
 

 

Kip, bacon en avocadoburger 
Burger 2 personen 

  30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 300 gr kipgehakt 
 1 ei 
 1 rode peper 
 snufje cayennepeper 
 peper en zout 
 2 a 3 el paneermeel 
 1 sjalotje 
 1 teentje knoflook 
 Boter of olie om in te bakken. 

Garnering  
 2 broodjes (bijvoorbeeld meergranenbollen) 
 1 tomaat 
 4 plakken bacon 
 ½ rode ui 
 1 avocado 
 2 mooie blaadjes sla 
 paar blaadjes verse basilicum 
 3 el mayonaise 
 1 el citroensap 

 
Materiaal: barbecue of grillplaat 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Begin met het maken van de kipburger: halveer de rode peper en verwijder de zaadjes en snijd de rest fijn. 
2. Hak ook de knoflook en sjalot fijn.  
3. Meng het gehakt met de rode peper, knoflook, sjalot, cayennepeper, peper en zout.  
4. Voeg het ei toe en beetje bij beetje het paneermeel.  
5. Mocht het gehakt nog erg nat zijn kun je een beetje extra paneermeel toevoegen.  
6. Draai 2 mooie bollen van het gehakt en druk daarna plat in het formaat van een hamburger.  
7. Verhit een klein beetje boter of olie in een koekenpan en bak de burgers aan beide kanten mooi bruin in 

ongeveer 8 minuten. 
8. Snijd ondertussen de rode ui in dunnen ringen en bak in een pannetje in een klein beetje boter of olie 

lichtjes aan.  
9. Schep de ui uit de pan en bak de bacon lekker knapperig. 
10. Was de tomaat en snijd in schijfjes.  
11. Snijd de avocado doormidden en verwijder de schil en pit.  
12. Snijd het vruchtvlees in plakjes en besprenkel met een beetje citroensap.  
13. Snijd de broodjes doormidden en beleg met een blaadje sla.  
14. Leg de kipburger er boven op en verdeel de schijfjes tomaat, rode ui, bacon en schijfjes avocado er op. 
15. Hak de basilicum fijn in een keukenmachine of met een mes en meng met de mayonaise in een kommetje. 
16. Schep een flinke klodder op de burger en dek af met het bovenste gedeelte van het broodje.  
 
TIP: Je kunt kant en klaar kipgehakt nemen maar ook zelf kipfilet of kippendijen in de keukenmachine malen. 


