
Ingrediënten:
• 300 gram Apollo Vegan basismix rood

• 600 gram ijswater

Bereiding:
Doe de vegamix in een mengkom, voeg het ijswater en de zonnebloemolie toe. Meng het geheel tot 

een stevige massa en laat het 3 uur doorkoelen bij 2 graden.

Voeg desgewenst nog een kruiding of iets saltwell toe. Tip: voeg voor een pittige touch 15 gram 

Smokey chipotle melange toe. Vorm burgers van gewenst formaat.

Serveersuggestie:
Serveer de gegrilde of gebakken vegan burger met een gebakken broodje, gesneden icebergsla en 

Apollo tomatenchutney, Apollo Amsterdamse uitjes relish en diverse garnituren als tomaat, augurk 

en cress.

APOLLO VEGAN BURGER  
BASIS RECEPT MET APOLLO VEGAN 

Denkt u aan vegan, dan denkt u aan VHC Jongens BV!

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brian Beuker / b.beuker@vhcjongensbv.nl. 

• 100 gram zonnebloemolie



APOLLO VEGAN MELANGE
Apollo komt met twee innoverende eiwitrijke producten op tarwebasis. Hiermee kan elke chef 

gemakkelijk zelf innovatieve veganistische producten maken.

Apollo Vegan basismelange wit 
Dit product heeft na bereiding een kip, witvlees 

look-a-like uitstraling. Het basisrecept is 

hetzelfde als de basismelange rood, dus 300 

ml mix aanlengen met 100 ml olie en 600 gram 

ijskoud water.

Met dit product kunt u nuggets, balletjes, worstjes, 

schnitzels etc. bereiden en eventueel paneren. 

Ook kan dit product als pulled plant gebruikt 

worden, denk hierbij aan vulling voor kebab, 

wraps op pizza etc.  Kortom, een super veelzijdig 

product en verkrijgbaar in onze groothandel. 

Apollo Vegan basismelange rood 

Dit product heeft na bereiding een rundergehakt 

look-a-like uitstraling.

Meng 300 gram mix met 100 ml olie [zonnebloem 

of arachide] en 600 ml ijskoud water zodat een 

gehakt ontstaat. Laat dit voor bereiding minimaal 

3 uur rusten om te hydrateren.

Van dit gehakt kunt u burgers, balletjes, worstjes 

etc. vormen en het kan ook als basis dienen 

voor filet americain of tartaar. U kunt dit gehakt 

ook rullen zoals normaal gehakt en toepassen 

in bijvoorbeeld bolognaise, lasagna, moussaka, 

chili sin carne etc. Geruld is het ook een mooi 

product voor op een pizza. 

21.375.46  

Veganmelange rood  

emmer à 1 kilo

21.375.54  

Veganmelange wit

emmer à 1 kilo


