
Majsens roll i det mexikanska köketMexicanMexican
Allt om det mexIkanska köket och mer
Kitchen.seKitchen.se Följ majsens väg från de färska majskolvarna till deg och tortillas!

Majskolv med
majonnäs, ost,

chili etc.

Majskorn med
majonnäs, ost,

chili och mycket
annat!

FÄRSK MAJS

TORKAD MAJS

NIXTAMALISERING

NIXTAMALISERAD MAJS
Mångtusenårig tradition
där torkade majskorn

kokas med släckt
kalksten. 

MASA DE MAÍZ

Den nixtamaliserade
majsen mals med lite

vatten till en deg
kallad MASA. 

TORTILLAS

Som ett pitabröd av
majs fylld med

olika godsaker! 

Som en liten men
tunnare och rund

tlacoyo toppad med
chochinita pibil.

Som en liten Huraches
men här är bönorna

inbakade i degen.
Olika toppings!

Gyllene majsbröd
toppade med bönor,

salsa och annat.
Ca 15 cm diameter

Liknar avlång
större och plattare
sopes, ofta toppad

med bönor och
chorizo etc

MAJSTORTILLAS
Tunna mjuka majsbröd

gjorda av Masa och
används till...

Majsen har en många 
tusen år gammal historia 

i Mexiko. Mayafolket 
ansåg majsen så viktig 
att den hade en egen 

gud. Än idag är majsen 
närvarande i de flesta 

måltider.
Majsen kommer i många 
färger, vanligast är den 
vita men blå majs är 
även den vanligt före-
kommande. Den gula 

majsen äts mest i söta 
rätter.

P.S. Det finns många 
andra rätter med Majs! 

Fläsksoppa med 
nixtamaliserade

majskorn.
Grön, röd
eller vit.

Tacos

Enchiladas

Tostadas

Totopos

Tlayudas

Tacos Doradas

Tamales

Mjuka majstortillas
fyllda med tusentals

olika fyllningar
och salsa.

Mjuka majstortillas
oftast fyllda med ost

och annat. Kan också göras
direkt från majsdegen

och friteras!

Rullade eller vikta
tortillas med fyllning toppade

med sås av chili, ost och annat. 
Andra populära varianter är

Entomatadas (med tomatsås)
eller enfrijoladas (med bönsås).

Quesadillas

Elotes Esquites

Gyllene friterade
krispiga tortillas

med olika toppings

Nachos Chilaquiles

Krispigt friterade
majschips gjorda
av majstortillas. 

Äts ofta med Guacamole!

Krispiga totopos 
med olika toppings

så som kött, ost
salsa etc.

Totopos som värmts
i röd eller grön

salsa och äts med
ägg, ost, grädde mm

 

Fylld masa ångkokt
i majsblast eller

bananblad. Med kött,
ost eller vegetariskt.

Finns även söta!

Sopes Huraches Tlacoyos Panuchos Gorditas

Pozole

Visste du att?

Liknar gigantiska
tostadas med olika
toppings. Stora som

en pizza.
Använder speciell masa!


























Tacos i Mexiko är
nästan alltid mjuka.

Tacos Doradas
är undantaget. 

Mjuka majstortillas
rullas med fyllning
och friteras gyllene.

Toppad med ost, salsa
och grädde mm.








 






























































www.mexicankitchen.se
Följ oss på facebook och Instagram för senaste nytt!


