
 

 

Kipburger basis 
Burger 4 stuks 

 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 500 g kipfilet 
 1 ei 
 50 g (spelt)bloem 
 1 tl komijn 
 1 tl uienpoeder 
 snufje nootmuskaat 
 peper 
 zout 
 ijsbergsla 
 komkommer 
 1 rode ui 
 (truffel) mayonaise 
 olie om in te bakken 
 hamburgerbroodjes of bolletjes 

 
Materiaal: stevige (steel)pan, schone werkplank, huishoudfolie, uitsteekring 10 cm, 2 schaaltjes, wok, 
keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Leg een stuk huishoudfolie op een schone werkplank en leg hier de kipfilets op.  
2. Dek af met een stuk huishoudfolie en pak de stevige (steel)pan.  
3. Denk aan alles waar jij je aan hebt gestoord deze week en sla dit van je af op de kipfilet. 
4. Sla de kipfilets plat tot ze zo’n ½ cm dik zijn.  
5. Leg de uitsteekring op de kipfilet en snij met een scherp mes de kipburger uit.  
6. Heb je geen uitsteekring dan kun je een groot glas gebruiken, of een beetje op gevoel een burger 

uitsnijden. 
7. Zet 2 schaaltjes klaar.  
8. Breek boven het ene schaaltje het ei en kluts dit.  
9. Doe in de andere schaal de bloem met de komijn, uienpoeder, nootmuskaat, wat peper en zout en meng 

even goed door. 
10. Schenk een flinke laag olie in de wok, zo’n 1 á 2 cm en verwarm de olie.  
11. Nu is het even opletten geblazen: prik  de kipburgers (1 voor 1) aan een vork en haal eerst door het ei, dan 

door de bloem met kruiden, dan nog een keer door het ei en dan nog een keer door de bloem.  
12. Leg nu in de warme olie en laat beide kanten van de kipburgers zo’n 3 minuten in de olie bakken. 
13. Snij ondertussen de broodjes open, leg wat ijsbergsla in het broodje.  
14. Snij de rode ui in ringen en de komkommer in plakjes. 
15. Leg wat keukenpapier op de werkplank en haal de burgers uit de pan, laat ze even uitlekken op het 

keukenpapier en leg dan op elk broodje een kipburger.  
16. Maak de broodjes af met wat komkommer en rode ui en een flinke klodder truffelmayonaise en smullen 

maar! 
 


