
Hvidløgsfed  

Hakkede Tomater  Tortillachips  

Gul Peberfrugt  

Hello Mexico Sorte Bønner  

Koriander  Tomat  

Lime  Avocado  

Revet MozzarellaRødløg  

Chili  Grøntsagsbouillon  

25-35 minutter    F   

Nachos 
med sorte bønner, guacamole & mozzarella
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1. Forbered grøntsager
Forvarm ovnen til 220°C/200°C varmluft. 

Pres hvidløg. Skær peberfrugt i 1 cm 
tykke strimler. 

Skyl bønner under koldt vand*.

2. Steg grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg hvidløg, peberfrugt og Hello Mexico i 
5-6 min. Krydr med et nip sukker*, salt* og peber*. 

Tilsæt hakkede tomater, grøntsagsbouillon og 
bønner, og lad simre i 5 min.

3. Lav guacamole
Fjern kerner fra chili, og hak fint. Skær lime i både. 

Skær avocado over, grav indmaden ud med en 
ske, og mos groft i en skål med en gaffel. Krydr 
med salt*, peber*, en smule limesaft og en smule 
chili (stærk!). 

4. Bland tomatsalsa
Hak tomat fint. Hak koriander (med stilk) groft. 
Hak rødløg fint. 

Bland tomat, koriander, rødløg og en smule 
olivenolie* i en skål. Krydr med salt* og peber*.

5. Varm tortillachips
Fordel tortillachips i et ildfast fad, og drys 
med mozzarella. 

Bag i 4-5 min.

6. Server
Server tortillachips med bønner, tomatsalsa og 
guacamole i dybe tallerkener. 

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, si, ildfast fad, 
hvidløgspresser, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Gul peberfrugt 1 stk 2 stk

Sorte bønner 1 pakke 2 pakker

Hello Mexico 4 g 8 g

Hakkede tomater 1 dåser 2 dåser

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Chili (stærk!) 1/2 stk 1 stk

Lime 1 stk 2 stk

Avocado 1 stk 2 stk

Tomat 2 stk 3 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Rødløg 1/2 stk 1 stk

Tortillachips 75 g 150 g

Revet mozzarella 7) 50 g 100 g

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

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
712 G

Energi 371 kj/89 kcal 2640 kj/631 kcal

Fedt 5 g 32 g

Heraf mættet  fedt 1 g 7 g

Kulhydrat 7 g 53 g

Heraf sukkerarter 2 g 15 g

Protein 3 g 24 g

Fiber 3 g 21 g

Salt 0,3 g 1,9 g

Allergier
7) mælk 10) selleri  

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, grøntsagsbouillon: Grøntsagsafkog (vand, 
løg, gulerodsekstrakt, tomat, rodselleri, urter, hvidløg, 
krydderier), salt, glukosesirup, maltose dextrin, gærekstrakt, 
sukker, aroma, rapsolie

 HELLO NACHOS!  
Nachos er en ret  fra det nordlige Mexico, der består af varme tortillachips med smeltet ost (eller en 
ostebaseret sauce), der ofte serveres som en snack eller appetizer.


