
Sojasås  

Vitlöksklyfta  Ingefära  

Gurka  

Ekologisk Lime  Chili  

Nötfärs  Koriander  

Tortillabröd  Spetskål  

Gräddfil  

Morot  Vitvinsvinäger  

35-45 minuter      A   

Korean-style tortillas 
med nötfärs, spetskål och picklad gurka
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2021-V40

Förbered sås
Sätt ugnen på 200°C/180°C varmluft. 

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

Skala och finhacka ingefära och vitlök. Halvera 
lime, dela ena halvan i klyftor. 

Blanda chili, ingefära, vitlök, socker* [2 tsk | 
3 tsk], sojasås, olivolja* [1 msk | 2 msk] och en 
generös skvätt limejuice [1 msk | 2 msk] i en skål. 

TIPS: Använd bara hälften av chilin om du inte är 
förtjust stark mat. 

Pickla gurka
Riv gurka i långa strimlor med en grönsaksskalare. 

Blanda gurka i en skål med  
vitvinsvinäger [1/2 paket, 2P], en nypa socker* och 
salt*. Sätt åt sidan och rör om lite då och då.

Stek köttfärs
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelvärme. Bryn nötfärs i 1-2 min. Rör i såsen 
och sjud i 8-10 min. 

VIKTIGT: Köttfärsen är färdiglagad när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

Förbered grönsaker
Grovriv morot. 

Finstrimla spetskål, lägg den i en skål och strö över 
en nypa salt*.

Hacka koriander
Grovhacka koriander. 

Värm upp tortillabröd på ett ugnsgaller i ugnen i 
2-3 min.

Servera
Bre gräddfil på varje tortilla och fyll dem med 
köttfärs, morot, spetskål, picklad gurka och 
koriander. Servera med limeklyftor vid sidan av.

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
Stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker

Ingredienser
 2 P  4 P

Chili s 1/2 st 1 st

Ingefära 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Lime, ekologisk 1 st 2 st

Socker* (steg 1) 2 tsk 3 tsk

Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml

Olivolja* (steg 1) 1 msk 2 msk

Gurka 1 st 1 st

Vitvinsvinäger 1/2 paket 1 paket

Socker* (steg 2) efter smak och behov

Nötfärs 250 g 500 g

Morot 1 st 2 st

Spetskål 200 g 400 g

Koriander 1 påse 1 påse

Tortillabröd 13) 8 st 16 st

Gräddfil 7) 1/2 paket 1 paket

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
587 g

Energi 582 kj/139 kcal 3413 kj/816 kcal

Fett 6 g 35 g

Varav mättat fett 2 g 11 g

Kolhydrat 14 g 81 g

Varav sockerarter 4 g 24 g

Protein 7 g 41 g

Fiber 1 g 6 g

Salt 0,6 g 3,6 g

Allergener
7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten 

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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 Hello ingefära!  
Skala ingefära med en sked istället för en kniv så blir det mindre spill och du kommer lättare åt överallt.


