
 

Bæredygtig Burger (6 stk) 
Plantebøf på bønner, rødbede og gulerod, på rustik slaw og briochebolle, smurt med 
chilimayo og toppet med syltede agurker.  
 

 

Før du går i gang 
 

Ingredienser 
 
2 store gulerødder  
1 rødbede   
200g kidneybønner   
2 æg   
1-2 spsk. mel   
1 tsk. chiliflager   
1 dl mayonnaise   
½ hvidkål (eller grøn salat)   
1 glas syltede agurker   
6 burgerboller   
Evt. spidskommen og cayennepeber 
 
Nødvendige basisvarer: 
Salt og peber 
Smagsneutral olie 
Evt. Æblecidereddike 

Udstyr 
 
2 mellemstore skåle   
1 lille skål 
1 piskeris   
1rivejern   
1 pande   
1 paletkniv 
1 skærebræt  
1 kniv   
 



 

 
Fremgangsmåde 

 
Grøntsagsbøf 
 
Dræn væsken fra bønnerne og kom dem i en mellemstor skål. Mas bønnerne med 
bagsiden af en gaffel, indtil de har en farslignende tekstur. Skræl gulerødder og 
rødbede og riv dem derefter på et groft rivejern. Bland de revne grøntsager sammen 
med bønnerne og tilsæt derefter æg, mel, salt og eventuelt spidskommen og 
cayennepeber. Bland alle ingredienserne godt sammen. 
 
Sæt panden over middelhøj varme og tilsæt rigeligt med smagsneutral olie. Når 
panden og olien er varm, placér en stor skefuld fars på panden og form den let med 
bagsiden af din ske. Når stegesiden er sprød og bøffen hænger sammen, vendes den 
forsigtigt. Start eventuelt med en lille bøf for at kunne smage resten af farsen til med 
salt og de andre krydderier. 
 
De færdige bøffer placeres på fedtabsorberende papir, såsom køkkenrulle. Bøfferne 
kan eventuelt holdes varme i en ovn ved ca. 70 grader, indtil at de skal serveres. 
 
 
 
Rustik slaw 
 
Halvér dit hvidkål, placér det med den flade side ned mod skærebrættet og snit det 
fint. Kom det snittede kål op i en mellemstor skål og tilsæt en smule salt. Kram 
derefter kålen med hænderne i ca. et minuts tid og lad det hvile i ca. 10 minutter.  
 
Tilsæt eventuelt nogle spæde spinatblade, persille eller andre friske urter. 
 
 
Chilimayonnaise 

 
I en skål blandes mayonnaise med chiliflager, lidt salt og eventuelt lidt 
æblecidereddike. Mayonnaisen kan med fordel stå og trække lidt, for at lade de 
forskellige smage samles bedre. 
 
 
Anretning 
 
Halvér burgerboller og rist dem enten i ovnen eller på en pande. Burgerbollerne kan 
ristes et par minutter i en forvarmet varmluftsovn ved 200 grader. Hvis bollerne 
ristes på panden, bruges en smule smagsneutral olie og en forvarmet pande. 



 

 
Smør underdelen af bollen med chilimayonnaise. Kom derefter din kålblanding på 
bollen, efterfulgt af en varm grøntsagsbøf. Top med syltede agurker og mere 
chilimayo. 
 
Velbekomme!   
 
 
 
 


