
Broodje 'Hamburger' met Goeie Dingen Mayonaise 
  
Wat heb je nodig? 
Groenteburgers (of andere, naar keuze) 
hamburgerbroodjes 
2 uien, in ringen van 1 cm dik gesneden 
aardappels (kruimig) 
1 vleestomaat, in plakken 
1 el. suiker 
1 grote pot augurken 
1 klont boter 
wat krulsla (of wat voor sla dan ook) 
wat plakjes kaas (cheddar of belegen, naar keuze) 
ketchup 
olijfolie 
Voor de mayonaise: 
180 ml. zonnebloemolie 
2 el. Ralphs ‘Goeie Dingen Steak & Burger” kruiden 
1 ei 
1 el. mosterd 
2 el. citroensap (of azijn) 
zout 
 
Wat moet je doen? 

1. Voor de mayonaise: Verwarm ca. 180 ml. zonnebloemolie met ruim 2 el. “Ralphs 
Goeie Dingen Steak & Burgerrub in een pannetje. Haal van het vuur en laat een nacht 
staan. Zeef de olie. 

2. Doe daarna in een maatbeker: de mosterd, het ei en citroensap, snuf zout en vul dit 
aan met de kruidenolie tot ca. 220 ml. 

3. Mix met een staafmixer tot een mayonaise 
4. Steek een houten spies horizontaal door de uienringen en bestrijk de ringen met 

olijfolie 
5. Gril de uienringen in ca. 10 minuten aan beide zijden mooi bruin en zacht 
6. Voor de vega-jus: Haal de augurken uit de pot en kook het sap met de suiker in tot 

stroperig. 
7. Roer er een flinke klont boter door tot een mooie jus. Houd warm. 
8. Voor de friet: Schil de aardappelen en snijd ze in ‘luciferreepjes’ 
9. Verhit een laagje van 1,5 cm. olijfolie tot 150 graden in een ‘hapjespan’ en bak hierin 

de aardappelfrietjes ca. 4 minuten 
10. Schep de reepjes aardappel eruit en laat geheel afkoelen op keukenpapier 
11. Bak ze daarna nog een keer 1 minuut in olie van 180 graden, laat uitlekken op 

keukenpapier en bestrooi met zout 
12. Bestrijk de burgers met olijfolie en bak ze op ca. 210 graden aan beide zijden 

goudbruin 
13. Snijd de broodjes horizontaal door  en gril ze op de snijkanten tot ze mooie 

grilstrepen hebben 



14. Maak de broodjes door ze te beleggen met wat sla, plakken tomaat, de burger, de 
uienringen, plakjes kaas, ketchup, mayo en maak af met wat vega-jus 

15. Je kunt de overgebleven augurken er apart bij serveren of leg er plakjes van op je 
burger! 

Ik zeg: “Maken die hap!” 
Ralph de Kok 
 


