
Lekker voor het einde van de middag of als avond eten. 

Ik heb de burger persoonlijk gekroond als “The Titan”. 
Zie het als een healthy cheat Day of gewoon de trek in een super burger �
Deze torenhoge onschuld van een burger moet je een keer proberen. 

Benodigdheden:

- Kobe of Angus rundvlees 
- Eiwit- Eiwit
- Fijn volkoren bolletjes 
- 1 Tomaat en een halve Ui
- Halve Avocado 
- Vet vrije cheddar kaas
- Ruccola sla

- Was je handen goed en pak een grote kom doe daar de 400 gram rundvlees gehakt in. 
- - Voeg een ei (zonder eigeel), hak een teentje verse knoflook zo klein mogelijk, 
beetje zee zout en zwarte peper er aan toe, en hup kneden maar tot alles goed is opgelost. 
- Pak de avocado snij het door de helft schep het uit met een lepel, 
prak het fijn in een klein kommetje. 
- Verwarm de oven voor op 160 graden, plaats de opengesneden bolletjes in de oven
voor circa 3 a 4min
- Vorm het rundvlees naar 2 ronde burgers, 
pak een pan of een wok, scheutje olijf olie erin en bak de bupak een pan of een wok, scheutje olijf olie erin en bak de burgers gaar aan beide kanten. 
- Doe het vuur uit en plaats een plakje cheddar op beide burgers.
- Tijdens het bakken van de burgers, snij de tomaat in schijven en ui in ringen. 
- Pak een kleinere koekenpan en zet die op een laag vuur en plaats de ui ringen, tomaat en 
handjevol ruccola in de pan en laat bakken voor 20 sec. 
- 1. Bolletje 2. plaats de burger 3. Plaats de gebakken uien, tomaat en ruccola 
4. Smeer de avocado er boven op 5. Bolletje.

Bon Appetite “The Titan” Bon Appetite “The Titan” 


