
Vitlök  

Tomat  Avokado  

Morot  

Tortillas  Nötfärs  

Gurka      Gräddfil  

Lime  Hello Mexico   

Ketchup

Majs  Lök  

 FAMILJ  30-35 minuter    H   

Chili con carne 
med bakade tortilla chips och avokado crema
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°C. 

Finhacka vitlök. Halvera och skiva lök tunt. Riv 
morot (skalning är valfritt). Häll av majsen i en sil.

2. Bryn köttfärs
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Stek lök tills den mjuknat, 
3-4 min. 

Lägg i vitlök, stek till doftande, ca 1 min. Tillsätt 
nötfärs och bryn i 4-5 min. Bryt upp eventuella 
klumpar med stekspaden.

3. Tillsätt grönsaker
Lägg i morot, majs, Hello Mexico kryddmixen 
till stekpanna och krydda med peppar*. Häll i 
ketchup och vatten* (se mängd i ingredienslistan).
Blanda ordentligt och sänk till låg värme. 

Låt sjuda tills chilin tjocknat något, 10-12 min.

4. Laga tortilla chips
Skär tortillabröden i 8 delar. Fördela tortilla jämnt 
mellan två bakplåtar täckta med bakplåtspapper. 
Häll över en skvätt olivolja* och krydda med salt* 
och peppar*. 

Baka i ugnen tills lätt gyllenbruna och krispiga, 
5-7 min.

5. Mosa avokado
Finhacka tomat och gurka medan tortillan bakar 
i ugnen. Halvera avokado, plocka ut kärnan och 
gröp ur. Mosa avokado och 1-2 msk limejuice i en 
skål med en gaffel. Rör i gräddfil och krydda med 
salt* och peppar*. 

TIPS: För en jämnare ‘crema’, blanda i en 
matberedare eller med en stavmixer.

6. Servera
Fördela chili con carne i skålar som du toppar med 
tomat och gurka. Servera med avokado crema 
och tortilla chips.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter. 
Var noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk.

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, bakplåt, 
bakplåtspapper, rivjärn, skålar

Skafferivaror
Salt, Peppar, Olja, Olivolja,  Vatten*

Innehåll
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlök 1 st 2 st

Lök 1/2 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Majs 150 g 340 g

Nötfärs 250 g 500 g

Hello Mexico kryddmix 3 g 6 g

Ketchup 9) 1/2 paket 1 paket

Vatten* 1/2 dl 1 dl

Tortillas 3) 13) 1/2 paket 1 paket

Olivolja* efter behov

Tomat 2 st 4 st

Gurka 1/2 st 1 st

Avokado 1 st 1 st (stor)

Lime 1 st 1 st

Gräddfil 7) 1 burk 1 burk

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror  

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER             
100G

PER PORTION 
670 G

Energi 453 kj/108 kcal 3033 kj/725 kcal

Fett 6 g 37 g

varav mättat fett 2 g 14 g

Kolhydrat 8 g 56 g

varav sockerarter 5 g 31 g

Protein 6 g 37 g

Fiber 1 g 10 g

Salt 0,3 g 1,9 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 9) Senap 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Vill barnen hjälpa till i köket? Låt dem dela 
tortillabröden med en sax.


