
Zucchini  

Fläskkotlett Hel  Majs  

Rödlök  

Morot  Vitlöksklyfta  

TortillabrödBladpersilja  

Köttbuljong  Crème Fraiche  

 FAMILJ    SNABBLAGAD  25-30 minuter med förvärmd ugn (200°C)    G   

Burrito 
med kotlettstrimlor, zucchini & persilja
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1. Förbered grönsaker
• Sätt ugnen på 200°C. 

• Skär zucchini i halvmånar. 

• Dela rödlök i klyftor. 

• Pressa vitlök. 

• Skölj majsen i en sil under kallt vatten. 

• Riv morot. 

• Finhacka persilja.

2. Skär köttet
• Skär fläskkotlett i tunna strimlor på en 

separat skärbräda.

3. Fräs grönsaker
• Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor 

stekpanna på medelvärme. Fräs rödlök, 
vitlök, morot, zucchini och majs i 3-4 min.

4. Stek köttet
• Tillsätt köttet i stekpannan och stek i 

ytterligare 1-2 min. 

• Tillsätt hälften av crème fraichen, 
köttbuljong och hälften av persiljan, rör om 
och låt sjuda 2-3 min. Krydda med en nypa 
salt* och peppar*.

VIKTIGT: Fläskköttet är färdiglagat när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

5. Värm tortillas
• Värm tortillas i 1-2 min i ugnen - håll koll så 

de inte blir torra och hårda.

6. Servera
• Bre tortillas med crème fraiche och toppa 

med kotlettstrimlor, grönsaker och persilja. 

• Vik in botten, och rulla ihop sidorna till en 
tight burrito och hugg in.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt och 
örter. Var även noggrann med att tvätta händer och 
köksredskap direkt efter hantering av rått kött och 
rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, sil, bakplåt

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Zucchini 150 g 300 g

Rödlök 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Majs 1 burk 1 burk

Morot 2 st 3 st

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Fläskkotlett hel 300 g 600 g

Crème fraiche 7) 75 g 150 g

Köttbuljong 4 g 8 g

Tortillabröd 3) 13) 1 paket 2 paket

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
622 G

Energi 592 kj/142 kcal 3680 kj/880 kcal
Fett 5 g 32 g
Varav mättat fett 2 g 13 g
Kolhydrat 15 g 95 g
Varav sockerarter 3 g 17 g
Protein 7 g 46 g
Fiber 2 g 10 g
Salt 1/2 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.


