
Majs  

Tomat  Lime  

Champignon  

Rødløg  Gulerod  

FraicheTortillabrød  

Avocado  Hello Mexico  

Koriander  Hjertesalat  

 HURTIG  25 minutter    K   

Mexicansk-inspirerede svampetacos 
med guacamole & tomatsalsa
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1. Forbered grøntsager
• Dræn majs. 

• Skær svampe i skiver. Riv gulerod. Skær 
rødløg i tynde skiver. Riv limeskal, 
og skær lime i både. Hak tomat groft. 
Bræk hjertesalaten i grove stykker. Hak 
koriander groft.

VIGTIGT: Husk, at skrubbe limen, inden du 
river skallen.

2. Lav tomatsalsa
• Opvarm en stor stegepande ved høj varme. 

• Steg majs i 3-4 min, eller indtil de begynder at 
tage farve.

• Hæld majs i en skål. Tilsæt tomat, limesaft 
og halvdelen af korianderen. Krydr med salt* 
og peber*.

3. Steg grøntsager
• Opvarm en smule olivenolie* i den samme 

stegepande ved middelhøj varme. 

• Steg svampe, gulerod og løg i 3-4 min. Tilsæt 
Hello Mexico, limeskal og vand* [1 spsk til 
2 pers. | 2 spsk til 4 pers.]. 

• Smag til med salt* og peber*, og lad simre i 
1 min.

4. Lav guacamole
• Skær avocado i tern. Mos avocado med 

limesaft [1 tsk til 2 pers. | 2 tsk til 4 pers.] i en 
lille skål med en gaffel. 

• Smag til med salt* og peber*. 

TIPS: Skær avocadoen i tern, mens skallen stadig er 
på, og grav så ternene ud med en ske.

5. Varm tortillaer
• Varm tortillaer på en tallerken i mikroovn i 

10 sek eller på en tør stegepande. 

6. Server
• Server tortillaer med hjertesalat, svampe, 

guacamole og tomatsalsa. 

• Top med fraiche og resterende koriander. 
Server med limebåde.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. 

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olie

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Majs 1 dåse 1 dåse

Champignon 200 g 400 g

Gulerod 1 stk 2 stk

Rødløg 1 stk 2 stk

Lime 1 stk 2 stk

Tomat 1 stk 2 stk

Hjertesalat 1/2 stk 1 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Hello Mexico 4 g 8 g

Avocado 1 stk 2 stk

Tortillabrød 3) 13) 8 stk 16 stk

Fraiche 7) 75 g 150 g

Salt*, peber*, olie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
625 G

Energi 458 kj/110 kcal 2860 kj/684 kcal

Fedt 4 g 24 g

Heraf mættet  fedt 1 g 7 g

Kulhydrat 13 g 82 g

Heraf sukkerarter 3 g 16 g

Protein 3 g 21 g

Fiber 3 g 17 g

Salt 0,4 g 2,4 g

Allergier
3) sesam 7) mælk 13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergier og spor 
af allergener. Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet 
kan ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Ingredienser, Hello Mexico: Spidskommen, parika, 
havsalt, sort peber, ristet hvidløg, ristet rød chili, løgpulver, 
cayennepeber, timian, krydderpeber, oregano

 TACO!  
Ordet taco kommer fra Nahuatl-ordet 'tlahco', som betyder "halv eller i midten", der henviser til den måde, 
den er formet på.


