
 

 

 

 

Nyhtökana Stand ‘N’ Stuff Tortillat (3-4 annosta) 

 

Tarvitset: 

 1 Old El Paso Stand ‘N’ Stuff™ Tortillas -pakkaus 
 1 rkl oliiviöljyä 
 250 g kanan reisipaloja, luu ja nahka poistettuna 
 1 x Old El Paso Fajita Seasoning Mix -mausteseos 
 240 g raastettua cheddarjuustoa tai muuta lempijuustoasi 
 ½ x purkki Old El Paso™ Sliced Green Jalapeñoja 

 1 keskikokoinen tai 2 pientä makeaa sipulia hienonnettuna 
 1 purkki Old El Paso™ Thick ‘n’ Chunky Salsaa 

 Salaattia 
 

Valmistus: 

1. Paistaa kanaa pannulla öljyssä, kunnes se on läpikypsää. Ripottele kanalle Old El Paso Fajita Seasoning Mix  

-maustesekoitus, sekoita ja paista vielä hetki. 

2. Siirrä kana paistinpannulta isoon kulhoon. Revi kana pieniksi paloiksi käyttäen apuna kahta haarukkaa. 

Sekoita revityn kanan joukkoon hienonnettu sipuli ja jalapeñot.  

3. Ota tortillat pois pakkauksesta. Lämmitä tortilloja mikrossa täydellä teholla 30 sekunnin ajan tai uunissa 

165⁰C (myös kiertoilmauunissa) folioon käärittynä 7-9 minuutin ajan. 

4. Täytä lämpimät Stand ‘N’ Stuff™ Tortillat nyhtökanalla ja salaatilla. Viimeistele annos reilulla lusikallisella 

Thick ‘n’ Chunky Salsaa ja juustoraasteella. Nauti! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nyhtöpossu Stand ‘N’ Stuff Tortillat (3-4 annosta) 

 

Tarvitset: 
 

 1 Old El Paso Stand ‘N’ Stuff™ Tortillas -pakkaus 

 450 g porsaan lapaa 

 120 ml kanalientä 

 2 rkl oliiviöljyä 

 1 x Old El Paso Taco Spice Mix -mausteseos 

 Salaattia 

 125 g juustoraastetta 

 1 purkki Old El Paso™ Sliced Green Jalapeñoja 

 

Valmistus: 

1. Voitele uunivuoka kevyesti öljyllä ja poista lihasta ylimääräinen rasva. Sekoita öljy ja mausteseos ja valele liha 

seoksella. Kaada kanaliemi lihan päälle ja kypsennä uunissa, kunnes liha on läpikypsää ja pehmeää (korkeassa 

lämpötilassa n. 4-5 tuntia tai keskilämpötilassa n. 8-9 tuntia).  

2. Revi salaatti pieneksi ja asettele se esille juustoraasteen ja jalapeñojen kanssa. 

3. Revi kypsä liha pieniksi paloiksi käyttäen apuna kahta haarukkaa. Jos haluat lihasta erityisen mehukasta, voit 

valella sen vielä kauttaaltaan paistonesteellä ennen tarjoilua. 

4. Ota tortillat pois pakkauksesta. Lämmitä tortilloja mikrossa täydellä teholla 30 sekunnin ajan tai uunissa 

165⁰C (myös kiertoilmauunissa) folioon käärittynä 7-9 minuutin ajan. 

5. Täytä lämmitetyt Stand ‘N’ Stuff™ Tortillat nyhtöpossulla ja höystä annos salaatilla, juustoraasteella sekä 

jalapeñoilla. 

 

 


