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Kan du holde på en hemmelighed? Tex Mex Tapas 

er utroligt nemt at lave. Men samtidig ser det utro-

ligt luksuriøst ud. Variationen er stor og smagsvari-

anterne mange, så du kan overraske med flere 

småretter i løbet af ingen tid. Regn med ca. 10–15 

mundrette bidder/person for et helt måltid. 

Gæster på lørdag? Eller hygge for to fredag af-

ten? Uanset anledningen – det kan ikke undgå at 

blive en succes. Let at blive imponeret over. Endnu 

lettere at lave.
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Er  

TEX MEX 
TAPAS

6  |  Hvad er Tex Mex Tapas? Hvad er Tex Mex Tapas?  |  7    

red jalapeño halves
Gode at fylde med friskost, gedeost og guacamole, 
eller server dem omviklet med lufttørret skinke. 

cherry peppers
Søde og aromatiske chilifrugter. Cherry Peppers er gode 
at fylde med friskost blandet med lufttørret skinke eller 
tunfisk og frisk koriander. Cherry Peppers er også 
velegnet til at svitse sammen med andre grønsager eller 
skære i strimler og komme i en salat. 

pumpkin seed & chili pesto
Dette er en mexicansk pesto, som kaldes Pipián.  
Den baseres på græskar- og sesamfrø, hvilket giver  
en karakteristisk nøddeagtig smag. 

Kom Pumpkin Seed & Chili Pesto på vores Tostaditos 
og Quadritos, eller server som tilbehør til grillet kylling 
eller laks. Også velegnet som pålæg på et stykke brød 
eller blandet i friskkogt pasta.

escabeche
Vores Escabeche er vegetarisk og baseres bl.a. på majs, 
oliven, paprika og soltørrede tomater. Vi bruger også 
olivenolie og limesaft, som giver Escabechen sin typisk 
friske karakter.

Brug den som topping på vores Tostaditos og Quadritos  
eller som tilbehør til fisk og grillpølser. Escabeche er  
også velegnet til at blande med friskkogt pasta og 
parmesanost.

mango mojo
Vores Mango Mojo er inspireret af Caribien og 
Latinamerika. Saucen består af solmoden mango, som 
giver en sød, frugtagtig smag og gyldengul farve. Den 
krydrede smag kommer fra ingefær, jalapeño, hvidløg 
og lime. 

Kom Mango Mojo på vores Tostaditos og Quadritos, 
eller server som tilbehør til grillet kylling eller laks. Du 
kan lave luksustapas ved at grille/stege kammuslinger, 
komme lidt mango mojo på og pynte med hakkede, 
ristede jordnødder.

quesadilla bread
Quesadilla udtales kæh-sah-DEE-yah og er en 
fyldt, foldet og stegt tortilla, hvori der indgår 
ost (queso). Andre ingredienser kan f.eks. 
være røget skinke, champignons, chorizo eller 
rødbeder/gedeost/valnødder. Valget er dit.

Vores quesadillabrød indeholder klassiske 
mexicanske smagsindtryk som f.eks. 
spidskommen og forskellige varianter af chili: 
chipotle for den milde røgede smag, røget 
guajillo for frugtsødmen og paprika for den 
flotte farve. 

tostaditos
Tostaditos udtales tohs-TAH-di-tohs og har 
længe eksisteret i både det mexicanske og 
latinamerikanske køkken.

 Vi laver vores Tostaditos af hvedetortillas, 
som skæres i trekanter, tørres og fritureste-
ges til sprøde tapasbrød.

quadritos 
Quadrito betyder kvadrat på spansk. Vi bager 
vores Quadritos af hvidt majsmel og 
frituresteger dem til sprøde tapasnachos. 

tapas spice mix
Tapaskrydderi bestående af koriander, 
purløg, chili, hvidløg og spidskommen. Se 
det som et mexicansk allroundkrydderi med 
et bredt anvendelsesområde. Bland med 
oliven, ost, agurk og æblebåde, eller brug 
som smagsforstærker i salat eller dip.
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Tapasoliven. Marineret ost. Agurketapas, side 11

Skinke- og ostequesadillas, 
side 22

Grillet chorizo med  
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Brie og Escabeche, side 17
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mangotapas
300 g mango, i tern 

½ pose Tex Mex Tapas Spice Mix 
1 spsk. limesaft

Bland og server.

jalapeño  
med cheddar  

og bacon 
6–8 STK.

