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Nachos amb salsa cheddar 
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Ingredients 
 
Per a la salsa cheddar 
 
2 cullerades soperes de mantega 
1 cullerada sopera de farina 
¼ de litre de llet 
100 g de formatge ratllat cheddar 
50 g de bitxos picants vermells en conserva (opcional) 
100 g de bitxos verds picats fins (opcional) 
1 mica de sal  
1 pessic de pebre 
1 mica d'all en pols 
1 culleradeta de pebre vermell dolç 
coriandre tallat finament (opcional) 
 
Per a acompanyar 
  
Totopos o nachos, rodanxes de jalapeños, guacamole o salsa tricolor 
 
 
Preparació 
 

Aquesta recepta és similar a fer 
una beixamel. Primer heu de 
fondre la mantega al foc i afegir-
hi la farina amb un batedor de 
metall. Deixeu-ho una mica al foc 
per coure la farina. 
 
Després retireu el cassó del foc i, 
sense deixar de remenar, afegiu-
hi a poc a poc la llet. Torneu a 
posar el cassó al foc tenint en 
compte que no s'enganxi i no es formin grumolls. Deixeu-ho coure.  
 
Llavors, afegiu-hi els altres ingredients a poc a poc: la sal, el pebre, 
l'all en pols, el formatge i els bitxos picats molt fins.  
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Tot seguit, incorporeu-hi els bitxos picants prèviament escorreguts i 
no us oblideu de treure’n les llavors. 
 
Finalment, quan el formatge estigui fos i no hi hagin grumoll, la salsa 
estarà llesta.  
 
Serviu-ho calent amb totopos o nachos. Poseu-los en un plat i cobriu-
los amb aquesta salsa de Cheddar per sobre  i agregueu-hi, si voleu, 
coriandre i rodanxes de jalapeños, guacamole o salsa tricolor. 
 
 
Informacions culturals 
 
Aquesta salsa es pot utilitzar en diversos plats o per acompanyar 
torrades, truites de blat de moro o de farina de blat. 
 
 
 
 

 

 
 


