
Rödlök  

Köttbuljong  Nötfärs  

Vitlöksklyfta  

Salvia  Zucchini  

SalladsmixÄpple  

Crème Fraiche  Tortilla Wraps  

15-25 minuter med förvärmd ugn (200°)    L   

Snabb tortillapizza 
med köttfärs, salvia och äppelsallad
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1. Förbered grönsaker
• Sätt ugnen på 200°C. 

• Finhacka rödlök [1/2 st, 2 pers]. 

• Pressa vitlök. 

• Tärna zucchini i små bitar. 

• Finhacka hälften av salviabladen [1/2 påse, 
2 pers] och spara resten till garnering.

2. Stek grönsaker
• Hetta upp en skvätt olja* i en stekpanna på 

hög värme. 

• Fräs rödlök, vitlök och hälften av 
zucchinibitarna i 5 min.

3. Tillsätt salvia
• Tillsätt nötfärs, köttbuljong och resten av 

zucchinibitarna, rör om och stek i ytterligare 
5 min. 

• När det återstår 30 s, tillsätt den hackade 
salvian. Krydda med en nypa salt* och 
peppar*, rör om. Ta av stekpannan 
från värmen.

VIKTIGT: Köttfärsen är färdiglagad när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

4. Toppa tortilla
• Placera dina tortillas på en plåt 

med bakplåtspapper.

• Bre i 1 msk crème fraiche på varje tortilla 
och toppa den med köttfärsen. 

• Baka i ugnen tills tortillabrödet är gyllene 
och krispigt, ca 5 min. 

TIPS: Använd två plåtar eller tillaga pizzorna i 
omgångar om det behövs. 

5. Förbered äppelsallad
• Kärna ur och skär äpple i tunna skivor. 

• Blanda äppelskivor och salladsmixen 
[1/2 påse, 2 pers] med en skvätt olivolja*, en 
nypa salt* och peppar* i en salladskål.

6. Servera
• Strö de återstående salviabladen på 

tortillapizzorna och servera äppelsalladen 
vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta  grönsaker, frukt och örter. Var 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap 
direkt efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, bakplåt, vitlökspress, skål

Skafferivaror
Salt, peppar, olja 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödlök 1/2 st 1 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Zucchini 1 st 2 st

Salvia 1/2 påse 1 påse

Nötfärs 250 g 500 g

Köttbuljong 4 g 8 g

Tortilla wraps 3) 13) 1 paket 2 paket

Crème fraiche 7) 75 g 150 g

Äpple 1 st 2 st

Salladsmix 1/2 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
447 G

Energi 584 kj/140 kcal 2609 kj/624 kcal
Fett 7 g 31 g
Varav mättat fett 3 g 14 g
Kolhydrat 11 g 50 g
Varav sockerarter 5 g 23 g
Protein 8 g 34 g
Fiber 1 g 3 g
Salt 0,5 g 2,1 g

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

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HELLO SALVIA!  
Salvia är en ört som har en fantastisk förmåga att balansera fettighet. Den är en perfekt smakkompis till 
bland annat färs, korv, kyckling, fläsk, brynt smör, och till rökta smaker såsom bacon.


