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Tomat  
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Tex-Mex  Jalapeno  

30-40 minuter    F   

Sötpotatisbåtar 
med mexi-linser och majssalsa
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Rosta sötpotatis
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. Kvarta 
sötpotatis i fyra stora klyftor. Spetsa varje klyfta 
flera gånger med en gaffel. 

Lägg klyftorna på en plåt med bakplåtspapper och 
ringla över olivolja*. Krydda med en nypa salt* 
och peppar*. Rosta i ugnen i 25-30 min tills de 
är mjuka.

Förbered råvaror
Grovhacka tomat och koriander. 

Riv limezest och dela limen i klyftor. 

Finhacka vitlök. 

Skölj linser. 

Häll av majs. 

Skiva jalapeno tunt. 

Laga tomatsalsa
Hetta upp en stekpanna på medelhög värme. Rosta 
majs i 4-5 min, eller tills den börjar få färg. 

Blanda majsen med tomat, en generös skvätt 
limejuice och hälften av koriandern i en skål. 
Krydda med en nypa salt* och peppar*.

Koka mexi-linser
Hetta upp en ny skvätt olivolja* på medelhög 
värme. Stek linser i 3-4 min. 

Tillsätt vitlök, Tex-Mex, tomatpuré [1/2 burk, 
2 pers] och limezest. Fräs i 1 min. 

Tillsätt vatten* (se ingredienslistan) och låt koka 
i 2-3 min, eller tills uppvärmt och krämigt. Krydda 
med en nypa salt* och peppar*.

Blanda guacamole
Mosa avokado med en gaffel i en skål tillsammans 
med en generös skvätt limejuice, en skvätt 
olivolja*, en nypa salt* och peppar*.

Servera
Fördela sötpotatisbåtar och mexi-linser mellan 
era tallrikar. Toppa med en klick guacamole, 
yoghurt samt tomatsalsa. 

Garnera med jalapeno och resterande koriander. 
Servera med limeklyftor 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.  

Köksredskap
Rivjärn, bakplåt, stekpanna

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Sötpotatis 450 g 900 g

Tomat 1 st 2 st

Koriander 1 påse 1 påse
Lime, ekologisk 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Gröna linser 1 paket 2 paket

Majs 1 burk 1 burk
Jalapeno 1 st 2 st
Tex-Mex 5 g 10 g

Tomatpuré 1/2 burk 1 burk

Vatten* (steg 4) 1 dl 2 dl

Avokado 1 st 2 st

Yoghurt 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion  
715 g

Energi 359 kj/86 kcal 2565 kj/613 kcal

Fett 2 g 16 g

Varav mättat fett 1 g 5 g

Kolhydrat 10 g 75 g

Varav sockerarter 2 g 13 g

Protein 4 g 27 g

Fiber 3 g 21 g

Salt 0,2 g 1,6 g

Allergener
7) Mjölk 

Läs alltid på produktetiketten för den senaste 
informationen om allergener. Observera att 
näringsinformationen på receptkortet kan komma att 
ändras om ingredienser har bytts ut eller förändrats. 
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5041 0826 100% återvunnet papper  Hello jalapeños!  
Till skillnad från vad många tror är det inte kärnorna som är starka i en jalapeno, utan mellanväggarna 
där fröna sitter fast. 


