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Tortilla’s
Boodschappen: 2 pers.

6 grote eieren

1 rijpe avocado

2 limoenen

1-2 pruimtomaten en of dergelijke in plakjes

1 groene jalopeno peper zonder zaadjes

Stukje manchego kaas, geraspt (of gouda)

4 mais tortillas (ca 15cm doorsnee)

3-4 lente uitjes in ringetjes

Flesje taco of Hot chilisaus

zout en peper

bosje koriander grof gehakt

Bereiding:

Sverwarm de oven even voor op 200-210 graden.

Snij de tomaten in plakjes doe er een handje koriander, de ringetjes jalopeno peper en zout bij 

en besprenkel even ruim met limoensap.

halveer de avocado en snij deze in dunne plakken, besprenkel deze ook met limoen en doe er een 

klein beetje zout over.

Warm de tortilla’s even 5 minuten afgedekt met folie in de voorverwarmde oven en houd dan warm

in aluminium folie..

Rasp een flink stuk van de Manchego en doe er ook nog wat grove stukjes (brokjes) doorheen (deze 

smelten iets minder, daardoor erg lekker) 

Breek de eieren in een kom en klop ze los met zout en peper en doe er de Manchego bij en 

kluts het even goed door.

Zet een koekenpan met antiaanbaklaag op een middelhoog vuur en doe er een klontje boter in.

Giet het ei-mengsel in de pan en laat heel even ½ minuutje stollen. Neem dan de pan van het vuur

het moet nog wel vloeibaar zijn, doe dan de lente uitjes erbij en neem dan een spatel en schuif 

het dan kort voorzichtig tot een bergje in de pan.

leg de tortilla’s op de borden verdeel de tomaat schijfjes met de jalopeno peper er over

verdeel dan de avocado hier weer over.

Verdeel hier dan het ei-mengsel over , besprenkel met wat hotsaus en rasp er nog wat 

manchego over en enkele blaadjes koriander.

Erg lekker om er ipv hotsaus zelfgemaakte chilisaus voor te gebruiken
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