
Rödlök  

Hello Mexico Kryddmix  Kycklingfärs  

Vitvinsvinäger    

Vitlök  Morot  

Salladsmix  Plommontomater  

Koriander  Riven Mozzarella  

Gräddfil

Tortillas  Krossade Tomater  

30-40 minuter • Laga mig först    A   

Kycklingenchiladas 
med mozzarella, picklad rödlök och gräddfil
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1. Pickla lök
Sätt ugnen på 200°C. 

Blanda en lag av vitvinsvinäger, vatten* [2msk 
| 4 msk], en generös nypa socker* och salt* i 
en skål. 

Skiva rödlök [1/2 st, 2 pers] tunt. Krama löken i 
handen och lägg den i lagen. Rör om och låt stå 
tills servering.

2. Riv morot
Skala och riv morot. 

Skala och finhacka vitlök. 

3. Stek kycklingfärs
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stekpanna på 
medelhög värme. Bryn kycklingfärsen, Hello 
Mexico kryddmix, en nypa salt* och peppar* tills 
färsen har fått färg, 5-6 min. 

Lägg i morötter och vitlök. Stek i 2-3 min. 

Häll i krossade tomater och rör om tills såsen 
precis har blivit uppvärmd, ca 3 min. Ta pannan av 
värme. Krydda med en nypa salt* och peppar*. 

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

4. Rulla enchiladas
Lägg ut tortillabröden på en skärbräda. Fördela 
köttfärs mellan tortillabröden och rulla dem tajt. 

Ringla en skvätt olivolja* i en ugnsform med 
bakplåtspapper och packa försiktigt de fyllda 
tortillabröden tätt med skarven neråt. 

Strö över mozzarella. Gratinera i ugnen tills osten 
är gyllenbrun, 8-10 min.

5. Laga sallad
Grovhacka koriander och tomat. 

Blanda 1-2 tsk av lagen med en skvätt olivolja*, en 
nypa salt* och peppar* till en dressing. 

Blanda salladsmix och tomat i en salladsskål. Häll 
över dressingen precis innan servering så håller 
sig salladen krispig.

6. Servera
Plocka upp löken ur resten av lagen. 

Fördela era kycklingenchiladas och toppa dem 
med en klick gräddfil och picklad lök. Strö över 
koriander och servera salladen vid sidan.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta  grönsaker, frukt och örter. Var 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, ugnsform, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten, socker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitvinsvinäger 25 ml 50 ml

Vatten* (steg 1) 2 msk 4 msk

Rödlök 1/2 st 1 st

Morot 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Kycklingfärs 250 g 450 g

Hello Mexico kryddmix 1 paket 1 paket
Krossade tomater, 
basilika

1 paket 2 paket

Tortillas 3) 13) 1 paket 1 paket

Riven mozzarella 7) 1 påse 1 påse

Koriander 1 påse 1 påse

Plommontomater 1 st 2 st

Salladsmix 1 påse 1 påse

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Olivolja* efter behov

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 
100G

PER PORTION 
651 G

Energi 397 kj/95 kcal 2586 kj/618 kcal
Fett 3 g 23 g
Varav mättat fett 2 g 10 g
Kolhydrat 9 g 56 g
Varav sockerarter 3 g 20 g
Protein 6 g 42 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,6 g 3,7 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, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

 HELLO MOZZARELLA!  
Visste du att det går alldeles utmärkt att 
frysa mozzarella?


