
Mexican hotdogs

8 hotdogs
30 minuten

Hotdogs smaken altijd, zeker omdat je er eindeloos
mee kan variëren! In dit recept gaan we
de Mexicaanse toer op: pittige smaken die worden
verzacht door heerlijk frisse zure room én
zelfgemaakte guacamole!

INGREDIËNTEN VOOR 8 hotdogs:

■ 8 kippenworsten

■ 8 sandwiches

■ een klein potje groene jalapeños

■ 2 rijpe avocado’s

■ 300 gram zure room

■ 4 stevige tomaten

■ 16 plakjes cheddar kaas

■ een halve krop ijsbergsla

■ een 200 à 300 gram mais uit blik

■ 1 blik kidneybonen (rode bonen)

■ 1 bosje verse koriander

■ naar smaak: pittige kruiden zoals tex-mex, fajita, taco, …

■ 1 snuifje gemalen komijn

■ 1 limoen

■ peper en zout
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BEREIDING:

1. We beginnen met de guacamole: Snij de avocado’s in 2, verwijder de pit en schep met een

lepel het vruchtvlees in een mengkom.

2. Prak het vruchtvlees met een vork (niet mixen!) en voeg een tweetal eetlepels limoensap toe.

3. Kruid met peper, zout en een snuifje komijnpoeder.

4. Voeg een eetlepel zure room toe aan het geheel, meng alles en zet afgedekt in de koelkast.

5. De salade: Laat de maïs en de kidneybonen uitlekken. De kidneybonen spoel je best nog een

grondig met water.

6. Snij de ijsbergsla in reepjes en meng met de maïs en de kidneybonen, zet in de koelkast.

7. Ontdoe de tomaten van hun pitjes en snij ze in kleine blokjes.

8. Hak de koriander fijn, kleine takjes mag je gerust mee gebruiken.

9. Meng de koriander met de tomatenblokjes en kruidt met peper en zout.

10. Snij de jalapeños in stukjes en zet apart in een kommetje.

11. Bak de kippenworsten gaar en kruid ze naar smaak met een pittige kruidenmix naar keuze.

12. Snij de sandwiches langs één kant open en bestrijk de binnenkanten met een laagje

guacamole. Leg in elke broodje 2 schelletjes cheddar, en warme kippenworst en werk af met

de tomatensalsa, stukjes jalapeños en wat zure room. Serveer met de frisse salade!

* Je kan ook alle ingrediënten in leuke, kleurrijke kommetjes op tafel zetten en iedereen z’n eigen

hotdog laten maken!

Smakelijk!

Keurslager DE MEULDER Brasschaat


