
Hamburger van picanha en brisket met kimchi 

Voor de burger:  

Wat heb je nodig? 

gehakt (zorg voor een verhouding van 80% vlees, 20% vet!) 
hamburgerbroodjes 
pot kimchi (als je deze zelf wilt maken: het recept vind je op blad 2 hieronder) 
rucola 
sap van 1 citroen 
olijfolie 
vergemalen zwarte peper 
zout 
grof zeezout 
4 el. Hellman’s mayonaise 
½ tube wasabi-pasta 
1 el. sojasaus 

Wat moet je doen? 

Voor de burger: 

1. Vul de barbecue voor 1/3 deel met houtskool en steek aan.  
2. Vorm burgers van het gehakt en bestrooi aan beide zijden met zwarte peper en zout. 
3. Snijd de broodjes horizontaal doormidden, bestrijk de snijkanten met wat olijfolie en 

gril ze kort. Leg apart. 
4. Gril de burgers (eerst direct en als ze te bruin worden op het indirecte deel verder) 

aan beide zijden tot een kerntemperatuur van 52 graden. Houd warm. 
5. Meng voor de saus de mayo, wasabi en sojasaus door elkaar. 
6. Maak de rucola naar smaak aan met wat olijfolie, citroensap, peper en zout 
7. Leg het onderste deel van het gegrilde broodje op een bord en besmeer ruim met de 

saus. 
8. Leg er dan wat rucola op en een hamburger (strooi er nu nog wat versgemalen zwarte 

peper en zeezout over). 
9. Bestrijk weer met de saus, schep er wat kimchi op en dek af met het bovenste deel 

van het broodje. 
Voor de Kimchi: 

Wat heb je nodig? 

350 gr. Chinese kool 
½ winterwortel 
½ rode peper 
2 lente-uitjes 
verse gember (ter grooWe van een duim) 
10 radijsjes 



zeezout 
1 el. paprikapoeder 
1 tl. sambal 
scheut honing 

Wat moet je doen? 

1. Snijd de kool in stukjes en doe in een bak of schaal. 
2. Strooi er een grote handvol zeezout over en laat 1 á 2 uur staan. 
3. Snijd de lente-ui in stukjes, de wortel in plakjes , de rode peper in ringetjes en rasp de 

gember. 
4. Spoel de kool heel goed af met water en knijp het vocht er daarna zoveel mogelijk uit. 
5. Doe alle groente in een bak of schaal. 
6. Roer de sambal, honing en paprikapoeder door elkaar in een kommetje en roer dan 

door de groente. 
7. Voeg nu het zout toe (verhouding: 1,5% zout op gewicht groente). Dus hier 420 gr. 

groente = 6,3 gr. zout) 
8. Doe alles in een (zeer schone!) weckpot en laat staan (buiten de koeling). 
9. Het fermenta]eproces zal ca. 2 weken duren voor de kimchi het lekkerst is en deze 

blij^ daarna nog weken lang houdbaar) 
Tip: kook de weckpot vlak voor gebruik 10 minuten in een pan zodat deze steriel is voor 
gebruik 

“Ik zeg: maken die hap!” 

Ralph de Kok 


