
Brune Champignon  

Hakkede Tomater  Sorte Bønner  

Gulerod  

Rødløg  Hvidløgsfed  

Koriander  Agurk  

Tomat  Revet Mozzarella  

FraicheLime  

Tortillabrød  Hello Mexico      

25-35 minutter    L   

Bønneenchiladas 
med svampe, tomatsalsa & fraiche



Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk

2020-U34

1. Forbered grøntsager
Forvarm ovn til 220°C/200°C varmluft. 

Skær svampe i tynde skiver. Riv 
gulerod (uskrællet). 

Pres eller hak hvidløg fint. Hak rødløg fint.

Dræn bønner i et dørslag.

2. Steg svampe
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg svampe i 3-4 min. Stil til side i en skål. 

Steg gulerod og 1/2 rødløg i 2-3 min. Tilsæt 
hvidløg, hakkede tomater og Hello Mexico.

3. Lav tomatsauce
Tilsæt vand*. Lad simre i 2-3 min, eller indtil let 
tyknet. Smag til med salt* og peber*. 

Hæld halvdelen af saucen i en skål. 

Tilsæt svampe og bønner [½ pakke, 2 pers.] til 
stegepanden. Rør rundt. 

4. Lav enchiladas
Fyld tortillabrød med svampe og bønner. Rul 
sammen til enchiladas (2 pr. person). 

Læg enchiladas i et ildfast fad med bagepapir. 
Hæld resterende tomatsauce over. Drys med ost. 

Bag i ovnen i 5-8 min, eller indtil osten er smeltet 
og gylden.

5. Bland salsa
Hak tomat og agurk. Hak koriander fint. Skær 
lime i både. 

Bland tomat, agurk, koriander, en skvæt 
limesaft, olivenolie*, resterende rødløg, et nip 
salt* og peber* i en skål.

6. Server
Anret enchiladas på tallerkener. 

Top med salsa og fraiche. 

Server med limebåde.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, dørslag, ildfast fad, 
hvidløgspresser, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Brune champignon 200 g 400 g

Gulerod 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Rødløg 1 stk 2 stk

Sorte bønner 1/2 pakke 1 pakke

Hakkede tomater 1 dåse 2 dåser

Hello Mexico 4 g 8 g

Vand* (trin 3) 1 dl 2 dl

Tortillabrød 3) 13) 4 stk 8 stk

Revet mozzarella 7) 1 pose 1 pose

Tomat 1 stk 2 stk

Agurk 1 stk 1 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Lime 1/2 stk 1 stk

Fraiche 7) 75 g 150 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
795 G

Energi 388 kj/93 kcal 3086 kj/738 kcal

Fedt 3 g 21 g

Heraf mættet  fedt 1 g 8 g

Kulhydrat 12 g 98 g

Heraf sukkerarter 2 g 18 g

Protein 4 g 31 g

Fiber 2 g 16 g

Salt 1/2 g 3,7 g

Allergener
3) sesam 7) mælk 13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan ændre 
sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Ingredienser, Hello Mexico: Spidskommen, paprika, 
havsalt, sort peber, ristet hvidløg, ristet rød chili, løgpulver, 
cayennepeber, timian, krydderpeber, oregano


