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Bulgur med grøntsager og tomatchutney 
 

Jeg håber, bulgur er mere CO2-venligt end ris. Måske går det lige op, når den megen luft fra alle de mange 

kostfibre siver ud! Kostfibre virker som næring for bakterier i tarmen, så der kommer flere af de gode 

bakterier, der under deres stofskifte danner gasarter, som skal ud af kroppen igen. Det er derfor et 

sundhedstegn at have luft i maven og prutte. 

Tomatchutneyen er også god oven på et stykke rugbrød med ost, kamsteg, roastbeef e.l.  

Chutneyen kan holde sig i køleskabet i en god uges tid. Du kan eventuelt lave en lidt større portion og 

tilsætte Atamon. 

Tomatchutney 
1 vaniljestang 
300 g små blommetomater i halve 
½ spsk æblecidereddike 
(eller anden lys mild eddike) 
1 spsk flydende honning 
¼ tsk groft salt 
 

Flæk vaniljestangen og skrab kornene ud. Kom 

vaniljestang, -korn, tomater og de øvrige 

ingredienser i en gryde. Kog blandingen ved svag 

varme og under låg i ca. 10 min. Tag 

vaniljestangen op og kog chutneyen ved kraftig 

varme og uden låg i ca. 2 min. – rør af og til. 

Smag tomatchutneyen til og lad den eventuelt 

køle lidt af. 

Bulgur 
240 g grov bulgur (ca. 3 dl) 
1 spsk rapsolie 
300 g broccoli i buketter (eller blomkål eller det smukke lysegrønne romanesco-blomkål) 
200 g nippede grønne bønner (eller frosne bønner) 
100 g forårsløg i tykke ringe 
2 tsk spidskommen (eller karry eller garam masala) 
100 g babyspinatblade (eller 1 dl hakket bredbladet persille) 
1 tsk groft salt 
1 spsk hakkede saltede pistacienøddekerner (eller peanuts) 

 

Servér evt. et stykke kød til hvis I ikke kan undvære det:-) 

Kog bulguren efter anvisningen på emballagen. 

Lad halvdelen af olien blive varm i en sauterpande. Svits spidskommen i ca. ½ minut, tilsæt derefter 

forårsløg og svits i 1 minut. Broccoli og bønner steger med i ca. 3 min. Vend bulgur, de svitsede grøntsager, 

spinat (gem lidt til pynt) og salt i. Varm den krydrede bulgur godt igennem og smag til. Pynt med spinat, 

drys med pistacienødder og server sammen med tomatchutneyen. 


