
ELKJØP-BURGERE, 6-8 stk 

1 kg kjøttdeig (ikke karbonadedeig – det blir for magert = kjedeligere burgere) 
knas sammen med 1 ts salt.                                                                                                                                              
Er du burger-nerd kverner du selvsagt burgerdeigen selv fra okse høyrygg, sørg for 
å få med alt fettet..                                                                                                                                                   
Deretter blandes resterende inn; 1 egg,  1 ts grovmalt sort pepper, 2 ss 
srirachasaus (chilisaus - valgfritt), 4 ss brødrasp, 2 ss ketchup, 1 ss French´s 
sennep (evt dijonsennep), 2 ss Kikkoman soya,  ½ liten, finhakket løk og ½ dl 
finhakkede cornichons (salte og syrlige syltede småagurker – valgfritt)  

Kna deigen seig  med saltet før alt det øvrige blandes inn. Form deigen til 6-8 stk 
store, flate burgere. Legg de på et passende brett. Trykk de litt ned på midten for 
å unngå kjøttkakefasongen -  de vil trekke seg  sammen og bli tykkere mot midten 
under stekingen. 

Nå skal burgerne hvile kaldt noen timer, gjerne til neste dag. Nå vil brødraspet 
binde vann fra deigen, slik at de ferdigstekte burgerne  ender opp saftige og gode. 

Ved servering: 

Stek burgerne på enstor flatgrill som en Tepanyakiplate, eller en stekepanne. Brun 
de godt på forholdsvis høy varme på begge sider før de legges over på et 
stekebrett og stekes ferdig i ovnen. Legg gjerne på en skive cheddarost og la den 
smelte over burgerne det siste minuttet i ovnen. 

Server med godt burgerbrød som er varmet, uten å tørkes ut, i ovnen (benytt 
gjerne oppvarmsfunksjonen i Bosch-ovnen med lav damptilførsel) ; 

 I bunnen legges en dæsj god guacamole, salat vendt i en god dressing ( vi brukte 
en hjemmelaget caesar-dressing ) skivet tomat, løk og agurk, burgeren og til sist 
legges lokket, påsmurt med 1 ss tacosaus fra glass, på toppen. 

Server alene eller med  ovnsbakte poteter ( laget med mikrokombinasjon på 16 
min )  

Guacamole 

Innholdet fra 2 MODNE avocadoer knuses lett sammen med saft fra ½ lime, 1 ss 
rømme, salt, pepper, litt finrevet hvitløk og fersk chili eller sriracha. Fersk 
koriander er også godt. 




