
Portobello  

Balsamvinäger   Rödlök  

Tortillabröd  

Grekisk Salladsost  Paprika  

Svarta BönorMajonnäs  

Pesto  Tomat  

Citron  Vitlöksklyfta  

20 minuter    E   

Svamp- och pestowraps 
med karamelliserad lök, svarta bönor och grekisk salladsost
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1. Förbered grönsaker
Skiva rödlök tunt.

Skär svamp i tjocka skivor. 

Kärna ur och skiva paprika. 

Finhacka vitlök. 

Skölj bönorna under kallt vatten.

2. Karamellisera lök
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Fräs lök under omrörning tills 
den är mjuk, 4-5 min. 

Sänk till medelvärme och tillsätt balsamvinäger, 
socker* och vatten* (se ingredienslistan). Låt 
löken karamelliseras under omrörning tills den är 
mörk och klibbig, ca 3 min. 

Ta av från värmen, krydda med en nypa salt* och 
peppar* och för över till en skål.

3. Blanda pestodressing
Grovhacka tomat. 

Riv citronzest och dela citronen i klyftor. 

Blanda pesto och majonnäs i en liten skål.

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

4. Fräs grönsaker
Diska ur stekpannan och hetta upp en skvätt 
olivolja* på medelhög värme. Fräs svamp, 
paprika och en nypa salt* i 4-5 min, tills 
grönsakerna börjar få färg och är mjuka. 

Tillsätt svarta bönor, vitlök och citronzest 
och fräs i ytterligare 2-3 min. Smaksätt med en 
nypa peppar*.

5. Värm tortillas
Värm tortillas i en smörgåsgrill, i en torr 
stekpanna, i ugnen, eller i micron i 10 s tills de 
är genomvarma.

6. Servera
Bre pestodressing på varje tortilla. Toppa med 
mixen av svarta bönor, svamp och paprika samt 
tomater och karamelliserad lök. 

Strö över smulad salladsost och skvätt över 
citronjuice. Rulla ihop tortillasen och hugg in!

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, skål 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, socker, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödlök 1 st 2 st

Portobello 150 g 300 g

Röd paprika 1 st 2 st

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Socker* 2 tsk 4 tsk

Vatten* (steg 2) 1 msk 2 msk

Tomat, Grön 1 st 2 st

Citron 1/2 st 1 st

Pesto, grön 7) 14) 30 g 60 g

Majonnäs 8) 9) 50 g 100 g

Tortillabröd 3) 13) 4 st 8 st

Grekisk salladsost 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
640 G

Energi 697 kj/167 kcal 4460 kj/1066 kcal
Fett 7 g 44 g
Varav mättat fett 2 g 10 g
Kolhydrat 20 g 125 g
Varav sockerarter 4 g 28 g
Protein 5 g 30 g
Fiber 3 g 16 g
Salt 0,7 g 4,2 g

Allergener
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 9) Senap 13) Gluten 14) Sulfiter  

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.

 HELLO WRAP!  
Så viker du en wrap/burrito/taco: Lägg fyllningen lodrätt i mitten. Vik in sidorna. Rulla från botten och 
uppåt. Skär eventuellt på mitten - ändarna håller tätt!


