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PITTIGE CHILI CONCARNE 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR CA. 2 PERSONEN 

 1 rode paprika 
 ½ groene paprika 
 1 winterwortel 
 1 ui 
 1 teentje knoflook 
 1 tl paprikapoeder 
 1 tl oregano 
 1 el tomatenpuree 
 1 blik tomaten(blokjes) 
 1 bouillonblok 
 1 blikje zwarte bonen (op water) 
 olie om in te bakken 
 evt. een lente-uitje ter garneri 

Voor het vlees: 

 250 g rundergehakt 
 ½ tl cacao 
 ½ tl gemalen koffie  * 
 ½ tl bruine suiker 
 ¼ tl chilipoeder 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 15-20 minuten 
Bereiden: 35-40 minuten 

 

Haal het vlees uit de koelkast en laat op kamertemperatuur 
komen. 
Maak de groenten schoon. Verwijder van de paprika's de 
zaadlijsten en pitjes en hak in blokjes. Snijd de winterwortel in 
plakjes, snipper de ui en knoflook. 
Verhit een scheutje olie in een braadpan of wok en smoor hierin 
op laag vuur ui en knoflook totdat ze zacht zijn. Voeg dan de 
overige groenten toe, draai het vuur iets hoger en laat de 
groenten even meebakken. 
Voeg nu tomatenpuree, paprikapoeder en oregano toe, laat ook 
dit even meebakken en dan kunnen de tomaten en de 
bouillonblok erbij. 
Laat op laag vuur ca. 20 minuten sudderen. 

Meng cacao, koffie, bruine suiker en chili met ¼ theelepel zout. 

Verhit in een koekenpan een scheut olie. Bestrooi het gehakt 
met 1 theelepel van het specerijenmengsel en bak het in de olie 
goed aan. Ik heb het in grote brokken gebakken, dan heeft het 
vlees iets meer bite. Het valt bij het mengen met de groenten 
wel iets uit elkaar, maar wordt dus niet rul gebakken. 
Als het vlees rondom bruin gebakken is, voeg je het toe aan de 
groenten. 
Laat de chili nog ca. 5-10 minuten sudderen tot het vlees 
helemaal gaar is en de groenten zacht. 

Spoel de zwarte bonen in een vergiet onder stromend koud 
water en laat uitlekken. 
Voeg toe aan de chili en laat goed doorwarmen. 
Snijd eventueel een lente-uitje in ringen en garneer hiermee de 
chili. 

Serveer met rijst, tortilla's of brood. Lekker erbij een frisse 
salade en een dotje yoghurt. 
* Heb je geen gemalen koffie in huis maar enkel koffiebonen 
(zoals bij mij in huis al jaren), dan kun je koffiebonen ook 
gemakkelijk fijn maken in je vijzel. Zo hoef je enkel dat fijn te 
malen wat je nodig hebt. Handig! 

Variatietip: voor een vegetarische versie kun je natuurlijk 
vegetarisch gehakt gebruiken of extra zwarte bonen. Je kunt dan 
ook nog meer groenten toevoegen. Garneer eventueel de 
schotel met geraspte kaas en eet er tortilla's bij. 

 

 


