
vegetarisch

Bleekselderij

Basmatirijst

Peen

Volle yoghurt

Kidneybonen KaneelKnoflookteen

Komijn

Rode peper

Gepelde tomaten

Pittige Mexicaanse chili met volle yoghurt
Haal de zon in huis!

Met dit kleurrijke en smaakvolle gerecht haal je echt het zomerse 
gevoel in huis. De kruiden in dit gerecht, zoals de kaneel en de 
komijn, doen je keuken lekker geuren. De volle yoghurt brengt de 
rijke smaken in balans. Enkel nog een sombrero op je hoofd en je 
bent helemaal in Mexicaanse stemming!
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Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!

gemakkelijk25-30 min

pittig

glutenvrij



Tip! Eten er kinderen mee? Halveer dan de hoeveelheid rode peper. 
Anders wordt het misschien wat te pittig. 

1 Kook 250 ml water per persoon in een pan met deksel voor de 
rijst.

2 Snijd of pers de knoflook fijn. Verwijder de zaadlijsten van de rode peper 
en snijd fijn. Snijd de bleekselderij in stukken van maximaal een halve cm en 
snijd de peen klein. Laat de kidneybonen uitlekken. 

3 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan met deksel en fruit de rode 
peper en knoflook 1 minuut op laag vuur. Voeg de bleekselderij en peen 
toe en bak 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de kaneel en komijn toe en 
bak al roerende nog 30 seconden. Voeg de zwarte balsamicoazijn toe en 
laat al roerende het zuur van de azijn vervliegen.

4 Voeg vervolgens de gepelde tomaten, kidneybonen en honing toe. Breng 
afgedekt aan de kook en laat 15 minuten zachtjes koken. Breng op smaak 
met peper en zout.

5 Voeg ondertussen de rijst toe aan het kokende water en kook, afgedekt, 
12 - 15 minuten. Giet daarna, als het nodig is, af en laat zonder 
deksel uitstomen.

6 Verdeel de rijst en chili over de borden en garneer met 2 el volle yoghurt 
per persoon.

*  Zelf toevoegen

Allergenen
7) Melk/lactose 15) Kan 
sporen bevatten van 
pinda’s en noten 
 
Benodigdheden
Pan met deksel, wok of 
hapjespan met deksel

Voedingswaarden 621 kcal | 20 g eiwit | 106 g koolhydraten | 9 g vet, waarvan 2 g verzadigd | 18 g vezels

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen 1 2 2 3 3 4
Rode peper ½ 1 1½ 2 2½ 3
Bleekselderij (stengels) 2 4 6 8 10 12
Peen ½ 1 1½ 2 2½ 3
Kidneybonen (pot) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Kaneel (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Komijn (tl) 1 2 3 4 5 6
Gepelde tomaten (blik) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Basmatirijst (g) 85 170 250 335 420 500
Volle yoghurt (el) 7) 15) 2 4 6 8 10 12
Olijfolie (el)* 1 1 2 2 3 3
Zwarte balsamicoazijn (tl)* 1 2 3 4 5 6
Honing (el)* 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Peper & zout* Naar smaak


