
 hemma. Den beskrivs 

 omväxlande som omelett, 
crÉpes, fylld pannkaka  
eller "Japansk pizza".



40%
 BRINGA

40%
 BRINGA

Kombinationen av härligt varm buljong, krispigt bacon, 
krämiga ägg och så rejält chilisting gör ramen till  
en riktig smakbomb.

BACON
RAMEN 

HET
TA, V

ÄRME OCH CRU
NCH I SAMMA RÄTT

Recept för 10 personer

ca 300 g bacon
2 gul lök - finhackad
4 vitlöksklyftor - rivna
6 cm färsk ingefära - riven
2 limeblad
5 dl hackad grönkål
3 l grönsaksbuljong
2 msk rå socker
0,75 dl risvinäger
ljus soja, chiliflakes efter smak

10 portioner vetenudlar

200 g broccoli
1 knippe salladslök
1 påse färsk spenat
10 st kokta ägg
sesamfrön

ev. chiliolja

Gör så här:

1.   Sätt ugnen på 160 grader. Lägg ut hälften 
av baconen på plåtar och stek krispiga i 
 ugnen. Skär ner resten av baconen och 
fräs på tillsammans med lök, när det fått 
ordentligt med färg – tillsätt vitlök, ingefära 
och kål och fräs ytterligare några minuter. 
Tillsätt buljong och limeblad. Koka upp och 
låt gärna sjuda ca 20 min. Smaka av med 
soja, vinäger och chili.

2.  Koka ägg i ca 8 min – gulan ska vara  krämig 
men inte rinnande. Koka äggnudlarna 
 enligt anvisning på förpackningen.

3.  Hyvla broccolin tunt på mandolin.  
Skiva salladslöken och skölj spenaten.

4.  Lägg nudlar och grönsaker i skålar, fyll på 
med het buljong och toppa med krispigt 
bacon, ägg, salladslök, spenat, sesamfrön 
och lite chiliolja för extra hetta.  
Meshiagare!

EN RIKTIG  RESTRENSARE Grunden i en ramen är buljong  och grönsaker vilket gör den till en utmärkt restrensare. Koka en god buljong av vad du har hemma,  i med grönsaker och toppa  med bacon.



BACON- & MAPLESCONES 
BACONTRYFFERADE SCONES MED LÖNNSIRAP
Men hallå! Får bröd vara så här gott på riktigt?  
Lyfter din brunch till helt nya höjder. Yum, yum – pigs bum!

Recept för 10 personer

6 dl mjöl
2 dl potatismjöl
1,5 msk bakpulver
1 tsk salt
100 g smör
3,5 dl mjölk

140 g bacon – knaperstekt  
och smulat
0,5 dl finhackad persilja
1 msk milda chiliflakes

0,5 dl lönnsirap

Gör så här:

1.   Sätt ugnen på 220 grader. Rör samman de torra ingredienserna. Tillsätt det mjuka, rums-
varma smöret samt mjölk och arbeta snabbt ihop en deg. Tillsätt det smulade baconet, 
 persilja och chili. 

2.  Dela degen i 3 – 4 delar och forma till runda kakor som snittas lätt för att lätt kunna brytas 
och sedan naggas lätt med en gaffel. Grädda i ca 12 minuter till fin färg. 

3.  Ta ut sconesen och pensla med lönnsirap – servera direkt som en del av en härlig frukost 
 eller brunch!

DUBBLA UPP
Serverar gärna vispat smör till 
dina nybakade scones, och så 

några skivor knaperstekt bacon 
"on the side" så klartt!



BACONLINDADE  
MORÖTTER  
MED HONUNGSGLAZE OCH PRÄSTOSTDIPP
Snacka om snacksmorötter! Morotens söta smak kombinerat  
med baconets salta krisp är helt ljuvlig. Lägg till honungsglaze  
och prästostdipp och lyckan är total.

Recept för 10 personer

30–40 små fina morötter
ca 600g bacon
1 dl flytande honung
2 msk soja
svartpeppar

1,5 dl grovhackad dill
2–3 dl granatäpplekärnor
creama di balsamico

5 dl crème fraîche
7 dl långlagrad prästost (eller 
annan lagrad hårdost) – finriven
1 msk honung
salt och svartpeppar

Gör så här:

1.   Sätt ugnen på 200 grader. Tvätta och ansa morötterna – ska och dela ev. på längden om de 
är stora. Linda bacon runt morötterna och lägg ut dem på en plåt. Rör ihop honung och soja 
och pensla rikligt på morötterna och peppra.

2.  Sätt in morötterna i ugnen och låt gå tills de är helt genom mjuka och har fått en gyllne, 
 krispig yta.

3. Ta ut och strö över finhackad dill.

4. Rör ner den finrivna osten i crème fraîche och smaka av med salt och peppar.

MATIGA  
MORÖTTER  

Servera morötterna och 
 dippen som en underbar 
 förrätt, del av en  buffé 
 eller varför inte som 

 tillbehör till  
grillat kött.



BACON
672193  Bacon, rullpack ca 2,5mm tjock Kyld 54 1000 g 4 kg Sverige

672393  Bacon, tärnat ca 10x10x10 mm Kyld 45 2000 g 8 kg Sverige

672793  Baconsnitt  Kyld 45 2000 g 8 kg Sverige

Art nr Namn
Format/
Vikt/st Kylt/fryst

Hållbar- 
hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung



VÅRA UTESÄLJARE
MICHAEL BENGTSSON  08-725 80 10 
michael.bengtsson@hkscan.com

HELEN ANDERSSON  08-725 80 17 
helen.andersson@hkscan.com

CECILIA ÅKESSON  08-725 88 50 
cecilia.akesson@hkscan.com

CECILIA WASTESON  013-23 45 73 
cecilia.wasteson@hkscan.com

MARCUS KARLSSON  0702-92 46 25 
marcus.karlsson@hkscan.com

ROBERT LÖFQVIST  0707-84 93 91 
robert.lofqvist@hkscan.com

VÅRA INNESÄLJARE
CHARLOTTE TOBERT  013-23 47 61 
charlotte.tobert@hkscan.com

FREDRIK LINDBLOM  013-23 47 65 
fredrik.lindblom@hkscan.com

KAM-CHEF
NIKLAS RYDBERG  070-264 83 25 
niklas.rydberg@hkscan.com

FÖRSÄLJNINGSCHEF
FREDRIK SVÄRD  08-600 67 56 
fredrik.svard@hkscan.com

MATFORUM FÖR PRODUKT 
& MATRELATERADE FRÅGOR
020-59 59 77. matforum@hkscan.com

GROSSISTKOORDINATORER
ANDERS SETTERBERG  013-23 47 60 
anders.setterberg@hkscan.com

PIA LINDHOLM  013-23 45 54 
pia.lindholm@hkscan.com

order.afh@hkscan.com

HKSCANFOODSERVICE


