
SOUSVIDE TACO FYLLINGSPÅSAR:
STEG 1:  Fyll en stor kastrull 3/4 full med vatten & koka upp.

STEG 2: Sänk värmen till svag (3-4) när vattnet kokar.  

STEG 3: Lägg i varje vakuum taco-fyllningspåse försiktigt i 
vattnet. Låt påsarna ligga i vattnet på svag värme (3-4). 
OBS! Låt inte vattnet koka (då blir det överkokt) det ska 
endast värmas. Låt ligga i vattnet under 15 min. 

OBS! För carnitas, ta ut påsen efter 10 min och stek upp 
innehållet på hög värme tills krispigt, ca 5 min. 

STEG 4: Efter 15 min, ta upp påsarna med en tång, klipp upp 
påsen med en sax och häll i serverningsfat/skålar.

TORTILLAS: Alla mjuka tortillas är omslutna i alimunium folie, 
redo att sätta in i ugnen eller ta ut och värm på stekpannan:  

UGN: Sätt på ugnen på 150C, lägg in tortilla bröden i det 
omslagna alimunium foliet under 10 min.

STEKPANNA: Sätt stekpannan på mediumvärme (utan olja), 
vänta tills varm: skvätt lite vatten på tortilla bröden, lägg på 
tortillas 2-3 åt gågnen utan att överlappa, värm under 30 
sekunder på varje sida,

Förvara de varma mjuka tortillas i en kökshanduk & lägg upp 
de ugnsbakade tostadas utan att värmas och ta till bordet.  

VEGGIES: Under tiden påsarna värms, tvätta, hacka  eller 
skär upp de grönsaker som ni vill ha till.

SIDES & SALSAS: Lägg upp salsas & guacamole i skålar, 
eller servera från förpackning.

PREP TID: 15-20 MIN

PREP: Ta ut alla varorna 
ur kylen & separera per 
katergori: fyllningar          
(i vakuumpåse), tortillas. 
grönsaker, sides & 
salsas.

I LÅDAN HITTAR DU: 
-
1. Sousvide taco fylling
2.Majs tortillas
3. Vete tortillas 
4. Ugnsbakade majs 
tostadas. 
5. Färska salsas 
6. Guacamole 
7. Omstekta bönor
8. Grönsaker till topping

UPPVÄRMINGSANVISNINGAR

FÖRVARING

Spara allt i kyl när du får lådan levererad. Borde 
konsumeras inom 3 dagar efter leverans. 
Förpackningar ska sopsorteras per material.  

ALLERGENER

Alla fyllningar har en QR kod på fyllningspåsen som 
innehåller information om ingredienser & allergener. 
Allergenerna är också markerade på beställningsidan.

PÅ BORDET: Ta med alla 
skålarna med tacofylln-
ingar, salsas, sides, 
tortillas & veggies. Bara 
skedar för servering 
behövs, hand används. 


