
Tortillas  

Grönsaksbuljong  Paprika  

Panamat  

Paprika  Kidneybönor  

Tomat   Tomat  

Krossade TomaterGräddfil  

Rödlök  

Lime  Koriander  

15-25 minuter    K   

Tostadas Rapidas 
med grön tomatsalsa och gräddfil



Vi gillar feedback. Hör av dig!
SE +46 858 097 065  |  hej@hellofresh.se
2020-V50

Förbered grönsaker
Sätt ugnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skiva hälften av rödlöken tunt. Finhacka den 
andra hälften.  

Skär både gul och röd paprika i tunna strimlor. 
Finhacka tomater.

Häll av och skölj bönor. 

Grovhacka koriander. 

Dela lime i klyftor.

Rosta tortillas
Placera tortillas på två plåtar med bakplåtspapper. 

Pensla tortillasen med lite olivolja* och krydda 
med en nypa salt*. Rosta i ugnen i 8-10 min, eller 
tills krispiga och gyllene. 

TIPS: Håll ett öga på dem, du vill att de ska vara 
gyllene och krispiga, men inte brända.

Stek grönsaker
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. 

Fräs den skivade rödlöken i 1 min. 

Tillsätt paprika och fräs i 4-5 min. 

Sjud bönröra
Tillsätt Panamat till stekpannan och fräs i 1 min. 

Rör ner krossade tomater, grönsaksbuljong och 
bönor. Sjud i 3-4 min tills såsen tjocknat något. 

Krydda med en nypa salt* och peppar* och ta av 
pannan från värmen. 

Förbered tomatsalsa
Blanda tomater med en generös skvätt limejuice, 
en nypa av den hackade löken, en nypa salt* och 
peppar* i en skål.

Servera
Servera era tostadas på traditionellt sätt med 
tortillan toppad med bönröra, salsa, gräddfil och 
koriander. Det går så klart också bra att servera 
tortillan 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, sil, bakplåt, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Rödlök 1 st 2 st

Gul paprika 1 st 1 st

Röd paprika 1 st 2 st

Kidneybönor 1 paket 2 paket

Koriander 1 påse 1 påse

Lime 1 st 1 st

Panamat 4 g 8 g
Krossade tomater, vitlök 
& lök 1 paket 2 paket

Grönsaksbuljong 10) 4 g 8 g

Små tortillabröd 13) 17) 8 st 16 st

Tomat, Grön 1 st 2 st

Tomat 1 st 2 st

Gräddfil 7) 1/2 paket 1 paket

Salt* 1/4 tsk 1/2 tsk

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g

Per portion 
829 g

Energi 336 kj/80 kcal 2782 kj/665 kcal

Fett 2 g 14 g

Varav mättat fett 1 g 4 g

Kolhydrat 12 g 98 g

Varav sockerarter 3 g 26 g

Protein 3 g 25 g

Fiber 2 g 20 g

Salt 0,9 g 7,8 g

Allergener
7) Mjölk 10) Senap 13) Gluten 
Kan innehålla spår av: 17) Sesam

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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 Hello paprika!  
Paprikan börjar alltid som grön och när den senare mognar skiftar den färg till gul, orange eller röd.


