
 
 
Paprika Chili Tortilla Fajita 
 
Gezond eten hoeft niet moeilijk te zijn. Het mooie is dat het leidt tot een gezond, gelukkig en positief 
leven. Binnen no time zet je deze heerlijke kip fajita op tafel, waar zowel jong als oud van zal 
smullen! 
 
Ingrediënten 
8 Paprika Chili tortilla’s (nofairytales) 
400 g kipfilet 
2 rode uien 
1el paprikapoeder 
1 t knoflook 
4 el olijfolie 
1 rode paprika 
1 gele paprika 
2 avocado’s  
300 g Rode Kool 
150 g Mais 
 
Bereiding 
Doe de kip, ui, paprika, olijfolie, knoflook en het paprikapoeder in een schaal. Voeg peper naar smaak 
toe en schep goed om. Marineer de kip afgedekt minstens 30 min. In de ijskast. 
Verhit de koekenpan (zonder extra olie) en doe de gemarineerde kip in de pan gedurende 8 min. op 
matig vuur. 
Snijd de avocado in plakjes en prak deze tot een glad mengsel (crème). 
Besmeer de tortilla met de avocado crème. Beleg vervolgens met de geroosterde fajita kip, rode kool 
en mais. Serveer de tortilla’s aan tafel en rol ze op! 
 
In plaats van de avocado crème is het ook lekker om dit te vervangen door guacamole die je snel zelf 
maakt.  
Ingrediënten: 
2 rijpe avocado’s 
1 tomaat 
1 kleine rode ui 
sap van een halve limoen 
eventueel een rode peper (neem peper uit de molen als je niet van pittig houdt) 
2 tenen knoflook 



Bereiding: 
Snijd de avocado’s in de lengte door. Verwijder de pit en lepel de avocado’s uit. Snipper de ui, en 
snijd de tomaat en rode peper fijn (ik heb de pitjes niet gebruikt, maar zou wel kunnen qua 
pittigheid). Pers de knoflook. 
Pureer met een staafmixer of blender het vruchtvlees van de avocado, knoflook, rode peper, 2/3 van 
de ui en de helft van de tomaat en limoensap tot een bijna glad mengsel. 
Voeg de rest van de ui en blokjes tomaat toe en roer dit door het mengsel 
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