
Rødløg  

Lime  Koriander  

Hvidvinseddike  

Gulerod  Tomat  

Små Tortillabrød  Ketchup  

Oksebouillon  Hello Mexico  

Fraiche

Hakket Oksekød  Majs  

 BØRNEVENLIG   HURTIG  30-40 minutter    G   

Tacos 
med oksekød, syltet rødløg & majssalsa
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1. Sylt rødløg
Forvarm ovn til 200°C/180°C varmluft. 

Skær 1/2 rødløg i tynde skiver. Hak 1/2 rødløg fint. 

Bland skåret rødløg, hvidvinseddike, vand*, 
sukker* og salt* i en skål. Stil til side.

2. Forbered grøntsager
Hak tomat groft. Riv gulerod (uskrællet). 

Hak koriander groft. Skær lime i både. 

Dræn majs i en si.

3. Steg majs
Opvarm en stor stegepande ved middelhøj varme. 

Steg majs i 4-5 min, eller indtil gyldne. Stil til side 
i en skål.

4. Steg kød
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middelhøj varme. 

Tilsæt hakket oksekød og hakket rødløg. Steg i 
4-5 min. Tilsæt Hello Mexico, oksebouillon, vand* 
og ketchup. Lad simre i 2-3 min.

VIGTIGT: Kødet er færdigt, når det er gennemstegt 
og uden antydning af rødt.

5. Bland majssalsa
Varm tortillabrød i ovnen i 2-3 min. 

Tilsæt tomat, koriander og gulerod til skålen 
med majs. 

Tilsæt en smule limesaft. Krydr med salt* 
og peber*. 

Hæld væde fra syltet rødløg. 

6. Server
Server tortillabrød med oksekød, majssalsa, 
syltet rødløg, fraiche og resterende limebåde.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter. Glem ikke 
at vaske hænder og køkkenredskaber umiddelbart 
efter håndtering af råt kød og rå fisk. 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand, sukker

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rødløg 1 stk 2 stk

Hvidvinseddike 25 ml 50 ml

Vand* (trin 1) 2 spsk 4 spsk

Sukker* (trin 1) 1 spsk 2 spsk

Salt* (trin 1) 1/2 tsk 1 tsk

Tomat 2 stk 4 stk

Gulerod 2 stk 3 stk

Koriander 1 pose 1 pose

Lime 1 stk 2 stk

Majs 1 dåse 1 dåse

Hakket oksekød 250 g 500 g

Hello Mexico 4 g 8 g

Oksebouillon 4 g 8 g

Vand* (trin 4) 1 spsk 2 spsk

Ketchup 25 g 50 g

Små tortillabrød 3) 13) 8 stk 16 stk

Fraiche 7) 75 g 150 g

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
661 G

Energi 501 kj/120 kcal 3289 kj/786 kcal

Fedt 4 g 27 g

Heraf mættet  fedt 1 g 9 g

Kulhydrat 14 g 89 g

Heraf sukkerarter 3 g 21 g

Protein 6 g 40 g

Fiber 2 g 12 g

Salt 0,7 g 4,8 g

Allergener
3) sesam 7) mælk  13) gluten  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan ændre 
sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Ingredienser, Hello Mexico: Spidskommen, paprika, 
havsalt, sort peber, ristet hvidløg, ristet rød chili, løgpulver, 
cayennepeber, timian, krydderpeber, oregano

 HELLO TACO!  
Ordet taco kommer fra Nahuatl-ordet 'tlahco', som betyder "halv eller i midten", der henviser til den måde, 
den er formet på.


