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	 Maandrecept		

Augustus 
 

 
 

Pittige hamburger (2 stuks) 
 
 
Ingrediënten: 

2 ons runder- of half-om-half gehakt  ½ ui, heel fijn gesnipperd 

4 gedroogde tomaten    cayennepeper en zout 

½ ei       een el. paneermeel 

5 cm chorizoworst, heel fijn gesneden  2 el. barbecuesaus 

2 broodjes       

Bijgerecht I      Bijgerecht II 

2 grote aardappels, in blokjes van 2x2 cm 1 aubergine 

paprikapoeder     ½ courgette 

       6 kerstomaten 
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Bereiden: 
Verhit de oven tot 180 graden en leg de tomaten er op een kleine ovenschaal in voor 

in totaal 3 kwartier. Was de aardappels en snijd in kleine blokjes. Leg op een 

pakplaat, begiet met olijfolie en hussel door elkaar. Schuif dan de bakplaat bij de 

tomaten in de oven en bak in totaal ook ca. 30 minuten. 

Snijd de aubergine in plakken, bestrooi met zout en laat 20 minuten uitlekken in een 

vergiet. Grill de plakken aubergine aan beide kanten lichtbruin. Leg apart op een 

schaal. Snijd de courgette in plakken en grill aan beide kanten lichtbruin. Leg bij de 

aubergines in de schaal. Kneed het gehakt met de in reepjes gesneden tomaten, de 

chorizo, het losgeklopte ei, het paneermeel en de cayennepeper tot een egaal 

mengsel. Vorm er hamburgers van. Verhit een scheutje olijfolie en bak de 

hamburgers aan beide kanten gedurende 3 minuten onder voortdurend bewegen 

door de pan. Een alternatief is natuurlijk de hamburgers te roosteren op de barbecue. 

Rooster de broodjes kort in de oven en snijd ze open. Leg de gegrilde of gebakken 

hamburgers er op en leg daarnaast wat “salade” van de aubergine, courgette en 

tomaat en daarnaast de aardappelblokjes. Bestrooi die met wat paprikapoeder en 

zout en meng door elkaar. Leg op elke hamburger een eetlepel barbecuesaus.  

 

 

De wijn: de paarse roos van een heerlijk jaar! 

    Origineel? Nee! 
We zetten de wijn al vaker in de digitale etalage, sterker nog, de wijn was vorig jaar 
zelfs al eens maandwijn! Maar ja, als je de jaargang 2016 van Château Coupe-
Roses’ La Bastide proeft snap je waarom we haar opnieuw in de spotlights zetten. 
Opnieuw gemaakt van een kleine 50% Grénache, een zelfde deel Carignan, 
aangevuld met Syrah. 
 
Bestellen dus, deze maand voor maar € 8,50 (normale prijs: € 9,50). Met een mooi 
vormgegeven recept. Liever in een wijnkistje? Dan betaal je € 13,50. Via de webshop 
op www.mmebouquet.com of via e-mail op mmebouquet@ziggo.nl 


