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No šīm sastāvdaļām tev sanāks 6 pildītas tortiljas.

Solvita Velde

Tev vajadzēs:

Meksikā

• 1 iepakojumu (6 gab.)
tortilju;
• 400 g maltās gaļas;
• 1 sīpolu;
• 1 papriku;
• 1 bundžiņu pupiņu;
• 5–6 ēdamkarotes
tomātu mērces;
• 2 ēdamkarotes
eļļas cepšanai;
• sāli pēc garšas;
• piparus pēc garšas.

Ar malto gaļu
un dārzeņiem
pildītas tortiljas
ir tradicionāls
meksikāņu ēdiens.
Meksikāņi tam
bagātīgi pievieno
čili piparus,
lai ēdiens
būtu ass.
Mēs, “Ilustrētā
Junioriem”,
pagatavojām pēc
garšas maigāku
šī ēdiena versiju.

Meksikāņu
maize

T

ortiljas jau 9000 gadu ir
tradicionāls meksikāņu
ēdiens. Pirmie apaļas formas
plakano kukurūzas maizi sāka
cept meksikāņu zemnieki, bet
tagad to ēd teju visā pasaulē.
Piemēram, Amerikā tortiljas
ir visvairāk pirktā maize.
Popularitāti ārpus Meksikas
robežām tortiljas ieguva
16. gadsimtā, kad spāņu
iekarotāji atklāja meksikāņu
gardo maizi. Starp citu, tieši spāņi
tai deva tortiljas vārdu.
Tortilju pildīšanai parasti
izmanto gaļu – visbiežāk tās pilda
ar malto gaļu, bet pildījumā var
likt arī vistas un tītara fileju, kam
pievieno pupiņas un dārzeņus,
kā arī asu mērci un čili piparus,
jo meksikāņu virtuve bez asiem
ēdieniem nav iedomājama.

Gatavo soli pa solim
1. Smalki

1.

sagriez sīpolu
un mazos
kubiņos
sagriez
papriku.

3. Uzkarsē pannu un

5.

5. Tad liec klāt

olīveļļā apcep sīpolu.
Cep tik ilgi, līdz tie
kļuvuši caurspīdīgi.
Tad pievieno malto
gaļu, uzber tai sāli un
piparus un apcep.

pupiņas un tomātu
mērci, samaisi,
uzliec pannai vāku
un turpini sautēt
uz lēnas uguns vēl
aptuveni 5 minūtes.
Pagaršo, vai nevajag
pievienot vēl sāli un
piparus.

Ja sīpolu
sagriešana liek tev
raudāt, palūdz, lai
to izdara kāds no
pieaugušajiem.

2. Ber pupiņas

2.

3.

No visām veikalā
nopērkamajām eļļām vislabāk
izvēlēties olīveļļu, jo tā ir
visvērtīgākā tavai veselībai.
Salātiem vienmēr lieto extra
virgine olīveļļu, bet cepšanai
to nedrīkst izmantot, jo augstā
temperatūrā tā sadeg. Cepšanai
izvēlies pudeli, uz kuras rakstīts
olive oil vai olive pomace oil.

caurdurī un
skalo zem auksta
tekoša ūdens
aptuveni
2 minūtes.

4.

4. Kad gaļa

apcepta, pievieno
papriku un pacep
aptuveni
3 minūtes.

6. Nesapildītas

tortiljas 15
sekundes uzsildi
mikroviļņu krāsni.
Ja tev nav
mikroviļņu krāsns,
ietin tortiljas folijā
un uz 5 minūtēm
ieliec karstā cepeškrāsnī. Pēc tam uz tortiljas liec trīs
ēdamkarotes pildījuma un satin, kamēr tortilja silta.

6.

Vislabāk, ja pupiņas vārīsi pats, bet tas parasti aizņem daudz laika – pupiņas vairākas stundas jāmērcē
un pēc tam vismaz 40 minūtes jāvāra. Tāpēc ir ļoti ērti izmantot jau gatavas pupiņas bundžiņās.
Tomēr ir ļoti svarīgi tās noskalot zem tekoša ūdens, lai noskalotu lieko sāli un konservējošo šķidrumu.
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