
 

 

 ΑΦΕΛΙΑ ΜΕ ΠΛΙΓΟΥΡΙ 
 

  

 a 10 λεπτά  	b 5 ώρες 5 λεπτά  c εύκολη  4 4 μερίδες  

 

ΥΛΙΚΑ 
2 κ.σ. αποξηραμμένο κόλιανδρο 
1000 γρ. χοιρινό, με ή χωρίς κόκκαλο 
(λαιμό, μπούτι ή μπέικον), σε κομμάτια 5 
εκ. 
200 γρ. κόκκινο ξηρό κρασί 
80 γρ. ελαιόλαδο 
100 γρ. κρεμμύδι, κομμένο στα 4 
400 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες, σε 
κονσέρβα 
250 γρ. περαστή ντομάτα, σε κονσέρβα 
70 γρ. πάστα ντομάτας 
1 κ.γλ. ζάχαρη 
1 κ.σ. σπιτική πάστα ζωμού λαχανικών 
1 κ.γλ. αλάτι 
½ κ.γλ. πιπέρι 
350 γρ. νερό  
350 γρ. πλιγούρι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Πιατέλα για σερβίρισμα 
 
 

  
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
1. Βάλτε στον κάδο τον κόλιανδρο και κόψτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα  5. 

Μεταφέρετε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
2. Τοποθετήστε ένα μπολ στο καπάκι του κάδου και ζυγίστε μέσα το 

χοιρινό. Προσθέστε το κρασί, 1 κουταλιά κόλιανδρο, αναμείξτε και αφήστε 
στην άκρη να μαριναριστεί για τουλάχιστον 4 ώρες. Σουρώστε στο 
καλαθάκι κρατώντας τη μαρινάδα σε ένα μπολ από κάτω. Αφήστε και τα 
δύο στην άκρη. 

3. Βάλτε στον κάδο 40 γρ. ελαιόλαδο και σοτάρετε 2 λεπτά/120ο/ταχύτητα 
1. 

4. Τοποθετήστε το χτυπητήρι, προσθέστε το μαριναρισμένο χοιρινό, την 
υπόλοιπη κουταλιά κόλιανδρο και σοτάρετε 8 λεπτά/120ο/αντίστροφη 
κίνηση/ταχύτητα κουτάλι. Αφαιρέστε το χτυπητήρι. 

5. Προσθέστε τη μαρινάδα που κρατήσατε στην άκρη και μαγειρέψτε 10 
λεπτά/100ο/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα κουτάλι. Σουρώστε το κρέας 
στο Varoma κρατώντας τα υγρά σε ένα μπολ από κάτω. Αφήστε και τα 
δύο στην άκρη. 

6. Βάλτε στον κάδο τα υπόλοιπα 40 γρ. ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, κόψτε 5 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και σοτάρετε 3 λεπτά/120ο/ταχύτητα 1. 

7. Προσθέστε τις ντομάτες, την περαστή ντομάτα, την πάστα ντομάτας, τη 
ζάχαρη, την πάστα ζωμού λαχανικών, το αλάτι, το πιπέρι και κόψτε 10 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6. Προσθέστε τα υγρά με το κρασί που 
κρατήσατε, το νερό, τοποθετήστε το καλαθάκι, ζυγίστε μέσα το πλιγούρι, 
τοποθετήστε το  Varoma στη θέση του και μαγειρέψτε  στον ατμό 30 
λεπτά/Varoma/ταχύτητητα 1. Μεταφέρετε τα αφέλια και το πλιγούρι σε 
μια πιατέλα και περιχύστε με τη σάλτσα από τον κάδο.  

8. Ανακατέψτε ελαφρά και αφήστε να απορροφήσουν καλά τα υγρά προτού 
σερβίρετε. 

 
 
 
 
 
 

 

 


