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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Finhacka lök och vitlök. 

Häll av majsen i en sil.

2. Bryn köttfärs
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna på 
medelvärme. Fräs lök, vitlök och Hello Mexico 
kryddmix i 2 min. 

Tillsätt nötfärs och bryn den i 4-5 min. 

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

3. Tillsätt grönsaker
Lägg till majs, krossade tomater [1/2 burk, 2 pers]  
och köttbuljong i stekpannan. Låt sjuda tills såsen 
har tjocknat, ca 10 min. 

4. Gratinera pajen
Täck en pajform eller ugnsform med tortillabröd 
[1/2 paket, 2 pers]. Baka i ugnen i 5 min. 

Fyll formen med köttfärssåsen och toppa med 
mozzarella [1/2 påse, 2 pers]. 

Gratinera i ugnen tills osten är gyllenbrun och 
knaprig, ytterligare 5 min. 

TIPS: Se till att du skjuter ut tortillabrödet i formens 
alla hörn.  

5. Laga äppelsallad
Riv äpple. Skär gemsallad [1/2 st, 2 pers] i 2 cm 
breda skivor. 

Blanda äpple och salladen i en skål med en skvätt 
olivolja*, en nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Servera pajen tillsammans med äppelsallad och 
en klick gräddfil.

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
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, sil, 
ugnsform, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Lök 1 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Majs 1 burk 1 burk

Hello Mexico kryddmix 4 g 8 g

Nötfärs 250 g 500 g

Köttbuljong 4 g 8 g

Krossade tomater 1/2 burk 1 burk

Tortilla wraps  3) 13) 1/2 paket 1 paket

Mozzarella 7) 1/2 påse 1 påse

Äpple 1 st 2 st

Gemsallad 1/2 st 1 st

Gräddfil 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
569 G

Energi 526 kj/126 kcal 2992 kj/715 kcal
Fett 5 g 30 g
Varav mättat fett 2 g 13 g
Kolhydrat 11 g 62 g
Varav sockerarter 5 g 29 g
Protein 8 g 44 g
Fiber 1 g 8 g
Salt 0,5 g 3,1 g

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 13) Gluten  

Läs alltid på produktetiketten för den senaste informationen 
om allergier och eventuella spår av allergier. 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

 TIPS!  
Ge barnen en uppgift! Låt var och en välja varsin grönsak som de själva får tillreda till kvällens middag.


