
Ljust smakrikt bacon av  
fin svensk gårdskyckling!

Äntligen!
KYCKLING -
BACON  



#tafågelvägen

Spaghetti Carbonara
4 portioner | 15–20 min
200 g Kronfågel Kycklingbacon,  
skuret i strimlor
Olja till stekning
1 gul lök, finhackad
1 vitlöksklyfta, hackad
3 dl grädde
Salt och svartpeppar
400 g spaghetti 
½ dl mjölk
100 g riven parmesan
4 äggulor
1 kruka basilika

Fräs kycklingbacon och lök i lite olja. Tillsätt 
grädde och koka ihop till en tjock sås. Smaka av 
med salt och peppar. Koka pastan al dente i saltat 
vatten och häll av. Blanda ner pastan i såsen, häll i 
mjölken och ge maten ett snabbt uppkok. Lägg upp 
på tallrikar och toppa med parmesan, äggula och 
basilikablad. 



#tafågelvägen





Tarte flambé
4 portioner | 10–15 min  (utan ugsntid)
200 g Kronfågel Kycklingbacon     
Pizzadeg, valfri
300 g Philadelphiaost    
2 gula lökar, skivade   
150 g riven ost 
Salt och svartpeppar
2 msk olivolja    
1 msk timjan, hackad    
1 msk rosmarin, hackad 

Sätt ugnen på 225°. Kavla ut pizzadegen tunt på en 
smord plåt och stryk ett lager med Philadelphiaost 
ända ut i kanterna. Fördela den skivade löken jämt 
över pizzadegen, salta, peppra och ringla över 
olivoljan. Strimla kycklingbacon och fördela över 
botten, strö osten över. Grädda pizzan i ugn i ca 15 
min. Hacka timjan och rosmarin fint och strö över 
när pizzan kommer ur ugnen. 





Kycklingbacon med äggröra
4 portioner | 10–15 min

200 g Kronfågel  
Kycklingbacon 
6 ägg 
3 msk grädde  
Salt och peppar 
4 msk gräslök

Stek baconet i panna. 
Knäck upp äggen och 
tillsätt grädden, vispa 
lätt. Häll ägg- och 
gräddblandningen i en 
kastrull. Sjud på svag 
värme under ständig 
omrörning tills äggen 
koagulerar. Smaka av 
med salt och peppar. 
Tillsätt hackad gräslök 
och servera genast 
tillsammans med 
baconet och tomatsal-
laden, se separat recept.

Tomatsallad 

2 msk solrosfrön, 
rostade 
4 tomater, tärnade 
1 rödlök, finhackad 
2 msk balsamvinäger 
4 msk olivolja 
Salt och peppar

Rosta solrosfrön i en 
het, torr stekpanna 
och ställ åt sidan för 
att svalna. Tärna 
tomaterna och fin-
hacka löken. Lägg i en 
skål. Tillsätt vinäger 
och olja. Smaka av 
med salt och peppar. 
Toppa med solros-
fröna.



Vårt bacon är inte bara gott och smakrikt, 
det är magert och klimat smart också. Du 
lagar och serverar det på samma sätt som 
annat bacon.  
Det passar perfekt till lätt, fräsch mat, till 
äggrätter och som smaksättare i sallader, 
pastarätter och sandwiches. 

                             Smaklig måltid!

Ljust smakrikt bacon av  
fin svensk gårdskyckling!


