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Pesto  Tortillabröd  

Rödlök  

Crème Fraiche  Basilika  

Balsamvinäger

Rucola  Lime  

Avokado  Riven Mozzarella  

15-20 minuter    K   

Caprese quesadillas 
med guacamole och rucolasallad
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1. Förbered grönsaker
• Skiva tomat och rödlök tunt. 

• Grovhacka basilika.

2. Vik tortilla
• Bre halva sidan av varje tortilla med crème 

fraiche (använd endast hälften!). Bre ett tunt 
lager pesto på den andra halvan. 

• Placera tomat, rödlök, basilika och 
mozzarella [1/2 påse, 2 pers] ovanpå sidan 
med crème fraiche. Krydda med en nypa 
salt* och peppar*. 

• Vik varje tortilla på mitten till halvmånar.

TIPS: Den andra hälften crème fraiche ska vi 
använda till guacamolen i steg 5. 

3. Stek quesadillas
• Hetta upp en torr stekpanna på medelvärme. 

• Stek dina quesadillas tills de blivit gyllene 
och osten har smält, ca 2 min på varje sida. 

• Tryck lätt med en stekspade så att de håller 
ihop och blir jämnt tillagade.  

4. Hacka avokado
• Halvera avokado, ta ut kärnan och gröp 

ur köttet. 

• Mosa avokadon med en gaffel i en skål.

5. Laga guacamole
• Dela lime i klyftor. 

• Blanda resterande crème fraiche 
med avokadon. 

• Smaksätt med limejuice från 2-3 klyftor, en 
nypa salt* och peppar*.

6. Servera
• Lägg upp rucola på era tallrikar och ringla 

över en skvätt balsamvinäger. 

• Fördela därefter era quesadillas 
och guacamolen.

Smaklig måltid!

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

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, vitlökspress, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Tomat 2 st 4 st

Rödlök 1 st 2 st

Basilika 1 påse 1 påse

Tortillabröd 3) 13) 1 paket 2 paket

Crème fraiche 7) 150 g 300 g

Pesto 7) 14) 60 g 120 g

Riven mozzarella 7) 1 påse 1 påse

Avokado 1 st 1 st (stor)

Lime 1 st 2 st

Rucola 1 påse 1 påse

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
524 G

Energi 630 kj/151 kcal 3303 kj/790 kcal
Fett 7 g 35 g
Varav mättat fett 5 g 26 g
Kolhydrat 16 g 82 g
Varav sockerarter 2 g 8 g
Protein 7 g 37 g
Fiber 1 g 4 g
Salt 0,6 g 3,9 g

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 13) Gluten 14) Sulfiter  

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.


