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1. Förbered grönsaker
• Skölj majsen i en sil under kallt vatten. 

• Skiva svamp och rödlök tunt. 

• Riv morot. Riv limezest och dela limen 
i klyftor. 

• Grovhacka tomat. Strimla 
gemsalladen i grova bitar [1/2 st, 2 pers]. 
Grovhacka koriander.

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba din lime innan du 
river zesten.

2. Laga tomatsalsa
• Hetta upp en stekpanna på hög värme och 

stek majsen i 3-4 min tills den börjar få 
svarta prickar. 

• För över majsen i en skål och tillsätt med 
tomater, en skvätt limejuice och hälften 
av koriandern. 

• Krydda tomatsalsan med en nypa salt* 
och peppar*.

3. Fräs grönsaker
• Hetta upp en skvätt olivolja* i stekpannan på 

medelhög värme. Fräs svamp, morot och lök 
i 3-4 min, eller tills de har mjuknat. 

• Tillsätt Hello Mexico kryddmix, limezest 
och vatten* (se ingredienslistan) och rör om. 
Krydda med en nypa salt* och peppar* och 
låt koka ihop i ca 1 min.

4. Blanda guacamole
• Kärna ur och mosa avokado i en skål 

tillsammans med en skvätt limejuice. Krydda 
med en nypa salt* och peppar*. 

• Smaka av och justera med mer limejuice, 
eller salt* och peppar* om det behövs.

5. Värm tortillas
• Värm tortillas i micron i 10 s, alternativt i 

en smörgåsgrill eller i en torr stekpanna 
på medelvärme.

6. Servera
• Duka bordet och ställ skålar med 

ingredienserna på bordet. 

• Komponera era egna svamptacos med 
sallad, guacamole och tomatsalsa. 

• Servera meden klick gräddfil och 
limeklyftorna 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
Skärbräda, stekpanna, rivjärn, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten 

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Majs 1 burk 1 burk

Champinjoner 200 g 400 g

Rödlök 1 st 2 st

Morot 1 st 2 st

Lime 1 st 2 st

Tomat 1 st 2 st

Gemsallad 1/2 st 1 st

Koriander 1 påse 1 påse

Hello Mexico kryddmix 4 g 8 g

Vatten* 1 msk 2 msk

Avokado 1 st 2 st

Tortillabröd 3) 13) 8 st 16 st

Gräddfil 7) 75 g 150 g

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
625 G

Energi 458 kj/110 kcal 2860 kj/684 kcal
Fett 4 g 24 g
Varav mättat fett 1 g 7 g
Kolhydrat 13 g 82 g
Varav sockerarter 3 g 16 g
Protein 3 g 21 g
Fiber 3 g 17 g
Salt 0,4 g 2,4 g

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 13) Gluten  

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.

Hello Mexico kryddmix ingredienser: Kummin, paprika, 
havssalt, svartpeppar, rostad vitlök, rostade röd chili, 
lökpulver, cayenne, timjan, kryddpeppar, oregano

 TIPS!  
Testa andra goda tillbehör som är snabba och enkla att göra själv. T.ex. pico de gallo, ananassalsa, 
picklad lök, strimlad kål, eller varför inte tomatrelish.


