
Mexikói csirkés burrito, házi tortillával 
 

 

Kategória: könnyű 

Elkészítési idő: 1 óra 

 

Hozzávalók 4 személyre:  

Hozzávalók a tortillához: 

250 g liszt 

150 ml langyos víz 

30 ml olivaolaj 

 

Hozzávalók a töltelékhez: 

1 fej hagyma 

200 g kaliforniai paprika 

2 db csirkemell 

olívaolaj 

reszelt sajt 

tejföl 

paradicsom 

tex mex fűszerkeverék: ½ kk só, ½ kk bors, ½ kk őrölt kömény, ½ kk  

őrölt paprika, ½ kk  őrölt fahéj, ½ kk fokhagyma por, ½ kk oregánó 

 

 

Elkészítés: 

1. Egy keverőtálba szitáld át a lisztet. 

2. Egy pohár langyos vízben keverj el egy kiskanál sót. 

3. A liszthez adj hozzá 30 ml olívaolajat (margarin, vaj, disznózsír) 

és 150 ml pohár langyos vizet és keverd ki alaposan a masszát. 

A tésztának enyhén ragadósnak és könnyen formázható 

állagúnak kell lennie. 

4. A takard le a tésztát és hagyd pihenni 20 percig. 

5. Enyhén lisztes munkafelületen gyúrd át a tésztát, majd oszd 

adagokra. Ebből a mennyiségből nekem 6 db tortillalap jött ki, 

egy 26 cm átmérőjű serpenyőt használva. Az adag szám 

változhat a tészta vastagságától és te serpenyőd méretétől 

függően. 



6. A kb 50 g-os tészta gombócot kezdetben formázd a kezeddel 

kerekre, majd nyújts ki a serpenyő méretére.  

7. A serpenyőt közepes lángon forrósítsd fel. A tortillák kisütéséhez 

nem szükséges olaj, egyszerűen pirítsd meg mindkét oldalát. Ha 

az elkészült tortillákat nem azonnal szeretnéd felhasználni, akkor 

csak félig süsd meg mindkét oldalát. Később, amikor gondolod, 

átmelegítheted egy serpenyőben és máris tölthető és tálalható. 

8. Az elkészült tortilla lapokat, tedd egy száraz konyharuhába, majd 

takard le egy nedves konyharuhával, ezáltal rugalmas marad és 

könnyen formázható. Hűtőben tartva akár másnap is 

felhasználható.  

 

A csirkés töltelék elkészítése: 

 

9. Egy serpenyőben, kevés olajon pirítsd le a csíkokra vágott 

hagymát, paprikát és a csirkemellet. 

10. Ízesítsd a házi készítésű tex-mex fűszerkeverékkel és 

körülbelül 15 perc alatt párold puhára az összetevőket. A 

fűszerkeverék elkészítéséhe a fent felsorolt hozzávalókat keverd 

össze egy tálkában. 

11. Egy tiszta, forró serpenyőben melegítsd át a tortillalapot. 

Azonban előtte ejts egy vágást a tortilla szélétől a közepéig, 

ezzel megkönnyítheted a megpakolt tészta hajtogatását. Oszd 

négy negyedre a felületet, egy üresen hagyott, egy csirkés, egy 

reszelt sajtos és egy jégsalátás részre. Hajtogasd össze a 

tortillát, kezdve az üresen hagyott első negyeddel, amit fordíts rá 

a következőre és így tovább.  Végeredményként egy háromszög 

alakú batyut fogsz kapni. 

12. Tálald salátával, paradicsommal és tejföllel. 


