
Spetskål  

Linser  Kryddmix  

Majs  

Chili  Koriander  

Tortillabröd

Gräddfil  Lime  

Panko Ströbröd  Avokado  

 SNABBLAGAD  20-25 minuter med förvärmd ugn (180°C)    K   

Gröna tacos 
med panerad avokado, majs och kryddiga linser
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1. Förbered grönsaker
• Sätt ugnen på 180°C. 

• Strimla spetskål fint. 

• Skölj majsen i en sil under kallt vatten. 

• Grovhacka koriander. 

• Kärna ur och grovhacka chili.

2. Stek linser
• Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna 

på medelvärme. 

• Fräs Central American Style kryddmix under 
omrörning ett par sekunder. 

• Tillsätt linserna och fräs ytterligare 2-3 min. 
För över linserna till en skål och täck för att 
hålla varm. 

3. Skiva avokado
• Halvera avokado och skär vardera halva i 

4-5 skivor. 

• Ta fram två djupa tallrikar. Vispa ägg* i 
den ena. 

• Blanda panko, en nypa peppar* och en rejäl 
nypa salt* i den andra.

4. Panera avokado
• Vänd varje avokadoskiva först i ägg, sedan i 

panko. Lägg dem på en tallrik. 

• Hetta upp en rejäl skvätt olja* i stekpannan. 

• När oljan är varm, stek de panerade 
avokadoskivorna tills de är frasigt gyllene, 
2-3 min på varje sida.

5. Blanda limesås
• Dela lime i klyftor. 

• Tillsätt en skvätt limejuice och en nypa salt* 
till gräddfilen [1/2 burk, 2 pers]. 

• Värm tortillas i ugnen, 1-2 min.

6. Servera
• Duka bordet. Fördela limesås, kryddiga 

linser, strimlad spetskål, panerad 
avokado, majs, koriander och chili (stark!) 
i olika skålar. 

• Ställ fram alla tillbehör till din gröna tacos på 
bordet, och middagen är serverad.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt 
och örter. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Spetskål 1/2 st 1 st

Majs 1 burk 1 burk

Koriander 1 påse 1 påse

Chili (stark!) 1 st 1 st
Central American Style 
kryddmix

8 g 16 g

Linser 1 paket 2 paket

Avokado 1 st 2 st

Ägg* 8) 1 st 2 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Lime 1 st 2 st

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Tortillabröd 3) 13) 1 paket 1 paket

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
617 G

Energi 546 kj/130 kcal 3364 kj/804 kcal
Fett 5 g 29 g
Varav mättat fett 1 g 8 g
Kolhydrat 17 g 102 g
Varav sockerarter 2 g 13 g
Protein 4 g 25 g
Fiber 3 g 18 g
Salt 0,6 g 3,7 g

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 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.

 TIPS!  
Ett toksmart knep som gör det lätt för barnen att äta tacos är att sätta en påsklämma runt den vikta 
tortillasen, så slipper ni spill och kladd.


