
Tortillas  

Svarta Bönor   Zucchini  

Schalottenlök  

Paprika  Vitlök  

Koriander  Avokado  

 Riven Mozzarella

Grönsaksbuljong  Krossade Tomater  

LimeChili  

Chili Flakes  Hello Mexico  

25-35 minuter

   D   

   D   

Krispiga tostadas 
med svarta bönor, guacamole och mozzarella
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1. Förbered tortillas
Sätt ugnen på 220°C. 

Placera tortillabröd i ett jämnt lager på en bakplåt 
med bakpapper. Ringla lite olja* ovanpå och 
krydda med salt* och peppar*. Sätt åt sidan.

2. Förbered grönsaker
Skiva schalottenlök tunt. Skär paprika i tunna 
skivor. Grovhacka zucchini [1/2 st, 2 pers]. 

Riv vitlök. 

Häll av svarta bönor i en sil och skölj under 
kallt vatten*.

 

3. Stek grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Fräs schalottenlök, paprika, 
zucchini, en nypa salt* och peppar* i 5-6 min. 

Tillsätt vitlök, Hello Mexico kryddmix och en 
nypa chili flakes (stark). Fräs i 1 min. 

Häll i krossade tomater, grönsaksbuljong och 
bönor. Häll i en skvätt vatten* och krydda med 
socker*, salt* och peppar* efter smak. 

Låt koka tills vätskan har reducerats med hälften, 
10-15 min.

4. Värm upp tortilla
Placera bakplåten med tortillas på översta hyllan i 
ugnen. Värm upp i 6-10 min. 

Ta ut bröden och lägg dem på lite hushållspapper 
för att få bort överflödig olja*. 

TIPS: Om du inte önskar dina tortillabröden så 
krispiga kan värma upp dem i 1-2 min. 

5. Laga guacamole
Finhacka chili [1/2 st, 2 pers] och koriander. Dela 
lime i klyftor. Dela avokado, ta bort kärnan och 
gröp ur köttet.  

Mosa avokadon tillsammans med hälften av 
koriandern. Smaksätt med en skvätt limejuice, en 
nypa salt* och peppar*.

6. Servera
Placera en tostada (krispig tortilla) på vardera 
tallrik. Lägg upp rikligt med grönsakerna, toppa 
med mozzarella [1/2 påse, 2 pers] och en klick 
guacamole. Avsluta med att strö över resterande 
koriander och chili. Servera limeklyftorna vid 
sidan av. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta  grönsaker, frukt och örter.  

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Tortillas 3) 13) 1 paket 2 paket

Schalottenlök 1 st 2 st

Paprika, gul 1 st 2 st

Zucchini 1/2 st 1 st

Vitlöksklyftor 1 st 2 st

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Hello Mexico kryddmix 3 g 6 g

Chili flakes (stark!) efter  smak

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Chili 1/2 st 1 st

Koriander 1 påse 1 påse

Lime 1 st 2 st

Avokado 1 st 2 st

Riven mozzarella 7) 1/2 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
783 G

Energi 446 kj/107 kcal 3492 kj/835 kcal
Fett 4 g 34 g
Varav mättat fett 2 g 12 g
Kolhydrat 11 g 87 g
Varav sockerarter 2 g 18 g
Protein 5 g 35 g
Fiber 3 g 21 g
Salt 0,5 g 3,9 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 10) Selleri 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

Grönsaksbuljong ingredienser: Vegetabiliskt spad (vatten, 
lök, morotsextrakt, tomat, rotselleri, örter, vitlök, kryddor), 
salt, glukossirap, maltosdextrin, jästextrakt, socker, 
smakämnen, rapsolja

 TIPS!  
Håll ett öga på tortillabröden i ugnen. De ska 
vara gyllenbruna och krispiga men inte brända!


