
30-35 min gemakkelijk

Vegetarische burger met aardappelen en bloemkoolsalade
Mediterrane smaken met frisse citroen, geurige basilicum en komijn

De vegetarische burger is gemaakt van Hollandse haver en zit vol 
vezels, vitaminen en antioxidanten. Je kunt deze burgers in de 
oven verwarmen, maar wij gaan ze lekker bakken. Je serveert 
deze met tahina: een pasta gemaakt van gemalen sesamzaad.  
Dit smaakt ook goed als dipsausje of als broodbeleg.

WEEK 15
2015 Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!
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Komijnpoeder

Vegetarische burger

Bloemkool

Tahina

BasilicumCitroenRoseval aardappelenRode ui

Veldsla

lactosevrij glutenvrij



  Dit gebruik je ook in 
 een ander recept
*  Zelf toevoegen

Allergenen
11) Sesam  
15) Kan sporen bevatten
van pinda’s en noten

Benodigdheden
Ovenschaal met bak-
papier, wok of hapjespan 
met deksel, saladekom, 
koekenpan

Ingrediënten 2P 4P
Rode ui 1 2
Bloemkool ½ 1
Komijnpoeder (tl) 1 1½ 
Roseval aardappelen (g) 500 1000
Citroen ½ 1
Basilicum (blaadjes) 4 8
Veldsla (g) 50 100
Tahina (el) 11) 15) 3 6
Vegetarische burger 15) 2 4
Olijfolie (el)* 4½ 6
Peper & zout* Naar smaak

Voedingswaarden 620 kcal calorieën | 18 g eiwit | 78 g koolhydraten | 28 g vet, waarvan 4 g verzadigd | 7 g vezels

1 Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de rode ui in dunne halve 
ringen. Snijd de bloem van de bloemkool in kleine roosjes en de steel in 
blokjes. 

2 Meng in een ovenschaal met bakpapier de rode ui en bloemkool,  
komijnpoeder, ⅓ deel van de olijfolie, peper en zout en bak 25 minuten in 
de oven of tot de bloemkool goudbruin en knapperig is. Schep tussendoor 
een keer om.

3 Was de aardappelen (roseval) grondig en snijd naar wens in dunne 
parten of plakken. Verhit ⅓ deel van de olijfolie in een wok of hapjespan 
met deksel en bak de aardappelen 20 minuten. Dek de pan de eerste  
15 minuten af. Haal daarna de deksel van de pan en bak de aardappelen 
in 5 minuten op hoog vuur goudbruin. Breng op smaak met peper en zout.

4 Pers ondertussen het sap van de citroen uit. Scheur de veldsla en  
basilicum klein. Meng de veldsla met de basilicum in een saladekom.

5 Maak een dressing van de tahina, een ½ el citroensap per persoon,  
1 el water per persoon, peper en zout. Verdun de dressing naar wens met 
meer water of citroensap.

6 Verhit, vlak voor de bloemkool en aardappelen gaar zijn, de overige 
olijfolie in een koekenpan en bak de vegetarische burgers 3 minuten aan 
elke kant op middelhoog vuur. 

7 Voeg de geroosterde bloemkool en de tahinadressing bij de veldsla in 
de saladekom en breng verder op smaak met citroensap, peper en zout. 

8 Verdeel de aardappelen en de burger over de borden en serveer met 
de salade. Serveer de overgebleven tahina als saus bij de aardappelen.




