
 

 

Hamburger Cajun style 
Burger 2 personen 

  25 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 g varkensvlees met wat vet eraan (karbonade) 
 2 hamburgerbroodjes 
 4 lange plakken ontbijtspek  
 100 g zoete aardappel  
 ½ zure appel (Granny Smith) 
 1 ui 
 paar takje koriander 
 2 tl cajunkruiden 
 2 el ketchup 
 2 el mayonaise 

 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 

1. Schil de zoete aardappel en kook deze 20 minuten in water met een beetje zout. 
2. Terwijl de aardappel kookt, snijd je het varkensvlees in stukken (zit er bot in, snijd dat er dan eerst af) en 

draai er gehakt van. (Je kunt eventueel ook varkensgehakt bij je slager kopen, maar dit is vaak wel erg vet.) 
3. Giet de zoete aardappel af als ze goed gaar zijn, en prak met een vork goed fijn.  
4. Doe het vervolgens bij het vlees in de kom. 
5. Zorg dat de halve appel geschild is en de pitjes er uit zijn.  
6. Rasp hem en doe bij het vlees.  
7. Voeg ook de helft van de cajunkruiden (1 tl) toe en meng door elkaar. 
8. Pel en halveer de ui.  
9. Snijd de ene helft in ringetjes en houdt deze apart.  
10. Rasp de andere helft bij het vleesmengsel. 
11. Snijd of scheur de koriander fijn en doe deze bij het vlees en meng alles nog een keer door elkaar.  
12. Voeg eventueel nog wat zout toe (al zit er vaak al zout in de cajunkruiden). 
13. Maak met behulp van een kookring van 10 tot 12 centimeter twee burgers van het vlees.  
14. Dek deze af en zet ze minimaal 1 uur in de koelkast. 

BEREIDING 
15. Verhit een koekenpan met dikke bodem op hoog vuur.  
16. Snijd de broodjes door en grill de snijvlakken even snel in de hete pan. 
17. Veeg de pan schoon en zet terug op het hoge vuur.  
18. Schenk een heel klein beetje olie in een hoekje van de pan en bak hierin de uienringen. 
19. Haal ondertussen de hamburgers uit de koelkast en pak ze in het spek door om elke burger twee plakken 

te wikkelen die elkaar boven- en onderop kruisen. 
20. Leg de burgers in de pan naast de uienringen en bak ze 3 minuten per kant. 
21. Meng ondertussen de mayonaise, ketchup en rest van de cajunkruiden door elkaar. 
22. Als de burgers klaar zijn leg je ze op de broodjes met de ui en saus erop.  
 


