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Zapečené tortilly s avokádem, fazolemi a 

rajčatovou omáčkou 
• doba přípravy: 30 minut • počet porcí: cca 2 

 

INGREDIENCE 

• 5 ks velkých pšeničných tortill (použila jsem tmavé) 

• 2 kuřecí prsa (maso stačí vynechat a máte vege verzi) 

• 1 větší zralé avokádo 

• 1 větší hrnek strouhaného cheddaru 

• 400 g fazolí v nálevu (použila jsem červené) 

• 350 ml rajčatového pyré 

• 1 malý hustý bílý jogurt nebo kysaná smetana 

• 2 lžičky mletého římského kmínu 

• půl lžičky chilli 

• 3 stroužky česneku 

• 1 lžička sušeného oregana 

• 1 limeta 

• svazek čerstvého koriandru 

• olivový olej 

• sůl 

• pepř 

POSTUP 

1. připravíme si maso 

Kuřecí prsa si omyjeme, lehce rozklepeme, osolíme a opepříme. Na grilovací pánvi si rozpálíme trochu oleje a maso 

zprudka opečeme z obou stran do zlatova. Hotové maso necháme odstát, aby se do něj vsákla šťáva. 

2. příprava omáčky 

Mezitím si připravíme rajčatovou omáčku smícháním rajčatového pyré s česnekem, solí, pepřem, lžičkou oregana 

a špetkou chilli. Vše společně na mírném ohni přejdeme varem. Pokud se nám zdá omáčka příliš kyselá, dosladíme 

trochou třtinového cukru. 

3. fazole 

Poté si prohřejeme fazole (bez nálevu) společně s prolisovaným stroužkem česneku, lžičkou římského kmínu, solí, 

pepřem a špetkou chilli. 

4. jogurtový dip 

Nakonec si rozmícháme jogurt nebo zakysanou smetanu a ochutíme česnekem, solí a pepřem. 

5. jde se balit 

Když máme vše připravené, začneme si plnit tortilly. Rozloženou tortillu potřeme lžící rajčatové omáčky, poté 

poklademe masem, pokrájeným avokádem, sýrem a troškou jogurtového dipu. Tortillu potíráme a plníme v dolní 

části, ale ne úplně u kraje. Poté přehneme boční kraje tortilly směrem dovnitř a zarolujeme nakonec. Díky ohnutým 

krajům nám náplň zůstane hezky dovnitř – stejným způsobem se balí i vietnamské závitky nebo třeba tradiční zelné 
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závitky. 

6. pečeme 

Připravíme si pekáček, rozprostřeme do něj pečící papír a na dno dáme trochu rajčatové omáčky, na ni poskládáme 

zabalené tortilly, potřeme zbytkem omáčky, zasypeme cheddarem a pečeme cca 15 minut při 180°C aby se vše 

společně prohřálo a sýr se rozpustil. 

7. servírujeme 

Hotové tortilly vyndáme z trouby a servírujeme z jogurtovým dipem, posekaným koriandrem a limetou. 
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