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Förbered råvaror
Tärna tomat i 1 cm stora bitar. 

Finhacka rödlök [1/2 st, 2 pers]. 

Kärna ur och finhacka chili [1/2 st, 2 pers]. 

Grovhacka koriander. 

Skär kyckling i 2 cm stora bitar på en 
separat skärbräda. 

Skölj svarta bönor i en sil.

Marinera kyckling
Blanda kyckling med Tex-Mex och en skvätt 
olivolja* i en skål.

Stek kyckling
Hetta upp en skvätt olivolja* i en mellanstor 
stekpanna på medelvärme. 

Stek kyckling i 4-5 min tills genomstekt. 

VIKTIGT: Kycklingen är färdiglagad när köttet är 
vitt och utan inslag av rosa. 

Värm bönor
Mosa bönor och sriracha grovt i en skål med en 
gaffel. För över till en stekpanna, tillsätt en skvätt 
olivolja* och fräs tills uppvärmda, 2-4 min.

Blanda tomatsalsa
Blanda tomat, rödlök, chili, hälften av 
koriandern, en nypa socker* och en skvätt 
olivolja* i en skål. Krydda med salt* och peppar*. 

Blanda gräddfil, resterande koriander, en nypa 
salt* och peppar* i en ny skål.

Värm tortillas i micron eller i en torr stekpanna.

TIPS: Skippa chilin om ni inte är förtjusta i 
stark mat.

Servera
Sätt fram alla tillbehör, och bygg din fajita. Börja 
med bönor, toppa med kyckling och salsa, och 
avsluta med en klick gräddfil.

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, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Tomat 2 st 3 st

Rödlök 1/2 st 1 st

Chili s 1/2 st 1 st

Koriander 1 påse 1 påse

Strimlad kycklinglårfilé 300 g 600 g

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Tex-Mex 4 g 8 g

Sriracha s 20 g 40 g

Gräddfil 7) 1/2 paket 1 paket

Minitortillas 13) 17) 8 st 16 st

Socker* efter smak & behov

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
635 g

Energi 559 kj/134 kcal 3550 kj/849 kcal

Fett 4 g 28 g

Varav mättat fett 1 g 9 g

Kolhydrat 14 g 89 g

Varav sockerarter 2 g 10 g

Protein 8 g 49 g

Fiber 2 g 13 g

Salt 0,6 g 3,5 g

Allergener
7) Mjölk 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 17) Sesam

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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5041 0826  Hello fajita!  
En klassisk fajita flamberas genom att tillsätta alkohol. De vackra lågorna ger  en rökig smak till rätten. 
Men det satsar vi inte på idag!


