
Kipburgers met selderij, appel en een mangochutney 
  
Wat heb je nodig? 
kippendijen (zonder bot) 
1 stengel bleekselderij 
2 lente-uitjes, in ringetjes gesneden 
1 Granny Smith appel 
1 mango 
1 rode peper, in ringetjes gesneden 
1 citroen 
verse peterselie, fijngehakt 
2 el. bruine suiker 
mango-azijn (Oil & Vinegar) 
zoetzure chilisaus 
1 krop little gem sla 
hamburgerbroodjes 
versgemalen peper 
zout 
olijfolie 
  
Wat moet je doen? 

1. Maal het vlees in de keukenmachine of hak het heel fijn en leg in de koelkast. 
2. Verwijder de draden van de bleekselderij en snijd de groente en de appel in kleine 

stukjes. 
3. Verhit wat olie in een pannetje en bak de selderij, appel, een handjevol lente-ui, met 

het sap en de geraspte schil van de citroen, tot alles zacht is. Hak de vulling wat fijner 
en laat afkoelen. 

4. Meng de afgekoelde vulling heel goed door het kippengehakt en kruid het geheel 
met peper en zout. 

5. Vorm er burgers van en leg deze minstens 2 uur in de koelkast om op te stijven. 
6. Verhit de barbecue tot de roosters heel heet zijn en verlaag dan de temperatuur (ca. 

160 graden). 
7. Snijd de broodjes horizontaal doormidden en bestrijk de snijkanten met wat olijfolie. 
8. Gril de broodjes op het hete rooster tot de snijkanten knapperig zijn. Leg apart. 
9. Schil de mango en snijd en stukjes en doe in een pannetje (met wat olie) op het vuur. 
10. Voeg er de suiker, wat rode peper en een scheut water aan toe en laat zachtjes 

koken. 
11. Blus af met een scheut mango-azijn en prak de chutney eventueel wat fijner. 
12. Gril de hamburgers aan één kant tot ze loslaten van het rooster en mooie grilstrepen 

hebben 
13. Draai ze om en herhaal (deksel gesloten, ca. 10 minuten, tot kerntemperatuur van 70 

a 72 graden). 
14. Beleg de broodjes met aansluitend: blaadje sla, kipburger, chutney, scheut chilisaus 

en wat peterselie. 
Ik zeg: "Maken die hap!” 

Ralph de Kok 


