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Taco’s/ tortilla’s met vegetarisch gehakt en home made salsasaus

Ingrediënten (4 personen): 

• 1 volkoren wrap per persoon 
• 1 ui middelgroot
• 2 tenen knoflook 
• 200 gram vegetarisch gehakt 
• 2 paprika’s (rood en/of oranje)
• 400 gram mais
• 1 blik kidneybonen (blikjes van 285 gram)
• 1 eetlepel paprikapoeder, 1 theelepel chilipoeder 
• Zonnebloemolie
• Zout & peper
• 150 gram magere yoghurt 
• ½ zakje geraspte kaas  

Bereiding: 

Schil en snijd de uien klein. Schil en snijd de knoflook klein. Maak blikken mais en kidneybonen open, 
doe mais en bonen in een vergiet en spoel goed af met water. Was en snij de paprika’s in blokjes van 
1x1 cm.
Zet de pan op het vuur, doe hierin ruim zonnebloemolie en bak de ui met de knoflook. Voeg de 
paprikastukjes toe. Voeg de vegetarisch gehakt toe. Voeg nu de mais, kidneybonen, paprikapoeder 
en chilipoeder toe en roer goed. Voeg zo’n 150 milliliter water toe en laat het geheel even smoren. 
Proef of er nog extra kruiden, peper of zout toegevoegd moeten worden. Verwarm onder tussen de 
wraps in de magnetron. 
Maak de salsasaus door de tomaten in grote stukken te snijden, de peterselie toe te voegen, de 
geschilde rode ui in grote stukken te snijden samen met de knoflook en tenslotte de rode peper, 
zonder zaadjes, hieraan toe te voegen. Als alles in een maatbeker zit kun je hier de staafmixer op 
loslaten en een heerlijke salsa saus van maken. 
Bereid de topping bakjes voor met de geraspte kaas en de yoghurt. 
Serveer aan tafel, vul een wrap met het warme mengsel, de salsasas, wat yoghurt en kaas

Tip(s) van de kok: 

- Wat wij wraps noemen (tortilla’s met een vulling erin) heet in Mexico eigenlijk taco’s. De 
 harde variant die wij in Nederland kennen worden in Mexico tostada’s genoemd. De pannenkoek 
 zelf heet een tortilla.
- vegetarisch gehakt zorgt voor een lagere milieubelasting en is daarmee duurzamer dan 
 vlees. 

Eet Smakelijk!

Salsasaus
 
• Bosje verse platte peterselie 
• 5 trostomaten
• 1 rode ui
• 0,5 of 1 rode peper (afhankelijk wat je zelf lekker vindt) 
• 2 tenen knoflook 
• Peper, zout, limoensap


