
 

 

Chili Munt Burger 
Burger 2 personen 

  20 minuten + 6 á 12 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 300 g rundergehakt 
 2 burgerbroodjes 
 2 tenen knoflook 
 50 g verse munt 
 ½ ui, gesnipperd 
 versgemalen zwarte peper 
 ½ el komijnpoeder 
 snuf chilivlokken 
 little gem 

Topping 
 2 schijfjes jalapeñopeper 
 2 plakken oude kaas 
 ketchup 
 mosterd 
 1 augurk, in plakjes 
 250 g dikke yoghurt 
 ½ komkommer 
 grof zeezout 
 zwarte peper 
 olijfolie 

 

Materiaal: grillpan of grillplaat 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 

1. Neem een oude, maar schone, theedoek en een zeef en een lekbak, voor het maken van de verse hangop. 
2. Zet de zeef boven op de lekbak, leg de theedoek erin en giet daarop de yoghurt.  
3. Dek af en zet in de koelkast.  
4. Laat het vocht in ongeveer 6 tot 12 uur uit de yoghurt lekken.  
5. Ondertussen snij je de komkommers. Lepel de zaadlijsten eruit en snij het in plakjes. Besprenkel met grof zeezout en 

zet het minstens een uurtje weg.  
6. Na dat uurtje spoel je de komkommer af en laat je het uitlekken op keukenpapier.  
7. Daarna verder klein snijden. 
8. Neem de yoghurt uit de koelkast en schep alles uit de theedoek in een kommetje.  
9. Snijd wat blaadjes van de munt (niet alles!) en doe erbij, voeg ook de komkommer toe en knijp een teen knoflook fijn.  
10. Roer door elkaar en voeg naar smaak peper toe.  
11. Roer er als laatste een drupje van je beste olijfolie door.  
12. De saus is nu klaar om te gebruiken, maar het is nóg lekkerder als ie nog een tijdje in de koelkast staat. 

BEREIDING 
13. Laat het gehakt ietwat op temperatuur komen.  
14. Snipper ondertussen de ui fijn, net als de rest van munt en pers een teen knoflook.  
15. Neem 2 tot 3 schijfjes jalapeño pepers uit de pot en snij ze fijn.  
16. Je kunt de zaadlijsten eventueel verwijderen. 
17. Doe de ui, munt, knoflook en peper bij het gehakt in een schaal.  
18. Voeg flink wat zwarte peper, een ½ eetlepel komijnpoeder en een flinke snuf gedroogde chilivlokken toe. 
19. Mix het gehakt met alle ingrediënten en maak er twee behoorlijke burgers van, niet te dun en plat. 
20. Ondertussen heb je de grill een klein beetje ingevet en lekker heet gemaakt.  
21. Rooster de burgers zoals je gewend bent.  
22. Als de burgers nagenoeg gaar zijn, leg je er een plak oude kaas op en laat je die smelten door een voorverwarmde kom 

of een deksel over de burgers te doen. 
23. Snij je broodjes open en toast de binnenkant kort ion de hete grillpan/plaat.  
24. Haal ze gerust even langs wat vleesvet, dat is lekker! 
25. Als ze lichtbruin getoast zijn en de burgers vrijwel klaar, kun je de burgers gaan bouwen.  
26. Je begint met een lik ketchup en mosterd en legt daarna een frisse plak little gem op je broodje.  
27. Daar leg je de burger op, afmaken met een paar plakjes augurk en een flinke lepel van de yoghurt-komkommer saus en 

klaar ben je! 
 
TIP: Als het maken van de hangop je te lang duurt, kan je ook gewoon hangop kopen. Gebruik dan 150 ml. 


