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Boodschappen voor 4 personen:
4 grote of 6-8kleine tortilla's
500g rundergehakt
pakje tomaten blokjes (400gr) van goede kwaliteit, bijv Heinz
3 limoenen
2 avocado's
1-2 rode pepers
1 punt paprika
pl/min 3 middelgrote tomaten
handje kerstomaatjes
1 1/2 tl gemalen komijn (djinten)
2 teentjes knoflook
enkele druppels Tabasco (naar smaak)
3 el olijfolie
150g goudse kaas geraspt
bosje koriander
bekertje zure room (of gr. Yoghurt)
1-2 bosuitjes
1 lage ovenschaal

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden
Verhit 2 el olijfolie in een pan en bak de twee knoflook tenen met de 1 1/2tl djinten in 2 minuten licht bruin op
middelhoog vuur. Voeg het sap van een limoen en de tomatenblokjes toe aan de knoflook.
voeg er ook nog de ca. 3 verse middelgrote tomaatjes in kleine blokjes gesneden aan toe.
Breng dit aan de kook en laat de saus op laag voor 10 minuten sudderen tot deze iets is ingekookt en breng op
smaak met peper en zout.
Verhit nu in een andere pan 1-2 el olijfolie en bak hierin het rundergehakt rul. Bak de laatste drie minuten
3/4 puntpaprika in blokjes en 1/2 rode peper in dunne ringetjes mee. Breng op smaak met enige druppelsTabasco.
Snijd de 2 avocado's overlangs door en verwijder de pit en schep het vruchtvlees er uit en prak fijn met een
vork en voeg het sap van 1 1/2 limoen toe en breng op smaak met peper en zout en zet apart.
Verwarm nu de tortilla's in de magnetron. Schep nu een deel van tomatensaus op de bodem van de ovenschaal.
Neem nu een tortilla en besmeer deze ruim met het avocadomengsel en schep daar bovenop wat van het
rundergehakt mengsel en los nog wat dunne reepjes paprika en rode peper ringetjes.
Strooi daarover wat kaas en rol nu de tortilla op en leg deze in de ovenschaal met de naad naar beneden.
Herhaal dit tot de tortilla's op zijn en verdeel de rest van de tomatensaus eroverheen en eventueel ook de rest
van het gehaktmengsel.Strooi hierover ruim de kaas en in partjes gesneden kleine kerstomaatjes.
Desgewenst kan er nog wat hot Chilisaus erover.
Zet nu de schaal in de voorverwarmde oven voor 15-20 minuten tot er een mooi krokant korstje op zit.
Serveer nu de tortilla's met zure room en koriander.
Decoreer nu desgewenst af met nog wat rode pepertjes en de lente-uitjes in ringetjes . en eventueel
een partje limoen er naast.
Eigen interpretatie ven het recept van Jamie oliver

Erg lekker met een frisse salade erbij en een stevige soepel rode wijn.

