
Rode bietenburger  
Hoofdgerecht 2 personen 

  
 

20 - 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
Een paar latex handschoenen 
 
▪ 50 gram fetakaas 
▪ 3 eetlepels amandelen 
▪ 75 gram broodkruimels  
▪ ½ citroen 
▪ ½ krop frisée sla 
▪ ½ lente-ui 
▪ 2 takjes munt 
▪ 75 gram tzatziki  
▪ brood 
▪ 1 eetlepel olie 
▪ 200 gram rode bieten 
▪ 40 gram Parmezaanse geraspte kaas 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de lente-uitjes. 
2. Trek de latex handschoenen aan en schil de bieten met een dunschiller en rasp ze. 
3. Verwarm de olijfolie in een koekenpan en bak de geraspte biet en lente-uitjes ongeveer 5 

minuten. 
4. Doe de feta en Parmezaanse kaas in een grote kom.  
5. Voeg de gebakken bieten en de lente-uitjes toe. 
6. Rooster de noten ongeveer 5 minuten in een pan zonder olie of vet (goed omschudden) tot ze 

bruin worden. Hak of breek ze in kleine stukjes en voeg toe. 
7. Hak een aantal takjes verse munt fijn, zodat je ongeveer 2 theelepels vol hebt en voeg toe aan de 

kom. 
8. Voeg de broodkruimels en het sap van een ¼ uitgeperste citroen toe en meng alles met je 

handen tot een deeg. 
9. Maak 2 mooie ronde burgers van het deeg en bak deze in een klein beetje olijfolie aan beide 

kanten ongeveer 5 minuten. 
10. Voor echte hamburgers: doe de bietenburgers op lekker brood en maak af met plakjes tomaat, 

frisée sla en zelfgemaakte tzatziki*! 
 
 
 



Tzatziki 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 komkommer 
▪ 300 milliliter Griekse yoghurt 
▪ 2 teentjes knoflook 
▪ 2 takjes munt of peterselie 
▪ peper 
▪ zout 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de komkommer en halveer hem overlangs.  
2. Schraap met een theelepel de zaadjes eruit. 
3. Rasp de komkommer.  
4. Laat de komkommerrasp uitlekken in een vergiet. 
5. Meng in een schaal de komkommerrasp met de yoghurt, knoflook en de fijngeknipte blaadjes 

munt of takjes peterselie. 
6. Voeg zout en peper naar smaak toe. 
7. Meng de saus nogmaals. 
 
TIP 1: Bewaar de tzatziki eventueel afgedekt in de koelkast. 
 
TIP 2: Lekker bij een bieten burger en op een pita. 


