
 

 

Hamburger met geroosterde 
paprikapesto 
Burger 2 personen 

  minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ rode ui 
 2 champignons 
 2 radijsjes 
 20 g verse groene kruiden 
 4 plakjes ontbijtspek 
 40 g feta 
 2 hamburgers 
 2 hamburgerbroodjes 
 ½ zak rucola 

Paprikapesto 
 1 pot gegrilde rode paprika  
 2 teentjes knoflook, geperst 
 40 g pijnboompitten, geroosterd 
 130 ml olijfolie 
 cayennepeper 
 10 g fetakaas 
 peper en zout 

 
Materiaal: staafmixer of keukenmachine, keukenpapier, satéprikkers 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Laat de paprika's goed uitlekken en doe ze in een hoge beker van de staafmixer of in de keukenmachine. 
2. Pel en snijd de knoflook in stukjes. 
3. Voeg ze met de pijnboompitten aan de paprika toe. 
4. Maal fijn en voeg, terwijl de machine draait, beetje bij beetje, de olie toe. 
5. Voeg een mespunt cayennepeper en 10 g fetakaas toe. 
6. Draai nog even door. 
7. Proef en breng op smaak met peper en zout. 
8. Pel en snijd de ui in smalle ringen. 
9. Snijd de champignons en radijsjes in dunne plakjes. 
10. Was en droog de kruiden. 
11. Pluk de blaadjes van de takjes. 
12. Bak de plakjes spek in een droge koekenpan op een laag vuur zachtjes uit. 
13. Leg ze op keukenpapier om uit te lekken. 
14. Grill de hamburgers in een grillpan of grill ze lekker op de barbecue. 
15. Snijd de hamburgerbroodjes open (toast ze eventueel even op de barbecue of in de grillpan). 
16. Beleg de onderkant van de broodjes met wat van de pesto en rucola. 
17. Leg de gegrilde hamburgers erop en maak de broodjes af met radijs, sla, champignons, fetablokjes, 

paprikapesto en lekker veel kruiden. 
18. Leg de kapjes erop en steek er een prikker door. 
 
TIP: De rest van de pesto blijft in de koelkast zeker een week goed. Gebruik de pesto bijvoorbeeld op 
sandwiches, door de pasta, bij gegrilde groenten, vis, kip en vlees. 


