
Rec671 27 april 2018

Kruidige tortilla’s

Keto en Zo

Benodigdheden:
Basisrecept:
125 g lijnzaad
100 g amandelmeel
25 g kokosmeel
3 el chiazaad
2 el psyllium vezels
1 tl Keltisch zeezout
250 ml water
2 el olijfolie
tot ±50 ml extra water
Kruiden naar smaak, bijv:
1 tl elk van gerookt paprikapoeder, kurkuma
1
2 tl elk van koriander, komijn
1
8 tl chilipoeder

kokosvet om te bakken

Bereiden: Maal het lijnzaad fijn. Doe het samen met het amandelmeel, kokosmeel, chiazaad
en psylliumvezels en Keltisch zeezout in een kom. Doe er je kruiden naar smaak bij, afhankelijk
van de vulling die je voor ogen hebt.

Voeg eerst 250 ml van het water toe, samen met de olijfolie en meng het goed door met een
spatel of je handen. Voeg daarna eetlepel voor eetlepel de rest van het water toe tot je van
het deeg een mooie, niet te natte bal kunt vormen die je straks goed uit kunt rollen. Stop
dus met toevoegen van water als je denkt dat het voldoende is.

Verdeel het deeg in 6 bollen van ongeveer 100 gram. Laat deze bollen een tijdje staan, zodat
de psylliumvezels kunnen binden.

Rol dan een bol deeg tussen 2 siliconen bakvellen zo dun uit dat deze een doorsnede van
ongeveer 20 cm vormt. Haal er voorzichtig het ene bakvel vanaf en snij de tortilla bij door er
met een pannendeksel van 20 cm doorsnede op te drukken. Draai het vel met de tortilla dan
om en pel voorzichtig het andere vel eraf. Laat de tortilla daarbij op de eerste bakvel zakken.
De tortilla zit dan niet meer aan een bakvel geplakt.

Verwarm een klein beetje kokosvet in je pan, zodat de hele bodem een klein beetje bedekt is.

Draai het bakvel om en laat daarbij de tortilla in je hand vallen. Draai je hand dan om boven
de pan en laat de tortilla daarbij in de pan vallen. Bak de tortilla op middelhoog vuur een
paar minuten aan elke kant tot ze goudbruin zijn. Bak ze zeker niet te lang, want dan zijn ze
straks niet meer flexibel.

Rol ondertussen de volgende bol deeg uit. Leg de tortilla dan op een bord, doe wat kokosvet
in de pan en ga door met de volgende.

• Low carb
Voor 6-7 tortilla’s van 20 cm
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