
30-40 minutter

Sød Kartoffel  

Grønne Linser  Hvidløgsfed  

Tomat  

Lime  Koriander  

Majs  Yoghurt  

Avocado  Tomatpuré  

Tex-Mex  Jalapeño  

   N   

Mexicanske linser 
med majs og søde kartofler



Tilbered linser
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
på middelhøj varme. 

Steg linser i 3-4 min. 

Tilsæt hvidløg, Tex-Mex, tomatpuré [1/2 dåse, 2P] 
og limeskal, og steg i 1 min. 

Tilsæt vand* [1 dl | 2 dl], og lad simre i 2-3 min. 

Smag til med salt* og peber*.

Lav guacamole
Skær avocado over på langs, og grav indmad ud 
med en ske. 

Mos med et skvæt limesaft og en smule 
olivenolie* i en skål, og krydr med et nip salt* 
og peber*.

Server
Anret kartofler på tallerkener. 

Top med linser, guacamole, yoghurt 
og tomatsalsa. 

Drys med jalapeño og resterende koriander. 

Server med resterende limebåde.

Velbekomme!

Bag kartoffel
Tænd ovnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skær sød kartoffel (uskrællet) i kvarte på langs, og 
prik huller med en gaffel. 

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp med 
en smule olivenolie*, og krydr med et nip salt* 
og peber*. 

Bag i ovnen i 25-30 min, eller indtil møre.

Forbered frugt og grønt
Hak tomat groft. 

Hak koriander groft. 

Riv limeskal fint, og skær lime i både. 

Hak hvidløg fint. 

Skyl linser under koldt vand* i en si. 

Hæld væde fra majs. 

Skær jalapeño i tynde skiver.

Bland tomatsalsa
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande på 
middelhøj varme. 

Steg majs i 4-5 min. 

Bland majs, tomat, et skvæt limesaft og halvdelen 
af koriander i en skål, og krydr med et nip salt* 
og peber*.
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Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.  

Køkkenredskaber
Rivejern, bageplade, stegepande

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2P  4P

Sød kartoffel 450 g 900 g

Tomat 1 stk 2 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Lime, økologisk 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Grønne linser 1 pakke 2 pakker

Majs 150 g 340 g

Jalapeño s 1 stk 2 stk

Tex-Mex 5 g 10 g

Tomatpuré 1/2 dåse 1 dåse

Vand* (trin 4) 1 dl 2 dl

Avocado 1 stk 2 stk

Yoghurt 7) 75 g 150 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion    
715 g

Energi 360 kj/86 kcal 2561 kj/612 kcal

Fedt 2 g 16 g

Heraf mættet  fedt 1 g 5 g

Kulhydrat 10 g 74 g

Heraf sukkerarter 2 g 12 g

Protein 4 g 27 g

Fiber 3 g 21 g

Salt 0,2 g 1,6 g

Allergener
7) mælk

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

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO JALAPENOS!  
Mange tror, at det er kernerne, der er stærke i en jalapeno, men faktisk er det mellemvæggene, hvori 
frøene sidder. Det er dem, du skal skære væk.


