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Burger op basis van boerenkool met appel en de lekkerste
augurken uit de Veen, toegevoegd als smaak tegenhanger.
Aangevuld met algen. Alen bevatten heel veel nuttige
voedingsstoffen zoals vezels, eiwit, ijzer, vitamine B1 en
vitamine C.  Daarbij bevatten algen en zeewieren kleine
hoeveelheden visvetzuren die je lijf kunnen beschermen tegen
hart- en vaatziekten. De algen zorgen er tegelijkertijd voor dat
extra toevoegen van zout niet noodzakelijk is. De burger heeft
een lage impact op het milieu doordat de boerenkool samen
met de goudrenetten bij het seizoen en de streek horen. De
combinatie van ingrediënten zorgt er voor dat de
voedingswaarde voldoet aan de normen voor vleesvervangers
volgens het voedingscentrum.

Bank: Rabobank
IBAN: NLRABO 0325105045

BereidenVegan herfstburger

Ingredienten
Boerenkool 23%, appel 23%, biologische haver (GLUTEN), ui,
augurk (augurken, water, azijn, duiker, zout, uien, dille,
MOSTERDzaad, paprika, natuurlijke kruiden en aroma's),
zonnebloemolie, algen 4%, speltmeel (GLUTEN), kruiden.

 

Voedingswaarde per 100g
Energie: 726 kJ/ 96 Kcal
Eiwit: 5,2g
Koolhydraten 18,5g
- waarvan suikers: 3,9g
Vet: 8,5g
- waarvan verzadigd: 1g
Vezels: 3,9g
Zout 0,2g
IJzer: 1,9mg
Vitamine B1: 0,13mg
Vitamine B2: 0g
 

Bak de bevroren burgers ca. 8 minuten per kant in een
koekenpan met een beetje olie of boter, op een middel tot lage
warmtebron. Gaar met het deksel erop om de burger sappig te
houden. Ontdooide burgers hebben ca. 5 minuten per kant
nodig. 
De burgers kunnen op dezefde wijze gebakken worden op de
BBQ. Gebruik hiervoor een dichte plaat (pizza plaat).
De  bevroren burgers frituren kan op 180°C ca. 4 minuten.

 
 
 Bewaaradvies

De groenteburgers zijn 3 maanden te bewaren in
de vriezer. Ontdooid zijn ze 4 dagen op 3°C en 3
dagen op 7°C te bewaren.

Bijzonderheden
Eiwitrijk product: eiwit is 22% van de energiewaarde.
Bron van vezels: 3,9g per 100g.
Bevat 1,9g ijzer per 100g uit algen en haver.
Bevat 74% groenten/ fruit.
Bevat geen E-nummers of bindmiddelen.
Bevat 18g haver per burger van 100g. Het eten van 30 tot
60 gram haverproducten per dag, verlaagt het LDL-
cholesterolgehalte in het bloed. Een laag LDL-cholesterol
zorgt ervoor dat je minder risico hebt op hart- en
vaatziekten (bron: voedingscentrum).  

Eiwitrijk, bron van 
vezels


