
PULLED PORK BURGERS

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

VOORBEREIDING

20 min.
BEREIDING

4u 50 min.
MOEILIJKHEID

eenvoudig 6 porties
PORTIES BUDGET

gemiddeld

1

.  2 teentjes knoflook

.  800 g varkensschouder, zonder 
   been, zonder pezen, in 5-6 grote   
   stukken
.  110 g uien, in stukken (0,5 cm)
.  1 takje verse rozemarijn, enkel de 
    bladeren
.  225 g water
.  170 g appelciderazijn
.  1 tl groentebouillonpasta
.  ½ tl zout, naar smaak, en iets 
   meer om te kruiden
.  500 g barbecuesaus, aan te 
   passen volgens smaak, en iets 
   meer om te serveren
.  gemalen zwarte peper, volgens 
   smaak
.  slablaadjes, om te serveren
.  6 burgerbroodjes
.  rode ui, in stukken (0,5 cm), om 
   te serveren

6

1      Om het succes van Slowcooken recepten te garanderen, gebruik de 
         exacte hoeveelheden vlees en vloeistof. Bedek de ingrediënten met 
         vloeistof, zoals bouillon, saus, enz... Houd rekening met de 
         maximale vulling van 2,2 liter.
2      Plaats knoflook in de mengbeker en hak 3 sec. / snelheid 7.
3      Plaats Blade Cover in positie. Voeg varkensvlees, uien, 
         rozemarijn, water, ciderazijn, bouillon, zout en 340 g barbecuesaus
         toe en activeer modus Slowcooken / 4u 30 min. / 98°C.
4      Plaats de Varoma-schaal over een grote kom en zeef het vlees en de 
         uien voorzichtig, bewaar 50 g gaarvocht. Ledig de mengbeker.
5      Verwijder de Blade Cover. Plaats het gezeefde varkensvlees en 
         uien met bewaarde 50 g gaarvocht in de mengbeker. Voeg 160 g 
         barbecuesaus toe, aan te passen volgens smaak, en versnipper 
         5-10 sec. /     / snelheid 3. Breng op smaak met peper en zout. 
         Verdeel de slablaadjes over 6 burgerbroodjes, bedek met het 
         versnipperd varkensvlees (’Pulled pork’) en rode uien. Werk af met 
         extra barbecuesaus alvorens op te dienen.

Hoofdgerecht

Energiewaarde          1807 kJ / 432 kcal
Eiwit                                                27 g
Koolhydraten                                   39 g
Vetgehalte                                       18 g

NUTRITIONELE WAARDEN
PER 1 PORTIE


