
 Dit is een stevig gerecht. Peulvruchten zoals 
kidneybonen maken tannines in rode wijnen 

soepel, vandaar dat we kiezen voor deze 
stevige Portugees.
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Eet je altijd vegetarisch of zo af en toe? Ook met een vegetarisch voedingspatroon kun je 
genieten van een chili. Chili is een Mexicaans gerecht dat je vast wel kent. Hier zie je een 
vegetarische variant.Veel handelingen Calorie-focus
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VEGA CHILI MET BULGUR 
Met kruidige specerijen

DiscoveryDTotaal: 40–45 min.9
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Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze sociale mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232.  

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Rode peper (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Volkoren bulgur (g) 1) 60 120 180 240 300 360
Bleekselderij (stengel) 
9) f

2 4 6 8 10 12

Snijbonen (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Kidneybonen (blik) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Komijnpoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Paprikapoeder (tl) 1 2 3 4 5 6
Tomatenpuree (blik) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Groentebouillon* (ml) 150 300 450 600 750 900
Olijfolie* (el) 1 1 2 2 3 3
Sambal* (tl)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Peper & zout* naar smaak

*Zelf toevoegen | f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 2151 / 514 299 / 71
Vet totaal (g) 10 1
 Waarvan verzadigd (g) 1,7 0,2
Koolhydraten (g) 72 10
 Waarvan suikers (g) 11,4 1,6
Vezels (g) 27 4
Eiwit (g) 22 3
Zout (g) 2,5 0,5

ALLERGENEN

1) Gluten 9) Selderij

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, staafmixer en wok of hapjespan met deksel. 
Laten we beginnen met het koken van de Vega chili met bulgur met kruidige specerijen.

BEREIDEN EN SNIJDEN
Bereid de bouillon in een pan met deksel 

voor de bulgur. Snipper ondertussen de ui en 
snijd of pers de knoflook fijn. Verwijder de 
zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode 
peper fijn.

BULGUR KOKEN
Voeg de bulgur toe aan de pan met deksel 

en kook, afgedekt, 12- 15 minuten. Giet af en 
laat uitstomen.

 GROENTEN SNIJDEN
 Snijd ondertussen de bleekselderij 
en snijbonen in stukjes van 1 cm. Houd 
wat bleekselderij achter ter garnering. 
Laat de kidneybonen uitlekken en mix de 
kidneybonen kort met een staafmixer tot een 
grove puree en bewaar apart.

 CHILI BEREIDEN
 Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan  
met deksel en bak de ui, knoflook, de rode 
peper, de komijnpoeder en paprikapoeder 
1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de 
bleekselderij, snijbonen en 200 ml water per 
persoon toe. Verkruimel het bouillonblokje 
boven de pan en stoof, afgedekt,  
10 – 12 minuten op middellaag vuur. 

 AFMAKEN
 Voeg de kidneybonenpuree,  
tomatenpuree en sambal toe en breng al 
roerend tegen de kook aan. Voeg eventueel 
extra water toe om de chili te verdunnen. 
Breng op smaak met peper en zout. 

  SERVEREN
 Verdeel de bulgur over de borden, 
serveer met de chili en garneer met de 
achtergehouden bleekselderij. 


