
Vitlöksklyfta  

Mynta  Morot  

Ingefära  

Lime  Chili  

Salladsmix  Tortillabröd  

Majonnäs  Nötfärs  

Asiatisk Dressing

Sojasås  Jordnötter  

15-25 minuter    C   

Vietnamese-Style tacos 
med nötfärs, asiatisk majodressing och jordnötter
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Förbered råvaror
Finhacka vitlök. Riv ingefära. 

Kärna ur och skiva chili tunt. 

Riv limezest och dela limen i klyftor. 

Riv oskalad morot. 

Grovhacka myntabladen och jordnötter. 

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

Blanda marinad
Blanda vitlök, ingefära, sojasås, limezest, 
vatten* [1 msk, 2 pers | 2 msk, 4 pers] och en skvätt 
limejuice i en skål.

Bryn färs
Hetta upp en skvätt olivolja* i en stor stekpanna 
på medelhög värme. Bryn nötfärsen i 3-4 min 
tills den fått fin stekyta, hacka sönder färsen med 
stekspaden medan den steks. 

VIKTIGT: Köttfärsen är färdiglagad när köttet är 
genomstekt och utan inslag av rosa.

Marinera färsen
Tillsätt marinaden och låt koka i 2-3 min tills den 
har tjocknat och doftar ljuvligt.

Förbered dressing
Blanda majonnäs med den asiatiska dressingen 
i en skål. 

Värm minitortillas i en smörgåsgrill, i micron i 10 s, 
eller på en torr stekpanna tills de är genomvarma.

6. Servera
Duka fram grönsakerna på bordet. Komponera 
ihop era vietnamese-style tacos med köttfärs, 
sallad och riven morot. 

Toppa med majodressingen, mynta, chili och 
jordnötter, 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. Var även 
noggrann med att tvätta händer och köksredskap direkt 
efter hantering av rått kött och rå fisk. 

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, rivjärn, skålar, vitlökspress

Skafferivaror
Salt, peppar, olivolja, vatten 

Ingredienser
 2 Pers.  4 Pers.

Vitlöksklyfta 2 st 4 st

Ingefära 1 st 1 st

Chili s 1 st 1 st
Lime 1/2 st 1 st
Morot 1 st 2 st
Mynta 1 påse 1 påse
Jordnötter 1) 20 g 40 g
Sojasås 11) 13) 25 ml 50 ml
Vatten* (steg 2) 1 msk 2msk
Nötfärs 250 g 500 g
Majonnäs 8) 9) 50 g 100 g
Asiatisk dressing 3) 11) 13) 20 g 40 g
Tortillabröd 13) 17) 8 st 16 st
Salladsmix 1 påse 1 påse

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

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

Per  
100 g Per portion 417 g

Energi 869 kj/208 kcal 3625 kj/867 kcal
Fett 11 g 47 g
Varav mättat fett 2 g 10 g
Kolhydrat 17 g 70 g
Varav sockerarter 5 g 20 g
Protein 9 g 38 g
Fiber 1 g 5 g
Salt 1,1 g 4,5 g

Allergener
1) Jordnötter 3) Sesam 8) Ägg 9) Senap 11) Soja 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 minitortillas!  
Traditionella tacos gjorda med minitortillas är inte tänkta att vikas mer än en gång på mitten och ätas 
från sidan, så bunkra upp med servetter för säkerhets skull.


