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Körsbärstomater  Rödlök  
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35-45 minuter    E   

Blomkålstaco 
med guacamole, krispiga bönor och tomatsalsa
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1. Dela blomkål
Sätt ugnen på 200°C. 

Häll av svarta bönor i en sil. 

Dela blomkål [1/2 st, 2 pers] i små buketter.

2. Baka blomkål & bönor
Placera svarta bönor och blomkål på en plåt 
med bakplåtspapper. Strö över Hello Mexico 
kryddmixen och panko. 

Blanda och sprid grönsakerna jämnt. Dela smör* 
i tunna skivor och placera dessa ovanpå bönorna 
och blomkålen. Krydda med salt* och peppar*. 
Baka i ugnen i ca 20 min.

3. Förbered grönsaker
Skiva rödlök tunt. 

Finhacka körsbärstomater och koriander.

4. Blanda tomatsalsa
Blanda rödlök [1/2 st för 2 pers], tomat och 
koriander tillsammans med en skvätt olivolja*, en 
nypa salt* och peppar* i en skål - detta är er salsa.

5. Laga guacamole
Pressa vitlöksklyfta [1/2 st, 2 pers]. Dela lime 
i klyftor. 

Mosa avokado med vitlök och gräddfil [1/2 burk, 
2 pers] i en skål. Smaksätt med juicen från 1-2 st 
limeklyfta, en nypa salt* och peppar*. 

Placera tortillabrödet på ett ugnsgaller och värm 
upp i ugnen, 1-2 min.

6. Servera
Servera tacos fullproppade med krispiga bönor 
och blomkål. Toppa med tomatsalsa och 
guacamole. Smaksätt med limejuice. 

TIPS: Strö över kvarvarande panko från bakplåten.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt 
och örter. 

Köksredskap
Skärbräda, sil, bakplåt, bakplåtspapper, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, smör, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Blomkål 225 g 450 g

Hello Mexico kryddmix 1 paket 1 paket

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Smör* 7) (steg 1) 15 g 30 g

Rödlök 1/2 st 1 st

Körsbärstomater 200 g 400 g

Koriander 1 påse 1 påse

Olivolja* (steg 4) efter behov

Vitlöksklyfta 1/2 st 1 st

Lime 1 st 2 st

Avokado 1 st 2 st

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Tortillabröd 3) 13) 1 paket 2 paket

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
638 G

Energi 512kj/122 kcal 3261 kj/780 kcal
Fett 5 g 30 g
Varav mättat fett 2 g 10 g
Kolhydrat 15 g 93 g
Varav sockerarter 2 g 11 g
Protein 4 g 26 g
Fiber 3 g 18 g
Salt 0,4 g 3,3 g

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 13) Gluten

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 Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

 HELLO KORIANDER!  
Koriander förvaras bäst i en lufttät behållare 
eller i ett glas med lite vatten i kylskåpsdörren.


