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Duru Bulgur:
• Wordt zorgvuldig geselecteerd uit Anatolische harde (durum) tarwe;
• Wordt geproduceerd zonder toevoegingsmiddelen in een hygiënische   
 omgeving. De productie vindt plaats in de modernste faciliteiten met de   
 nieuwste technologie;
• Om de traditionele smaak te waarborgen wordt tijdens de productie
 gebruik gemaakt van stenen molens.

Probeer dit recept
Bulgur pilavi (zes personen)

Ingrediënten
2 glazen Duru Pilavlık Bulgur (320) 
2 eetlepels olijfolie (14 g) 
2 dessertlepels boter (20 g) 
4 glazen warme bouillon of warm water (720 ml)
2 theelepels zout ( naar wens, 7 g) 

Voorbereiding
Giet olijfolie in de pan. Voeg vervolgens 
bulgur toe en roer dit een paar minuten. Voeg 
de bouillon en zout toe. Laat het geheel 
gedurende 15 minuten zachtjes koken zonder 
te roeren. Na 15 minuten zal uw bulgur het 
water absorberen. Dit betekent dat uw bulgur is 
gekookt. Laat het geheel 15 minuten in de pan 
bijkomen. U kunt nu uw bulgur roeren. Laat het 
hierna nog vijf minuten wachten in de pan. U 
kunt nu uw bulgur serveren. Eet smakelijk!

Lage glycemische index
Bulgur bevat zeer lage glycemische index. Dit betekent dat het lichaam minder 
insuline scheidt waardoor de bloedsuiker langzaam stijgt. Dit zorgt voor een 
verminderd percentage vetopslag, een verminderd hongergevoel en een 
ingestelde bloedspiegel. 

Het verschil van Duru Bulgur

De volgende tabel toont glycemische index van de
verschillende voedingsmiddelen

Witte rijst 98

Witbrood 75-95

Volkoren rijst 76

Koeskoes 65

Witte bloem 60

Witte bloem 58

Haverbrood 54

Bulgur 50

Gezond, lekker en voedzaam!
Bulgur is bij uitstek de meest geschikte vervanger van rijst, pasta of couscous. 
Bulgur is een speciale vorm van bulgur, waarbij de tarwe eerst gewassen, dan 
gestoomd en vervolgens gemalen wordt in speciale stenen molens. Het is 
zeer gezond, makkelijk om te koken en bovendien erg lekker!

De volledige voedingswaarde van tarwe komt u ook in bulgur tegen. U kunt 
bulgur gebruiken in de soep, in gehaktballen, salade, verschillende soorten 
maaltijden en natuurlijk als rijst. De smaak is uniek en het gehalte van 
vitaminen en mineralen is zeer hoog.

Rijst* Pasta*Voedingsstoffen

  * B.02.1.TBT.5.01.08.00-181.06.03-1073/3779 TUBITAK Rapport
** Combinaties van levensmiddelen: Turkije Dieet Vereninging Publicatie:1 (Ankara 1991)

Energie (g) 338 329 338 365

Koolhydraat (g) 70.2 74 71.4 70.1

Eiwit (g) 12.2 6.7 10 15.5

Olie (g) 0.86 0.70 1.40 2.5

Zink (vezel) (g) 8.2 3 5.2 15.6

Kalium (mg) 328.5 96.7 192.6 435

Calcium (mg) 14.8 3.7 12.2 37

Fosfor (mg) 226 99 121 386

Ijzer (mg) 1.30 0.60 1.60 4.3

Vitamine B1 (mg) 0.31 0.10 0.30 0.66

Vitamine B2 (mg) 0.07 0.02 0.04 0.12

Cholesterol (mg) 0 0 0 0

Volkoren
   tarwe**

Grof
 Bulgur*

Standaardwaarden worden in 100 gram weergegeven. 

Rijk aan vezels
Vezelrijke voedingsmiddelen versnellen de darmbewegingen in combinatie 
met water. Dit zorgt voor een gevoel van volheid. Slechts 100 gram (staat gelijk 
aan een bord bulgur) kan voldoen aan 30% van de dagelijkse hoeveelheid 
vezels die u nodig heeft.

Rijk aan kalium, B1 en foliumzuur
Bulgur bevat meer B1 dan rijst en pasta. Dit is een belangrijke hoeveelheid. 
Kalium is zeer belangrijk voor een gezond hart. Slechts een bord bulgur kan 
voldoen aan 15% van de dagelijkse kalium die u nodig heeft.

Foliumzuur is belangrijk voor de mentale ontwikkeling van baby’s en voor 
zwangere vrouwen. 

Proef de natuurlijkeProef de natuurlijke
smaak!smaak!


