
Vitlöksklyfta  

Krossade Tomater  Tortilla Chips  

Paprika  

Hello Mexico Kryddmix  Svarta Bönor  

Koriander  Tomat  

Lime  Avokado  

Riven MozzarellaRödlök  

Chili  Grönsaksbuljong  

25-35 minuter    E   

Nachos 
med svarta bönor, guacamole och mozzarella
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1. Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 200°C. 

Pressa vitlök. 

Kärna ur och skär paprika i 1 cm breda strimlor. 

Skölj bönorna i en sil under kallt vatten.

2. Fräs grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 
medelvärme. Fräs vitlök, paprika och Hello 
Mexico kryddmix i 5-6 min. Smaksätt med en nypa 
socker*, salt* och peppar*. 

Tillsätt krossade tomater, grönsaksbuljong 
och bönor. Låt sjuda ca 5 min tills vätskan har 
reducerats till hälften. 

3. Laga guacamole
Kärna ur och finhacka chili [1/2 st, 2 pers]. 

Dela lime i klyftor. 

Mosa avokado med en gaffel. Smaksätt sedan med 
juice från 1-2 citronklyftor, chili (stark!), en nypa 
salt* och peppar*. 

Blanda ordentligt - och voilà , er guacamole 
är färdig.

4. Blanda tomatsalsa
Finhacka tomat, koriander och rödlök [1/2 st, 
2 pers] och blanda i en skål tillsammans med en 
skvätt olivolja*, en nypa salt* och peppar*.

5. Värm upp nachos
Lägg tortillachipsen i en ugnsform och strö 
över mozzarella. 

Tillaga i ugnen 4-5 min.

6. Servera
Duka bordet och servera dina nachos direkt 
från ugnsformen med bönröra, tomatsalsa och 
guacamole vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder innan 
du sätter igång. Skölj därefter grönsaker, frukt 
och örter. 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, socker 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Paprika 1 st 2 st

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Hello Mexico kryddmix 4 g 8 g

Krossade tomater 1 burk 2 burkar

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Chili (stark!) 1/2 st 1 st

Lime 1 st 2 st

Avokado 1 st 2 st

Tomat 2 st 3 st

Koriander 1 påse 1 påse

Rödlök 1/2 st 1 st

Tortilla chips 1 påse 1 påse

Riven mozzarella 7) 1 påse 1 påse

Olja* efter behov

Salt*, Peppar*, Socker* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)
PER 

100 G
PER PORTION 

712 G
Energi 348 kj/83 kcal 2473 kj/591 kcal
Fett 5 g 33 g
Varav mättat fett 1 g 7 g
Kolhydrat 7 g 53 g
Varav sockerarter 2 g 17 g
Protein 3 g 24 g
Fiber 3 g 19 g
Salt 0,3 g 2,0 g

Allergier
7) Mjölk 10) Selleri  

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

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

 TIPS!  
Att reducera en sås betyder att koka bort vätska, få den att tjockna och att koncentrera smakerna. Se upp 
mot slutet av reduceringen då tomatsåsen lätt blir bränd i botten.