1 glas (6 – 8 st.) Tex Mex Tapas 
Red Jalapeño Halves 

80 g cheddarost, i stave 
4 skiver bacon, delt på langs 

Kom ostestavene i 6 – 8 jalapeños.

Vikl en skive bacon rundt om  
hver jalapeño. Gratiner under grillen  

i 3 – 4 min. Serveres varme!

østers med
escabeche 

8 STK.
8 friske østers, åbnede 

8 stænk friskpresset citron 
8 tsk. Tex Mex Tapas Escabeche 

2 tsk. purløg

Pres lidt frisk citronsaft på  
østersene, og pynt med  

Escabeche og lidt purløg.

grillet chorizo 
med escabeche

8 STK.
1 chorizo 

8 tsk. Tex Mex Tapas Escabeche

PYNT:
 Hakket frisk koriander 

Skær chorizoen i 8 skiver (2 – 3 cm).  
Grill eller steg pølsen. Sæt en tandstik 
i chorizoen, og kom lidt Escabeche på 

hvert stykke. Pynt med koriander.

betyder frit oversat 

”småretter”. 

det er småt og godt!

A GrEAT WAY To STArT An EvEninG.

antojitos
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tapasoliven 
300 g oliven, drænet 

½ pose Tex Mex Tapas Spice Mix 
2 – 3 spsk. olivenolie

Bland og server.

marineret ost 
300 g ost i tern 

½ pose Tex Mex Tapas Spice Mix 
2 – 3 spsk. olivenolie

Bland og server.

agurketapas
300 g frisk agurk, i 1 cm skiver

½ pose Tex Mex Tapas Spice Mix

Skræl og del agurken, fjern kernerne,  
og skær den i skiver. Bland med  

krydderier, og server.



 

jalapeño med gedeost-
creme og valnødder
6–8 STK.
1 glas (6–8 st.) Tex Mex Tapas Red Jalapeño Halves 

GEdEoSTcREME: 
40 g gedeost
2 spsk. creme fraiche
1 tsk. honning

PYNT:
8 valnødder

Bland ingredienserne til gedeoste cremen. Fyld jalapenos med 
cremen og top med en valnød. 

kapers, oliven og  
pecorino i cherry peppers 
8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas cherry Peppers 

FYld:
1 spsk. kapers, hakket 
10 oliven uden sten, hakket 
2 spsk. pecorinoost eller parmesanost, fintrevet

PYNT:
8 blade frisk basilikum

Bland ingredienserne til fyldet. Skær evt. en tynd skive af  
bunden på en Cherry Pepper, så den står stabilt. Kom fyldet i.  
Pynt med basilikum.

grillet majs med 
parmesansmør
8 STK.
2 majskolber i stykker

PaRMESaNSMøR:
100 g smør, stuetemperatur
1 spsk. Tex Mex Tapas Spice Mix
50 g parmesanost, revet
flagesalt

Grill majsene, til de er færdige, og læg dem på et stykke  
aluminiumfolie. Rør smør, tapaskrydderi og parmesanost  
sammen. Kom det hele i foliepakken. Fold pakken sammen.  
Læg pakken på grillen i nogle minutter, indtil smørret er  
kogt helt ind. Drys med salt!
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friturestegte calamares 
med escabeche

200 g calamares (blæksprutteringe) 
1 glas Tex Mex Tapas Escabeche

FRITURE dEJ:
 2 dl hvedemel

1 tsk bagepulver
½ tsk salt

1 ½ dl vand (koldt)
1 æggehvide

2 dl vand  
mad- eller fritureolie

Tø blæksprutteringene op, hvis de er frosne. Bland alle 
 ingredienser til tempura dejen. Dyp ringene i frituredejen. 

