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1. Mixa bönröra
Skölj svarta bönor i en sil under kallt vatten*. 
Skala vitlök.

Lägg svart bönor, vitlök och 1 msk gräddfil i en 
mixer. Blanda tills du har en grov bönröra. Krydda 
röra med limejuice och salt* efter smak. 

TIPS: Om du inte har en mixer, mosa bönorna med 
en gaffel och pressa vitlöken. Det är helt okej om 
röran fortfarande har lite bitar.

2. Hacka grönkål
Bryt av bladen på grönkålen. Skär bort stjälkarna 
och finhacka själva bladen.

3. Fräs grönkål
Fräs grönkål på en torr stekpanna på medelvärme i 
5 min. Krydda med en nypa salt*.

4. Laga sallad
Skiva gemsallad tunt. Finhacka persilja, tomat, 
och rödlök. 

Blanda gemsallad, persilja, tomat och rödlök i 
en salladskål tillsammans med en skvätt olivolja* 
och citronjuice. 

Blanda resterande gräddfil och Hello Mexico 
kryddmix i en skål.

5. Bygg quesadillas
Bre bönmixen på tortillabrödet, strö över med 
grönkål och mozzarella. Placera sedan en 
tortilla ovanpå. 

Hetta upp en klick smör* i en stor stekpanna på 
medelvärme. Lägg i hela quesadillan och stek den 
i 3-4 min per sida.

6. Servera
Kvarta quesadillan och fördela mellan era tallrikar. 
Servera med sallad och mexi-gräddfil vid sidan.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
kastrull, skålar, stavmixer

Skafferivaror
Salt, Peppar, Olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Lime 1 st 2 st

Grönkål (med stjälk) 100 g 200 g

Strimlad mozzarella 7) 1/2 påse 1 påse

Gemsallad 100 g 200 g

Bladpersilja 1 påse 1 påse

Plommontomater 2 st 4 st

Rödlök 1 st 1 st

Gräddfil 7) 150 g 300 g

Hello Mexico kryddmix 3 g 6 g

Tortilla wraps 3) 13) 1 paket 2 paket

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivaror  

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
607 G

Energi 545 kj/130 kcal 3307 kj/791 kcal

Fett 4 g 26 g

Varav mättat fett 2 g 11 g

Kolhydrat 16 g 98 g

Varav sockerarter 2 g 12 g

Protein 6 g 33 g

Fiber 2 g 15 g

Salt 0,5 g 3,2 g

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

Allergier
3) Sesam 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, rostad röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

 TIPS!  
Stänk lite vatten på grönkålen och förvara den i en plastpåse i kylskåpet så behåller den spänsten.


