
 

 

Kip Saté burger 
Burger 2 personen 

  25 + 120 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 kipfilet van 200 g 
 2 broodjes 
 2½ el atjar tjampoer 
 1 rode ui 
 8 plakjes komkommer 
 handvol casave kroepoek 
 1 el gebakken uitjes 
 1 tl kurkuma 
 ½ tl gemberpoeder 
 ¼ tl gemalen komijn 
 2 el pindakaas 
 1½ el citroensap 
 2 el ketjap manis 
 ½ el bruine suiker 
 1 tl sambal 
 1 teentje knoflook 
 100-200 ml melk 

 
Materiaal: huishoudfolie, keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 

1. Leg de kipfilet tussen een vel huishoudfolie en sla hem plat met bijvoorbeeld een vleeshamer of een 
deegroller, hij moet ongeveer 1 cm dik zijn.  

2. Snijd hem vervolgens in tweeën, zodat je twee stukken hebt die straks goed op een broodje passen.  
3. Leg deze in een afsluitbare zak. 
4. Doe in een afsluitbaar potje 1 eetlepel ketjap, ½ el citroensap, ½ tl sambal, de kurkuma, het gemberpoeder 

en de komijn.  
5. Doe de deksel erop en schud goed door elkaar, giet dit over de kip in de zak zodat het in het vlees kan 

trekken, leg vervolgens deze in de koelkast. 
BEREIDING  

6. Snijd de komkommer in plakjes en de ui in reepjes. 
7. Tijd om satésaus te maken, doe de pindakaas, de rest van het citroensap, de overige ketjap, de bruine 

suiker en een halve theelepel sambal in een sauspannetje.  
8. Pers er een teentje knoflook bij en roer voorzichtig tot er een dikke pasta ontstaat.  
9. Voeg voorzichtig scheutje voor scheutje al roerende melk toe, tot je een mooie saus hebt. 
10. Zet een koekenpan met dikke bodem op hoog vuur en zet het pannetje met de satésaus op laag vuur.  
11. Roer vanaf nu zeer regelmatig in de saus, anders koekt hij aan! 
12. Snijd de broodjes open en grill de snijvlakken even in de hete koekenpan.  
13. Veeg vervolgens de kruimels uit de pan met een stuk keukenpapier en zet hem op middelhoog vuur. 
14. Smelt wat boter in de pan en bak de ui hierin een minuutje aan.  
15. Leg vervolgens ook de gemarineerde kip uit de koelkast in de pan.  
16. Bak vervolgens de kip in de pan in 3 minuten per kant gaar.  
17. Blijf ondertussen regelmatig roeren in de satésaus, als je het idee hebt dat hij te dik is, kun je er een beetje 

melk bij doen. 
18. Leg op de onderkant van het broodje 4 plakjes komkommer met daarop wat atjar.  
19. Leg hier het kippenvlees bovenop, daar boven gaat de ui, een flinke kwak satésaus, wat gebakken uitjes en 

tot slot de kroepoek en de bovenkant van het broodje. 
 