Frituresteg i varm olie. Serveres med Escabeche.

osteflager
10 STK.

75 g tex mex-ost, færdigrevet
1 spsk. Tex Mex Tapas Spice Mix

Varm en teflonstegepande. Kom 1 spsk. på  
panden. Steg ved middel varme, indtil osten kan 

vendes med en paletkniv. Vend, og steg ca. et  
minut på den anden side. Drys med Tapaskrydderi.

cherry peppers med  
serrano og koriander

8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas cherry Peppers

FYld:
2 skiver serranoskinke, finthakket

3 spsk. Philadelphia-ost
1½ tsk. frisk koriander, hakket

1 knsp. revet limeskal

Bland samtlige ingredienser til fyldet.  
Skær evt. en tynd skive af bunden på en Cherry Pepper,  

så den står stabilt. Kom fyldet i.



Nu står gæsterne endelig i entreen. Du er naturligvis i fuld sving med kram, overtøj, hånd-

tryk, kindkys, blomster, gaver. En del gæster har garanteret glemt de andres navn, så 

præsenter gerne folk for hinanden en ekstra gang. Skal I spise middag lidt senere? Så kan 

det være en god ide at fortælle gæsterne det i god tid, så alle ved, hvor mange tapas de 

kan spise. Musik? Prøv at lave en spilleliste tilpasset til gæsterne, måske med de enkelte 

gæsters yndlingssange. Jo mere varieret sangliste, jo mere dynamisk fest. Lad aldrig glas-

sene blive tomme. Fyld generøst op med tapas, efterhånden som fadene bliver tømt. 

Smil. Dans. Du er fantastisk.

“WE’rE FooLS WhEThEr 
WE dAncE or noT, So 

WE MiGhT AS WELL dAncE.”
JAPANSK ORDSPROG
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brie og 
escabeche
8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos
8 skiver brieost, 2–3 cm lange
4 spsk. Tex Mex Tapas Escabeche
1 knsp. Santa Maria Paprikapulver

Kom lidt Escabeche på Tostaditosen.  
Læg derefter en skive brieost på, og drys 
med paprikapulver.

roastbeef og 
escabeche med 
ristet løg
8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos
8 tynde skiver roastbeef
4 spsk. Tex Mex Tapas Escabeche
2 tsk. ristet løg

Rul roastbeefen sammen til en rulle,  
og læg den på Tostaditosen. Kom  
Escabechen på, og drys med ristet løg.

jordnødder og 
mango mojo
8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos
5 spsk saltede jordnødder
4 spsk Tex Mex Tapas Mango Mojo
8 små limebåde

Hak jordnødderne groft og rist dem på 
en varm pande. Bland nødder og Mango 
Mojo sammen. Læg blandingen på Tosta-
ditosen og pynt med lime og koriander. 

ribben med 
syltet rødløg 
8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos
200 g ribben/kamben
½ dl syltet rødløg
3 spsk. friskost, peberrod

Køb færdiggrillede ribben, og pil kødet 
af. Hak/skær kødet meget fint ud.  
Varm det i ovnen. Læg friskost og kød 
på Tostaditosen. Pynt med syltet rødløg 
(se side 28).

parma og asparges med 
pumpkin seed & chili pesto
8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos
4 spsk. Tex Mex Tapas Pumpkin Seed & chili Pesto
4 grønne asparges
4 parmaskinkechips
(kan købes i delikatessen, eller se nedenfor)

Skær aspargesene over på langs, og del på midten. Blancher, og 
køl af. Kom Pumpkin Seed & Chili Pesto på Tostaditosen.  
Pynt med asparges og parmaskinkechips.  

Opskrift på parmaskinkechips: Indstil ovnen til 150 °C. Læg skinken 
på en plade med bagepapir, og lad det tørre i ovnen i ca. 30 min.

