
Tortilla Wraps   

Tomat  Rödlök  

Krossade Tomater  

Riven Mozzarella    Kryddmix   

Lime  Vitlöksklyfta  

Koriander  Majs  

AvokadoSpiskummin    

Svarta Bönor  Paprika   

20 minuter    K   

Tortillapizza 
med svart bönsalsa och avokado
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1. Placera tortillas
• Sätt ugnen på 200°C. 

• Täck en plåt [2 plåtar, 4 pers] 
med bakplåtspapper.

• Placera två tortillabröd ovanpå varandra på 
plåten - detta är 1 pizzabotten för 1 person.

2. Lägg på topping
• Bre krossade tomater [1/2 burk, 2 pers] över 

varje botten - lämna ett litet hål i mitten. 

• Strö Central American Style kryddmix 
(stark!) över såsen, ca 1 msk eller efter smak. 

• Strö över mozzarella i en cirkel runt hålet. 

• Knäck ett ägg* i hålet i mitten. 

• Baka i ugnen, under uppsikt, i 8-12 min tills 
ägget är genomstekt. 

3. Förbered grönsaker
• Skiva rödlök [1/2 st, 2 pers] tunt. 

• Hacka tomat. 

• Kärna ur och hacka paprika. 

• Skölj bönorna och majsen i en sil under 
kallt vatten.

4. Laga salsa
• Blanda rödlök, tomat, paprika, bönor och 

majs i en skål. 

• Pressa vitlök. 

• Dela lime i klyftor. 

• Lägg några korianderblad åt sidan, 
finhacka resten.

5. Blanda dressing
• Blanda vitlök, koriander, 1-2 msk limejuice, 

spiskummin [1/2 påse, 2 pers], en nypa salt* 
och olivolja* i en skål. 

• Rör i dressingen i bönsalsan.  

• Skär avokado i skivor.

6. Servera
• Lägg avokadoskivorna på de 

nybakade tortillapizzorna och strö 
över korianderblad. 

• Servera den svarta bönsalsan vid sidan av, 
och hugg in.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta grönsaker, frukt och örter. 

Köksredskap
Skärbräda, bakplåt, vitlökspress, sil, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, ägg, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Tortilla wraps  3) 13) 1 paket 2 paket

Krossade tomater 1/2 burk 1 burk
Central American Style 
kryddmix (stark!)

4 g 8 g

Riven mozzarella 7) 1 påse 2 påsar

Ägg* 8) 2 st 4 st

Rödlök 1/2 st 1 st

Tomat 1 st 2 st

Paprika, röd 1 st 2 st

Svarta bönor 1 paket 2 paket

Majs 1 burk 1 burkar

Vitlöksklyfta 1 st 2 st

Lime 1 st 2 st

Koriander 1 påse 1 påse

Spiskummin 1/2 paket 1 paket

Olivolja* 3 msk 6 msk

Avokado 1 st 1 st (stor)

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
850 G

Energi 491 kj/117 kcal 4171 kj/997 kcal
Fett 4 g 34 g
Varav mättat fett 1 g 12 g
Kolhydrat 14 g 119 g
Varav sockerarter 3 g 28 g
Protein 5 g 40 g
Fiber 3 g 26 g
Salt 0,6 g 5,2 g

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

Allergier
3) Sesam 7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Om du föredrar en mildare löksmak kan du lägga skalad lök i kallt vatten en stund, så tar du udden av 
den skarpa smaken.


