
25-35 minutter

Løg  

Panamad Majs  

Hvidløgsfed  

Koriander  Tomat  

Rød Peberfrugt  Kidneybønner  

Fraiche 10%    

BBQ-Sauce  Hakkede Tomater  

Revet Mozzarella  Tortillabrød  

Grøntsagsbouillon  Middelhavsdrøm  

   K   

Enchiladas 
med kidneybønner og tomatsalsa



Bag enchiladas
Placer et tortillabrød på et skærebræt, og top med 
1/4 af bønnefyld. Rul sammen, og placer i et ildfast 
fad, som passer i størrelsen. 

Fortsæt med resterende tortillabrød. 

Top med resterende enchiladasauce, og drys med 
majs og revet mozzarella. 

Bag øverst i ovnen i 5 min, eller indtil osten 
er gylden.

Lav tomatsalsa
Hak koriander groft. 

Skær tomat i 1 cm tern. 

Bland koriander og tomat i en lille skål, og krydr 
med et nip salt* og peber*.

Server
Anret enchiladas på tallerkener. 

Top med tomatsalsa.

Dryp med resterende fraiche.

Velbekomme!

Steg løg og hvidløg
Tænd ovnen på 240°C/220°C grillfunktion. 

Hak løg fint.

Pres eller hak hvidløg fint. 

Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på middelhøj varme. 

Steg løg og hvidløg i 1-2 min.

Lav enchiladasauce
Tilsæt Panamad, Middelhavsdrøm og hvedemel* 
[1/2 spsk | 1 spsk], og rør rundt. 

Tilsæt vand* [1 dl | 2 dl] og grøntsagsbouillon, og 
rør indtil der ikke er klumper. 

Tilsæt hakkede tomater [1/2 pakke, 2P] og BBQ-
sauce [1/2 pakke, 2P], og lad simre i 5 min. 

Krydr med salt* [1/2 tsk | 1 tsk] og et nip peber*. 

Tilsæt fraiche [1 spsk | 2 spsk], og rør rundt.

Tilsæt bønner og peberfrugt
Hæld væde fra kidneybønner og majs. 

Hak kidneybønner groft. 

Skær peberfrugt i 1 cm tern. 

Bland kidneybønner, peberfrugt og halvdelen 
af enchiladasauce i en skål, og krydr med 
salt* [1/2 tsk | 1 tsk] og et nip peber*.
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Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.  

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, hvedemel

Ingredienser
 2P  4P

Løg 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Panamad 4 g 8 g

Middelhavsdrøm 4 g 8 g

Hvedemel* 13) (trin 2) 1/2 spsk 1 spsk

Vand* (trin 2) 1 dl 2 dl

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Hakkede tomater 1/2 pakke 1 pakke

BBQ-sauce 9) 14) 1/2 pakke 1 pakke

Salt* (trin 2) 1/2 tsk 1 tsk

Fraiche 10% 7) 1/2 pakke 1 pakke

Kidneybønner 1 pakke 2 pakker

Majs 150 g 340 g

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Salt* (trin 3) 1/2 tsk 1 tsk

Tortillabrød 13) 4 stk 8 stk

Revet mozzarella 7) 50 g 100 g

Koriander 1 pose 1 pose

Tomat 1 stk 2 stk

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion   
860 g

Energi 613 kj/146 kcal 5269 kj/1259 kcal

Fedt 4 g 31 g

Heraf mættet  fedt 1 g 9 g

Kulhydrat 22 g 186 g

Heraf sukkerarter 3 g 27 g

Protein 5 g 43 g

Fiber 2 g 19 g

Salt 1,2 g 9,9 g

Allergener
7) mælk 9) sennep 10) selleri 13) gluten 14) sulfitter

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

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO MOZZARELLA!  
Mozzarella kaldes for Italiens "hvide guld"!