A GrEAT WAY To STArT An EvEninG.

tostaditos

tangkaviar med 
citroncreme og purløg
8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos
4 spsk. tangkaviar (findes i fiskedisken)
4 spsk. creme fraiche
½ tsk. revet citronskal
purløg, fintklippet til pynt

Pisk creme fraiche med håndmikser til en hård konsistens,  
og smag til med revet citronskal. Kom lidt tangkaviar på  
Tostaditosen, og pynt med citroncreme.  
Pynt med fintklippet purløg.

Tostaditos er ”de nye 

nachos”– sprøde, friture-

stegte tapasbrød.
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pico de gallo 
– mexicansk 
tomatsalat 

2 store tomater
½ salatløg
1 bundt frisk koriander
2 stk. Tex Mex Tapas 
Red Jalapeño Halves
1 spsk. limesaft
1 knsp. salt
8 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos

Skær tomater i tern, og hak løg,  
jalapeño og koriander. Bland med  
limesaft, og smag til med salt.  
Serveres med Tostaditos.

svampe med 
pumpkin seed  
& chili pesto 
8 STK.
80 g svampe (champignons,
portabello, shitake eller kantareller)
1 spsk. smør
8 spsk. Tex Mex Tapas Pumpkin Seed  
& chili Pesto
8 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos

Hak svampene, og svits dem i smør, 
indtil al væden er kogt ind. Tag panden 
af komfuret, og tilsæt Pumpkin Seed & 
Chili Pesto. Kom svampeblandingen på 
Tostaditosen.

grillet tunfisk med 
krydderier og limeyoghurt 
8 STK.
80 g frisk tunfisk,
3x2 cm i omkreds og 8 cm lang
1 pose Tex Mex Tapas Spice Mix
½ tsk. salt
4 spsk. tyrkisk yoghurt
½ tsk. revet limeskal
8 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos
8 tynde skiver agurk skåret på langs

Frys tunfisken i mindst 24 timer. Tø fisken op, og gnid den med  
tapaskrydderi og salt. Grill/steg tunfisken på en tør pande.  
Tunfisken skal være helt rå indeni. Skær tunfisken ud i 8 små stykker. 
Bland tyrkisk yoghurt med revet limeskal, og rør det sammen.  
Kom limeyoghurt, agurk og tunfisk på Tostaditosen.
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Okay, nu ved du, at Tex Mex Tapas er nemme at lave. Så hvorfor ikke bruge lidt 

ekstra energi på for eksempel at lave cocktails? En cocktail er knap så stor som en 

long drink, og der findes hundredvis af opskrifter og serveringstip på nettet. De 

fleste cocktails kan også sagtens serveres i en alkoholfri version. Sørg for at have 

masser af is og mindst dobbelt så mange glas, som du har gæster. ¡Salud!

“bEEr iS noT A Good 
cocKTAiLPArTY 

drinK, ESPEciALLY 
in A hoME 

WhErE You don’T 
KnoW WhErE 

ThE bAThrooM iS.”
– BILLy CARTER
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 skinke- og  
ostequesadillas 

8 STK.
75 g revet ost

50 g røget skinke, hakket
4 stk. Tex Mex Tapas Quesadilla Bread

Kom halvdelen af osten på dine  
Quesadilla Bread. Drys med skinke og  
resten af osten. Kom et nyt Quesadilla 

Bread ovenpå, og tryk til. Steg på en 
pande i ca. 2 minutter på hver side.  

Skær ud, og server.

 chorizo- og  
oliven- 

quesadillas 
8 STK.

75 g revet ost
50 g chorizo, skåret i tynde skiver

(fås i delikatesse afdelingen)
½ dl hakkede oliven

4 stk. Tex Mex Tapas Quesadilla Bread

Kom halvdelen af osten på dine Quesadilla 
Bread. Tilføj chorizo og oliven, og drys  

med resten af osten. Fold sammen til en 
halvmåne. Steg på en pande i ca. 2 minutter 

på hver side. Skær ud, og server.

kammuslinger
8 STK.

