
 

 

Hamburger Asian Adventure  
Burger 2 personen 

  30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 300 g rundergehakt 
 2 hamburgerbroodjes 
 2 plakjes smeltkaas (met cheddar) 
 1 el ketjap 
 ½ ui 
 ¼ rode paprika 
 ½ groene peper 
 2 paksoi bladeren 
 een paar plakjes augurk 
 enkele blaadjes verse koriander 
 3 el mayonaise 
 ½ limoen 
 ½ tl chilipeper, gemalen 

 
ZO MAAK JE HET: 
1. Meng het rundergehakt met een beetje zout en peper.  
2. Maak er vervolgens twee mooie burgers van met behulp van een kookring van 10-12 centimeter.  
3. Dek de burgers af en zet ze in de koelkast. 
4. Meng in een schaaltje de mayonaise met het sap van de halve limoen en de gemalen chilipeper. 
5. Snijd de ui in dunne reepjes en doe hetzelfde met de paprika.  
6. De groene peper mag in schijfjes. 
7. Halveer de hamburgerbroodjes en gril ze even in een gloeiend hete koekenpan.  
8. Veeg eventuele kruimels even uit de pan met een stukje keukenpapier. 
9. Zet de pan weer op het vuur en zorg dat hij goed heet is.  
10. Giet een beetje olie in een hoekje en leg daar de ui in.  
11. De burgers mogen vervolgens in het midden van de pan.  
12. Bak de burgers drie minuten en draai ze om.  
13. Roer ook regelmatig de ui door elkaar. 
14. Als er weer drie minuten voorbij zijn, giet je de ketjap bij de burgers en haal je ze er even doorheen.  
15. Draai ze vervolgens om en leg de kaas er op.  
16. Dek de pan af met een grote metalen kom of een deksel en laat de kaas in een halve minuut smelten. 
17. Bouw de burger: broodje, paksoi blad, burger, de ui daarop leg je de paprika, peper en augurk.  
18. Verdeel de limoen-chilimayonaise vervolgens over de burger en nog wat verse koriander voor dat je de 

bovenkant van het broodje er bovenop legt. 
 


