
Vitlöksklyfta  

Chili  Grönsaksbuljong  

Paprika  

Hello Mexico Kryddmix  Svarta Bönor  

Riven Mozzarella  Rödlök  

Koriander  Tomat  

Krossade Tomater  Tortillabröd  

Lime  Avokado  

25-35 minuter    E   

Hemlagade tortillachips 
med svarta bönor, guacamole och mozzarella
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Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°/200°C varmluft. 

Pressa vitlök. 

Kärna ur och skär paprika i 1 cm breda skivor. 

Skölj bönorna i en sil under kallt vatten. 

Skär tortillabröden som en pizza så du får 
små nachos.

Laga tortillachips
Fördela tortillabitarna över två bakplåtar 
med bakplåtspapper. Ringla (eller spraya) över 
olivolja*, krydda med salt* och peppar*. Vänd så 
att bitarna täcks. Baka i ugnen tills gyllenbruna, 
6-8 min. 

Strö över mozzarella de sista 3-4 min av 
tillagningstiden, och baka tills osten har smält. 

TIPS: Håll ett öga på tortillabitarna i ugnen. Du vill 
att de ska vara krispiga men inte brända.

Koka bönröra
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelvärme. Fräs vitlök, paprika och Hello 
Mexico kryddmix i 5-6 min. Smaksätt med en nypa 
socker*, salt* och peppar*. 

Tillsätt krossade tomater, grönsaksbuljong och 
bönor. Låt sjuda i 5 min, eller tills vätskan har 
reducerats till hälften. 

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

Dela lime i klyftor. 

Mosa avokado med en gaffel. Smaksätt sedan 
med juice från 1-2 limeklyftor, chili, en nypa salt* 
och peppar*. 

Blanda ordentligt - och voilà, guacamolen 
är färdig.

Blanda salsa
Finhacka rödlök [1/2 st, 2 pers], tomat och 
koriander. Blanda dem i en skål tillsammans med 
en skvätt olivolja*, en nypa salt* och peppar*.

Servera
Fördela tortillachips mellan era tallrikar. 
Servera med bönröra, tomatsalsa, guacamole 
och limeklyfta.

Smaklig måltid!

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

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Gul paprika 1 st 2 st
Svarta bönor 1 paket 2 paket
Tortillabröd 13) 17) 4 st 8 st
Riven mozzarella 7) 50 g 100 g
Hello Mexico kryddmix 4 g 8 g

Socker* efter smak & behov
Krossade tomater 1 paket 2 paket
Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Chili s 1/2 st 1 st
Lime 1 st 2 st
Avokado 1 st 2 st
Rödlök 1/2 st 1 st
Tomat 2 st 3 st
Koriander 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
828 g

Energi 360 kj/86 kcal 2979 kj/712 kcal
Fett 3 g 24 g
Varav mättat fett 1 g 8 g
Kolhydrat 9 g 73 g
Varav sockerarter 2 g 17 g
Protein 3 g 27 g
Fiber 3 g 24 g
Salt 0,4 g 3,4 g

Allergener
7) Mjölk 10) Selleri 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. 
Hello Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano
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 TIPS!  
Att reducera en sås betyder att koka bort vätska, få den att tjockna och att koncentrera smakerna. Se upp 
mot slutet av reduceringen då tomatsåsen lätt blir bränd i botten.