4 kammuslinger
2 spsk. limesaft (og revet limeskal)

1 spsk. olivenolie
2 knsp. salt

2 spsk. Tex Mex Tapas Mango Mojo
8 stk. Tex Mex Tapas Quadritos

Halver muslingerne, og kom dem i  
en skål. Riv limeskal, dryp med limesaft,  
hæld olie på, og drys med salt. Lad det  
stå ca. 30 min. Kom en halv musling på 

Quadritosen, og pynt med Mango Mojo.  
Pynt gerne med koriander.

hed guacamole
8 STK.

1 moden avocado
½ spsk. Tex Mex Tapas Spice Mix

½ lime, saften
2 knsp. salt

1 pose (8 stk.) Tex Mex Tapas Quadritos
1 gl Tex Mex Tapas Red Jalapeño halves

Mos avocadoen, og bland med  
tapaskrydderiet. Pres limesaften i,  
og drys med salt. Kom guacamole  

på Quadritosen, og pynt med  
fintstrimlet jalapeño.

sprødt ... eller blødt 

og fyldt med ost. 

hvorfor ikke begge? 

A GrEAT WAY To STArT An EvEninG.

quadritos & 

quesadilla 

bread

parma- og 
gedeostquesadillas 
8 STK.
75 g revet ost 
50 g gedeost 
50 g parmaskinke, i skiver 
1 spsk. flydende honning 
4 stk. Tex Mex Tapas Quesadilla Bread

Kom halvdelen af osten på dine Quesadilla Bread. Tilsæt parmaskinke 
og gedeost, og dryp med honning. Drys med resten af osten.  
Kom et nyt Quesadilla Bread ovenpå, og tryk til. Steg på panden i 
ca. 2 min. på hver side. Skær ud, og server.

kantarelquesadillas 
8 STK.
2 spsk. smør
200 g kantareller, hakket
75 g stærk ost, revet
4 stk. Tex Mex Tapas Quesadilla Bread
1 knsp. Santa Maria Timian

Svits kantarellerne i smør, indtil al væden er kogt ind.  
Kom halvdelen af osten på dine Quesadilla Bread.  
Drys med kantareller, timian og resten af osten.  
Fold sammen til en halvmåne. Steg på en pande  
i ca. 2 min. på hver side. Skær ud, og server.
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røget makrel 
med escabeche 

8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Quadritos 

8 små stykker røget makrel 
8 tsk. Tex Mex Tapas Escabeche 

sort peber efter smag

Kom røget makrel på en Quadrito,  
og pynt med Escabeche.  

Kværn lidt sort peber over.

kylling med 
mango mojo

8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Quadritos

8 små stykker fra en
færdiggrillet kylling

8 tsk. Tex Mex Tapas Mango Mojo

Kom et stykke kylling på Quadritosen. 
Tilsæt Mango Mojo.  

Pynt eventuelt med koriander.

gratineret  
pumpkin seed  
& chili pesto 

8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Quadritos

4 spsk. Tex Mex Tapas Pumpkin Seed  
& chili Pesto

2 spsk. revet ost

Bland Pumpkin Seed & Chili Pesto  
med osten. Kom det på Quadritosen.  

Gratiner ved 220 °C i ca. 2 min.

 røget skinke 
med mango mojo 

8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Quadritos

4 skiver røget skinke
8 tsk. Tex Mex Tapas Mango Mojo

Fold skinken sammen, og læg den på 
Quadritosen. Pynt med Mango Mojo.

foie gras og 
mango mojo

8 STK.
8 stk. Tex Mex Tapas Quadritos 

8 skiver gåseleverpaté (Foie Gras)  
eller andelever 

2 spsk. pistacienødder, hakket 
8 tsk. Tex Mex Tapas Mango Mojo

Rul kanterne på gåseleveren i de  
hakkede pistacienødder. Kom en skive  
på Quadritosen, og pynt Mango Mojo.
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Gæster, som hygger sig, har en tendens til at blive hængende. Sommetider lidt for længe. 

