
  

Skærer grøntsagerne til Fars Chili sin Carne og rører godt i gryden. Plukker 
korianderblade og pynter den færdige ret med creme fraiche, lime og 
korianderblade.

Hakker løget fint. Sørger for at skære en fod af de andre grønsager, så barnet 
trygt kan hakke dem. Får sat gang i gryden.

 



 
1. Skær løgene i små tern.
2. Hak eller riv hvidløget på et rivejern.
3. Stil løg og hvidløg til side.
4. Skær squash og peberfrugter i fine tern.
5. Dræn vandet fra bønnerne.
6. Tænd for gryden og tilsæt olien.
7. Steg løg og hvidløg gyldne i ca. 2 min. 
8. Tilsæt squash, peberfrugter og tomatpuré.  
9. Hæld krydderierne i gryden. Steg i ca. 2 min.
10. Tilsæt chokolade, hakkede tomater, majs og 

brun farin. 
11. Lad retten simre - og sæt imens risene over at 

koge.
12. Tilsæt kidneybønner 5-10 min. før servering.
13. Smag til med salt, peber og brun farin - og 

pynt retten med koriander.

Servér med Fars Tortilla-pandekager, 
Fars Avocado-salat, lime-både, creme fraiche og 
chili-flager til. 

2 rødløg
4 fed hvidløg
1 squash
2 røde peberfrugter
2 spsk. olie
1 spsk. tomatpuré
2 tsk. spidskommen
1 tsk. oregano
¼ tsk. chiliflager
1 tsk. kanel
15 g chokolade (85%)
2 dåser hakkede tomater
1 dåse kidneybønner (kan 
undlades)
150 g majs
2 tsk. brun farin
Tilbehør: Brune ris, creme 
fraiche (9%) 1 lime i både, 
chili-flager og frisk 
koriander.

Til vinter kan I vælge at udskifte de 2 peberfrugter med 2 gulerødder og 
squashen med fx 2 persillerødder, 2 pastinakker, 2 bladselleri eller ¼ knoldselle-
ri. I kan også udskifte avocado-salaten med jeres egen yndlingssalet.



 



3½ dl hvedemel
2 dl finmalet fuldkornsmel
2 dl vand
1½ tsk. salt
1 spsk. olie i dejen
Olie til stegning

  

Blander ingredienserne til dejen og ælter.
Deler dejen i mindre stykker og ruller 
dem flade med en kagerulle.

Hjælper med at stege og rulle tortilla-
pandekagerne - og hepper på livet løs.

I kan også lave chips af 
købte tortilla-pandekager. 
Skær dem i 8 ’lagka-
ge-stykker’. Fordel styk-
kerne på en bageplade 
med bagepapir. Bag jeres 
chips ved 180 grader i 
5-7 min., til de er sprøde. 
Hold øje med, at de ikke 
bliver for mørke.

 
1. Bland mel, salt, vand 

og olie i en skål.
2. Ælt dejen godt, indtil 

den er glat og smidig.
3. Læg dejen tilbage i 

skålen, dæk den til og 
lad den hvile i 15 min.

4. Del dejen i 8 lige 
stykker (flere, hvis I 
bruger små pander) 
og rul dem næsten 
papirtynde.

5. Steg pandekagerne 
gyldne ca.1 min på 
hver side.



Hvis I hellere vil lave 
guacamole, kan I mose 
jeres avocadoer og blande 
dem med udskårne 
cherrytomater, presset 
hvidløg og lime-saft. 

2 avocadoer
1 bakke cherrytomater
Lime-saft

 

  

Skærer cherrytomater og avocadoer i 
tern, blander og smager til. 

Fjerner avocado-stenen (hug en kok-
kekniv ned i stenen og tvist den).

1. Skær cherrytomaterne i kvarte.
2. Halvér hver avocado og fjern stenen.
3. Skær avocado-kødet i små tern.
4. Bland avocadoer og tomater.
5. Smag til med limesaft, salt og peber.


