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Norges beste taco
Vi ønsker å inspirere nordmenns tacovaner, og har derfor utfordret 

norske bloggere til å dele sine mest spennende taco-retter.

Sigrunn Eliassen
ENKLYPESALT.NO

Når det gjelder måter å piffe opp tacomåltidet på, er 
det viktigste å lage salsa, guacamole og krydderblandinger 

med ferske råvarer, og gjerne variere den tradisjonelle 
kjøttdeigen med fisk, kylling eller finstrimlet biffkjøtt. 

Tortillalefser er letter å lage enn mange tror, i tillegg til at en 
hjemmelaget variant smaker mye bedre. Frisk koriander og 
en limeskvis gjør også underverker. De ulike chillien som 

brukes i det meksikanske kjøkkenet har forskjellig karakter, 
noen er milde og fruktige, mens andre mye sterker på 

smak. Det kan være vanskelig å få tak i de ulike sortene 
i Norge, men om du ønsker å ekserimentere litt, kan en 

enkelt kjøppe disse chilisortene på nettet. 

Marianne Hauge
MARYLOVESTHELITTLETHINGS.COM
Den viktigste ingrediensen i matlaging er alltid 

kjærlighet. Med en glad og fornøyd kokk på kjøkkenet, 
smaker maten alltid fantastisk. 

Det viktigste for meg når jeg lager mat er at jeg har 
gode råvarer. Jeg kjøper krydder hos innvandersjappa. 
Grønnsaker kjøper jeg der utvalget er best, det er viktig 

at de er friske grønnsaker og urter. 
For at det skal bli taco for meg må jeg alltid ha med 

tacolefse, rømme, cherrytomater, avakado, lime, kjøtt og 
ost. Chunky tomatsalsa, krydder og urter kan man velge 
etter det man liker. Jeg er glad i mat fra østen, så da blir 
det fersk koriander og østen inspirert krydder. Krydder-
poser inneholder mye salt, derfor pleier jeg å lage mitt 

eget tacokrydder og smak av India krydder. 

Siv Therese Sundby
SENSIBLERIE.NO

Jeg ønsker å fremme naturlige og  
sunne retter som er ukompliserte å lage og  

inspirerer både nye og mer erfarne hjemmekokker. 
Ikke minst skal det smake godt! 

Taco er en spennende rett med uendelige variasjoner. 
Ved å benytte seg av ferske råvarer, kan man kombi-

nere det meste av hva man selv liker i en tacolefse, og 
vips(!) så har man sin unike variant.

De absolutt viktigste komponentene for meg når jeg 
lager taco er lime og koriander i kombinasjon med et 

chiliprodukt (sweet schili sauce, pulver eller fersk).
Vend for eksempel scampi eller kylling i en blanding av 
honning og chili eller benytt en «Julienne schredder» til 
å strimle squash, agurk og mango. Kombiner med laks 
eller strimlet svinekjøtt. En squeez med lime, en dæsj 
med sweet chili sauce og et dryss av koriander setter 

kronen på verket!
 Så godt – så sunt – så enkelt!

Fredagstacoen er både en kjent og kjær tradisjon for mange, 
men den kommer ofte i begrensede varianter. Kjøttdeig, ost, 
gaucamole og mais er gjengangere i nordmenns taco-vaner, 
men vi vet at denne retten kan være så mye mer! Derfor har vi 
invitert Norges mest inspirerende matbloggere til å konkurrere 
om å lage Norges beste taco.

Deltagerne ble oppfordret til å være så kreative og 
inspirerende som mulig. Konkurransen ble holdt i samarbeid 
med Matbloggsentralen.no, hvor vi fikk inn over 50 spennende 
taco-varianter. Det vinnende innslaget Sweet´n Spicy Honey 
Chili Tacos kommer fra bloggen Sensiblerie.no, og stakk av 
med seieren fordi den er nytenkende og inneholder spennende 
smaker.

For å spre enda mer taco-inspirasjon, tok vi konkurransen 
et steg videre og utfordrer Norges beste taco-restauranter 
til å kokkelere over tittelen «Norges beste taco» i Apetina 
presenterer NM i taco. Konkurransen fant sted i Mathallen, 
Oslo 26. November.

Tove Holter 
IDEFULL.NO

Vi spiser taco i mange varianter; med kjøttdeig, kyllingfilet eller 
laks, men det blir ingen taco uten ost, rømme, avocado og salsa. For 

oss er disse fire ingrediensene avgjørende for tacomiddagen. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db