Hvordan får man folk til at gå hjem uden at fremstå uhøflig? Ja, der findes ingen indlysende 

løsninger. Hvis du sendte en indbydelse til festen, kan du angive start- og sluttidspunkt i den. 

En anden metode er gradvist at øge belysningen i rummet. Eller fortælle at du skal tidligt op i 

morgen og på shopping/i sommerhus/besøge din nevø.

Men for ikke at skabe alt for mange sure miner kan du også gøre sådan her: ”Jeg har stillet 

en goodiebag til jer alle i entreen, som I kan tage med jer hjem.” I poserne kommer du noget 

godt at drikke, lidt natmad (hjemmelavet tærte plejer at være populært), noget sødt og måske 

hovedpinepiller. Så scorer du point og runder aftenen af på imponerende vis. Pyh! Så mangler 

du bare opvasken …

“AT EvErY PArTY 
ThErE ArE TWo KindS 

oF PEoPLE – ThoSE Who 
WAnT To Go hoME 

And ThoSE Who don’T. 
ThE TroubLE iS, 

ThEY ArE uSuALLY 
MArriEd To EAch oThEr.”

– ANN LANDERS
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adobokylling 
på spyd 

15 STK. 
400 g kyllingefilet, i tern, 2 cm

15 små grillspyd (træspyd lægges i blød
 mindst 1 time inden).

adoBoMaRINadE:
1 ps Tex Mex Tapas Spice Mix

1 spsk. råsukker eller mørk sirup
¼ dl presset appelsinjuice

½ tsk. salt

Bland alle ingredienser til adobo-
marinaden, og tilføj kyllingen.  

Lad kyllingen marinere i 30 minutter. 
Træk kyllingen på spyddene.  

Steg i ovnen ved 225 °C i ca. 8 min,  
eller steg på en pande. 

SYlTET RødløG:
2 rødløg, skåret i tynde skiver 

3 dl eddike
1 ½ dl lys sirup

2 spsk. Tex Mex Tapas Spice Mix
1 lime

Pil løggene, skær dem i tynde skiver,  
og kom dem i en skål. Kog eddike,  

sirup og tapaskrydderi op. Pres lime-
saften i, og kom de to halve limefrugter 

ned til løgene. Hæld den varme  
eddike over, og lad det stå i mindst  

20 min. inden servering. Kan  
opbevares på køl i en uge.

ceviche med 
laks, mango  
og avocado 

8 Små glaS 
200 g laks uden ben og skind, 

skåret fint ud i ½ cm tern
½ dl presset limesaft,

ca. 2 limefrugter
2 stk. Tex Mex Tapas 

Red Jalapeño Halves, i tern
½ fed hvidløg, hakket
¼ salatløg, finthakket

2 tomater, uden kerner og i 1 cm tern
1 avocado, i 1 cm tern 

½ mango, i tern
1 dl majs fra dåse eller friskgrillet 

(skær majskernerne af kolben)
½ bundt frisk koriander, hakket

3 spsk. olivenolie
1 pose Tex Mex Tapas Quadritos  

eller Tostaditos

BEmÆRK! Fisken skal fryses i 
mindst 2 døgn, eller der skal bruges 
færdigpakket frossen fiskefilet, som 

kan bruges med det samme. Kom 
lakseternene i en skål. Hæld limesaften 

over, og rør rundt. Lad det marinere 
1 time i køleskabet. Tilsæt jalapeño, 
hvidløg, salatløg, tomater, avocado, 

mango, majs og koriander, og bland.

Serveres med Quadritos eller  
Tostaditos.

