
Paprika  

Salladslök  Svarta Bönor   

Morot    

Rödlök  Vitlök  

Tortilla Chips

Riven Mozzarella  Crème Fraîche  

Krossade Tomater  Hello Mexico   

25-30 minuter    C   

Chili sin carne 
med mozzarella, salladslök och tortilla chips
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1. Förbered grönsaker
Halvera paprika och ta bort kärnhus. 

Finhacka paprika, morot och rödlök. Pressa 
vitlök. Ansa salladslök och skiva den tunt.

Häll av och skölj svarta bönor i en sil.

2. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en kastrull på 
medelvärme. Lägg paprika, morot och rödlök i 
kastrullen. Krydda med en nypa salt* och peppar*.

Fräs grönsakerna tills de har mjuknat, 4-5 min. Rör 
om regelbundet så de inte bränns vid. 

3. Krydda grönsaker
Rör i vitlök och Hello Mexico kryddmix i 
kastrullen. Stek tills det börjar dofta, 2-3 min, 
under omrörning. 

4. Tillsätt krossade tomater
Häll i krossade tomater och svarta bönor i 
kastrullen. Koka upp på hög värme. Sänk till 
medelvärme när chilin börjar koka. 

Låt sjuda under regelbunden omrörning tills 
chilin har tjocknat, 12-15 min. Krydda med salt* 
och peppar*.

TIPS: Tillsätt en skvätt vatten om du tycker att 
såsen blir för tjock.

5. Servera
Fördela chilin mellan era skålar och toppa med en 
klick crème fraîche. 

Strö över riven mozzarella [1/2 påse, 2 pers] 
och salladslök. 

Servera med tortillachips vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter.  

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, vitlökspress, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Paprika, grön 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Rödlök 1 st 2 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Salladslök 1 st 2 st

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Hello Mexico kryddmix 3 g 6 g

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Crème fraîche 7) 75 g 150 g

Riven mozzarella 7) 1/2 påse 1 påse

Tortilla chips  13) 1/2 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
617 G

Energi 379 kj/91 kcal 2337 kj/559 kcal

Fett 5 g 29 g

Varav mättat fett 2 g 12 g

Kolhydrat 7 g 45 g

Varav sockerarter 3 g 16 g

Protein 4 g 22 g

Fiber 3 g 16 g

Salt 0,3 g 1,6 g

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

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

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

 HELLO SALLADSLÖK!  
Salladslökens blast smakar milt av gräslök och 
är som mildast på våren.


