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Mexicaanse tortillataart

Keto en Zo

Benodigdheden:
Voor de tortilla’s:
5 koolhydraatarme tortilla’s van 20 cm doorsnee (Rec671)
Voor de gehakt-groentenvulling:
250 g gehakt
2 teentjes knoflook
1 tl elk van komijn, koriander, paprikapoeder
beetje chilipoeder
1-2 uien
1-2 winterwortelen
verse peper en zeezout
Voor de paprika-prei-vulling:
2-3 paprika’s
1 grote prei
verse peper en zeezout
Voor de salsasaus:
125 g gezeefde tomaten
1 tl paprikapoeder
1
4 tl elk van komijn en koriander
beetje gedroogde chilivlokken (uit de molen), of
beetje chilipoeder, naar smaak
1
2 tl citroensap
Verder:
100 g creme fraiche
200 g geraspte kaas

Bereiden: Maak eerst de tortilla’s en laat ze afkoelen. Maak de knoflook en groenten schoon.
Hak de knoflook en snijd de groenten in stukjes. Snij de wortel niet te groot, omdat ze anders
niet gaar worden.

Smelt wat kokosvet in een (braad)pan en bak het gehakt hierin rul, samen met de knoflook
en de kruiden. Voeg de uien en wortels toe en roerbak deze mee tot ze beetgaar zijn. Breng
op smaak met peper en zeezout.

Schep de vulling uit de pan en bak dan de paprika’s en de prei beetgaar. Breng op smaak
met peper en zeezout.

Maak de salsasaus door alle ingrediënten voor de saus in een kommetje te mengen.

Smeer een tortilla in met de salsasaus en leg deze in een licht ingevette ovenschaal of op
een bakvel op een bakplaat. Schep hierop ongeveer de helft van de gehakt-groentenvulling.
Smeer dan de volgende tortilla in met 1

3 van de creme fraiche. Schep hierop de helft van de
paprika-prei vulling. Herhaal deze 2 lagen ieder nog een keer. Smeer de laatste tortilla in met
de overgebleven creme fraiche en dek daar de taart mee af. Strooi er de laatste geraspte kaas
over.

Bak de taart in ±20 minuten goudbruin in de oven op 180-200◦C. Lekker met guacemole.

• Low carb
Voor 1 tortillataart van 20 cm doorsnede
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