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1. Förbered grönsaker
Finhacka schalottenlök och tomat. 

Grovhacka koriander. 

Skölj svarta bönorna i en sil under kallt vatten. 

Riv limezest [1/2 tsk, 2 pers | 1 tsk, 4 pers] och dela 
lime i klyftor.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba citronen innan du 
river zesten.

2. Laga salsa
Blanda en salsa av schalottenlök, tomat, 
koriander, bönor, olivolja*, limezest, limejuice 
[1 msk, 2 pers | 2 msk, 4 pers], en nypa salt* och 
peppar* i en bunke.

3. Bre pesto
Grovhacka rucola [1/2 påse, 2 pers]. 

Bre halva sidan av varje tortilla med pesto. 

Strö över ett lager mozzarella och frisk rucola.

4. Förvandla till quesadillas
Vik den andra halvan av tortillasen över fyllningen 
med försiktig hand.

5. Stek quesadillas
Hetta upp en torr stekpanna på medelvärme. När 
pannan är varm, stek dina quesadillas tills de är 
gyllenbruna, 1-2 min på varje sida. 

Stek i två pannor eller i omgångar om det behövs.

6. Servera
Fördela quesadillas och tomat- och svart 
bönsalsa mellan era tallrikar. Toppa med en klick 
crème fraiche, och middagen är serverad.

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, sil, bakplåt, rivjärn, bunke 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Schalottenlök 1 st 2 st

Tomat 1 st 2 st

Koriander 1 påse 1 påse

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Lime 1 st 1 st

Olivolja* (steg 2) 1 msk 2 msk

Rucola 1/2 påse 1 påse

Tortillabröd 3) 13) 1 paket 2 paket

Pesto, grön 7) 14) 60 g 120 g

Riven mozzarella 7) 1 påse 2 påsar

Crème fraiche 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
503 G

Energi 801 kj/191 kcal 4023 kj/962 kcal
Fett 9 g 47 g
Varav mättat fett 4 g 18 g
Kolhydrat 18 g 91 g
Varav sockerarter 2 g 8 g
Protein 7 g 35 g
Fiber 3 g 15 g
Salt 0,8 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.

 TIPS!  
Denna enkla och snabba rätt är perfekt att laga med hjälpsamma barn i köket. Låt dem blanda och 
smaka av salsan så att balansen blir rätt. Behövs mer salt? Passa på att fråga vad de tycker om 
koriander. Låt dem hjälpa till både med att montera ihop quesadillasen och att steka dem.


