
Recept week 30 : Betuwse Bommelbeefburger 
 
Een heerlijke Bommelbeefburger met een plakje 
kaas/gebakken eitje van de Buitenhoeve/Lagerweij, met 
verse frietaardappels en een komkommersalade met 
producten van de Lindegaard en Pika Surprisa. 
Helemaal leuk als je zelf de mayonaise maakt met eieren 
van Lagerweij.  

 
Ingrediënten: 
- 4 Hamburgerbroodjes  
- 4 Bommelbeefburger  
- Aankleding burgers: blaadje sla, ketchup, augurk, plakje kaas, gebakken eitje 
- 1 kilo aardappels Lindegaard 

Friet maken: 
o Aardappels schillen en in lange punten/repen snijden 
o Spoel de aardappels af en goed drogen  
o Voorbakken op 150 ºC  ongeveer 6 minuten. (arachideolie of zonnebloemolie) 
 Friet laten afkoelen en goed laten drogen. 

- Friet kan je ook voorkoken ongeveer 10 min in gezouten water ook goed drogen! 
o 2e keer knapperig afbakken ongeveer 4 min op 180 ºC 

- 2 komkommers Lindegaard 
Salade maken: Komkommer halveren, zaadlijsten eruit (lekker opeten of in de smoothie) en halve 
maantjes snijden.  
Je kan ook met de zaadlijsten laten zitten dan is de salade iets wateriger.  
Dressing voor de komkommer  

Ingrediënt 
o 1 bosje dille van Pika Surprisa of zelf halen. 
o 2 EL mayonaise – eventueel zelf maken  
o 2 EL yoghurt (via de Buitenhoeve 
o Z&P 
Bereiden: Alle ingrediënten samen voegen, koel zetten.. 

- Mayonaise Greetje via Fruitshop of zelf maken, je kan ook meer maken prima houdbaar in een 
afgesloten potje in de koelkast 4-5 dagen 

Mayonaise zelf maken 
Ingrediënt  
o 1 ei - Lagerweij 
o 1 el citroensap 
o 1 el appelazijn 
o ½ tl zout 
o 250 ml milde olijfolie 
o Kruiden van Pika Surprisa, maar mosterd kan ook… 
Bereiden: 

• Breek het ei boven een kom waar je staafmixer precies in past. 
• Voeg daarna citroensap, appelazijn, zout en olijfolie toe. 
• Zet de staafmixer voorzichtig op de bodem van de pot. 
• Begin nu met mixen: eerst een aantal seconden op de bodem van de pot. Haal 

daarna de staafmixer langzaam maar geleidelijk omhoog. 
• Blijf mixen tot de olijfolie volledig op is genomen in de mayonaise. 
• Klaar! En zonder toevoegingen ook zonder suiker! 

 
Aan tafel: 
- Broodjes half doorsnijden even roosteren 
- Op broodje een blaadje sla 
- Hamburg grillen of bakken op het broodje en aankleden met: 

Ketchup, rode ui, plakje kaas, eventueel een eitje, augurkje is ook lekker 
- Knapperige frites 
- Komkommersalade 

 
Puur Betuws: smullen maar 
 
Zelf kopen: 
- Hamburgerbroodjes, blaadje sla, rode ui, ketchup, augurk, plakje kaas 


