
 

 

Kalkoenburger Granny Smith 
Burger 2 personen 

  30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 350 gram kalkoengehakt 
 20 gram broodkruim/paneermeel 
 1 uitje 
 1 friszure appel (Granny Smith) 
 1 citroen 
 een paar takjes peterselie 
 2 afbak focaccia 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de ui zo fijn mogelijk.  
2. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd in hele klein stukjes.  
3. Knip of hak de peterselie fijn. 
4. Doe deze drie ingrediënten in een kom en voeg het broodkruim toe.  
5. Rasp de schil van een citroen boven de kom.  
6. Klop daarbij de rasp goed uit.  
7. Doe het gehakt in de kom en voeg een beetje zout en peper toe.  
8. Snijd vervolgens de citroen doormidden en knijp hem met de hand uit boven de kom, zodat het sap er uit 

loopt.  
9. Kneed alles door elkaar en maak van het mengsel vier kleine burgers.  
10. Dit kan door er ballen van te maken die je plat drukt of door een kookring met een doorsnede van 11-12 

centimeter te gebruiken. 
11. Zet een grillpan of een koekenpan met een dikke bodem op het vuur.  
12. Snijd de focaccia doormidden.  
13. Eventueel kun je de korstranden aan de zijkant er ook nog afsnijden.  
14. Snijd ze vervolgens horizontaal door en grill alle delen een minuutje in de pan met de snijkant naar 

beneden. 
15. Maak de pan schoon met een stukje keukenpapier, giet een beetje olie in de pan en leg de burgers 

voorzichtig in de pan.  
16. Bak ze zo’n 4 minuten per kant.  
17. Gebruik voor het omkeren een spatel die helemaal onder de burger past, want hij breekt vrij snel en da’s 

zonde. 
18. Leg de burgers op de onderste helften van de focaccia en leg vervolgens de bovenste helften er op. 
 
TIP: Het is lekker om er een frisse salade of wat ingemaakte groenten bij te serveren. 


