
En oppskrift fra Handlekraftig.no            

 

Refried beans 
 

En ganske raus porsjon. Brukes typisk til mexikansk og mellomamerikansk mat. I tacos, burritos, som 

dip til tortilla chips, på nachos etc. 

 

Ingredienser: 
+/- 0,5 kg pinto bønner  * 

1 gul løk (ikke for liten), finhakket  * 

4-5 fedd hvitløk, finhakket  *   

Litt kraft/buljong, kylling, okse eller grønnsaker, om bønnemixen blir for tykk.  * 

Krydder: 

Ca. 1 ts Spisskummen  * 

Ca. 1,5 ts Chilipulver  * 

Ca. 1 ts Chipotle chilipulver om du ønsker (bytt kanskje ut halvparten av chilipulveret så det ikke blir 

for sterkt). 

Ca 2 ts Oregano  * 

Salt og nykvernet pepper  * 

Saften av en lime eller 2  * 

Smør eller olje til sautering og «montering»  * 

 

Fremgangsmetode: 

1. Bløtlegg bønnene over natten eller mer, 12-24 timer. 

2. Kok bønnene på lav varme (uten salt!) ca 1,5 time til de er gode og myke. 

3. Sil av kokevannet. Det gjør ikke noe om litt er igjen i bunnen av kjelen. 

4. Sautér løken og hvitløken til den er myk og blank 

5. Rør inn de kokte bønnene og alt krydderet. Ha i litt kraft om det blir for tykt og få blandingen 

opp til kokepunktet. Dette blir litt som grøt; det kan sprute godt, så vær forsiktig! 

6. Ta kjelen av varmen og bruk en gaffel til å mose så stor andel av bønnen som du ønsker. Om 

du ønsker en vedlig kremete konsistens er sikkert en stavmikser et godt alternativ til gaffel. 

7. Ha i en klatt kaldt smør for å montere bønnene, med mindre du kjører en vegansk variant. 

8. Ha i ferskpresset limejuice, smak til hvor mye du trenger.  

9. Salt og pepper etter eget ønske, men ganske mye salt må nok til. 

10. Serveres varm, gjerne med revet ost. Koriander smaker supert til dette! Pynt med limebåter. 