TIP! Udskift laksen med skaldyr.  
Blandt alt sammen, og server  

med det samme.

tostaditos-
salat 

ca. 700 g vandmelon,
i 3 cm store tern

1 pose med 70 g blandet salat
1 pose Tex Mex Tapas Tostaditos

100 g gedeost, smuldret

dRESSING:
½ glas Tex Mex Tapas Pumpkin Seed 

& chili Pesto 
1 spsk. olivenolie 

1 spsk. presset limesaft (ca. ½ lime) 
½ tsk. salt

Kom vandmelon, salat, Tostaditos 
og gedeost på et stort fad. Bland 
ingredienserne til dressingen, og 

hæld den over salaten. Server straks, 
så Tostaditos bevarer sin sprødhed.

når du har  

lidt mere tid.

A GrEAT WAY To STArT An EvEninG.

lidt mere 

mættende 
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når enden  

er god, er  

alting godt.

A GrEAT WAY To STArT An EvEninG.

sødt og 
godt

chocodillas med banan
12 STK.
1 banan, skiveskåret
100 g mørk chokolade, hakket
1 spsk. smør
4 stk. Tex Mex Tapas Quesadilla Bread

Rør banan og chokolade sammen. Fordel det på dine 
Quesadilla Bread , og fold dem sammen til en halvmåne. 
Steg på en pande med smør på begge sider. Lad choco-
dillaen køle af, så chokoladen stivner. 

TIP! Kan forberedes dagen inden. 

chokoladetostaditos 
med nødder
20 STK.
100 g mørk blokchokolade 
½ dl pekannødder, hakket 
20 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos

Smelt chokoladen i mikrobølgeovnen eller over et  
vandbad. Dyp Tostaditosen i chokoladen og derefter  
i nødderne. 

TIP! Istedet for nødder kan der bruges kokosmel.

avocadoskum
10 STK.
½ pose Tex Mex Tapas Tostaditos

1 moden avocado 
¾ dl sødet, kondenseret mælk 
½ lime, saften 
¾ dl piskefløde

PYNT:
4 skiver mango

Bland alt til avocadoskum i en blender eller med en  
stavblender, til det får en jævn konsistens. Kom avocado-
skummet på Tostaditosen.

Pynt med en mangoskive.

cherry peppers  
med limemousse
10 – 12 STK.
1 glas Tex Mex Tapas cherry Peppers

lIMEMoUSSE:
1 dl piskefløde
1 dl creme fraiche
¾ dl sukker
1 tsk. revet limeskal
¼ dl presset limesaft (ca. 1 limefrugt)
1 blad husblas

Pisk fløden. Tilsæt creme fraiche, limeskal og sukker. Læg 
husblassen i blød i koldt vand i 5 min. Tryk vandet ud af 
husblassen, hæld vandet fra, og smelt husblassen ved lav 
varme sammen med limejuice i en gryde. Rør hurtigt hus-
blasblandingen sammen med fløden. Kom lime moussen 
i en sprøjtepose. Skær evt. en tynd skive af bunden på 
Cherry Peppern (den skal kunne stå stabilt).

Fyld Cherry Peppern med limemousse. 

TIP! 1 portion limemousse er tilstrækkeligt til både Cherry 
Peppers og Mexicanere (se opskriften nedenfor).

mexicanere
10 STK.
10 stk. Tex Mex Tapas Tostaditos

lIMEMoUSSE:
1 dl piskefløde
1 dl creme fraiche 
¾ dl sukker
1 tsk. revet limeskal
¼ dl presset limesaft (ca. 1 limefrugt)
1 blad husblas
hvid chokolade

Pisk fløden. Tilsæt creme fraiche, limeskal og sukker. Læg 
hus blassen i blød i koldt vand i 5 min. Tryk vandet ud af 
husblassen, hæld vandet fra, og smelt husblassen ved lav 
varme sammen med limejuice i en gryde. Rør hurtigt  
husblasblandingen sammen med fløden. Kom lime-
moussen i en sprøjtepose. 

Sprøjt limemousse på Tostaditosen, og læg et ”låg” på 
limemoussen med en anden Tostaditos. Smelt den hvide 
chokolade, hæld den over Mexicanerne, og lad choko-
laden stivne. Limemoussen rækker også til Cherry Pepper-
opskriften (se opskriften ovenfor).
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