
 

 
 

PERSBERICHT 
 

De perfecte hamburger!  

 
Sint Nicolaasga, 2 mei  2013 

 
De perfecte home-made hamburger, gemaakt zonder vette vingers en precies op maat! Weber, de 
Amerikaanse premium barbecuefabrikant en wereldwijd marktleider presenteert de 
hamburgerpers. Met de Weber® hamburgerpers kunt u het vlees nu verdelen in exact de juiste 
hoeveelheid, met een gewicht van 115 of 225 gram, in die typische klassieke hamburgervorm. En 
met Weber’s nieuwe kookboek, speciaal over de burger, kan een vriendschappelijke uitdaging om 
de perfecte burger te maken worden aangenomen. 

 
Uw gasten arriveren, net terwijl u met uw handen de hamburgers aan 
het voorbereiden bent. Met vette vingers de deur openen en de gasten 
binnen laten is onhandig en onhygiënisch bovendien. 
 
Verras familie en vrienden tijdens uw barbecuefeest nu met heerlijke 
hamburgers, hygiënisch bereid en exact op maat. Door een specifiek 
geplaatst punt drukt u een kuiltje in de hamburger. Dit voorkomt dat de 
hamburger bol wordt op de barbecue. Uw burgers zullen sappig en 
tegelijk klaar zijn!  
 
De afneembare nylon greep maakt het mogelijk om de hamburgerpers 
eenvoudig onder stromend water schoon te maken, of u plaatst de pers 
direct in de vaatwasmachine! 

 
Weber’s Burger 
Gaat u naast de perfecte burger ook voor culinaire variatie? Neem 
de proef op de som met het nieuwe, zeer uitgebreide boek over de 
burger: Weber’s Burger 
 
Chef en Weber auteur Jamie Purviance geeft met 66 recepten 
weer hoe gevarieerd dit beroemde gerecht op tafel kan worden 
gezet. Of u nu een klassieke burger maakt met rundergehakt, een 
bijzondere variantie met lams- of varkensgehakt, eentje met vis of 
zelfs een vegetarische variant. Elke burger uit dit boek is een 
hoogtepunt van een gezellige barbecue avond. In dit boek vindt 
iedere hamburgerliefhebber gegarandeerd zijn of haar favoriete 
variatie van de hamburger! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Over Weber 
Weber is de wereldwijde marktleider op het gebied van barbecues, buitenkeukens en bijbehorende 
accessoires. De multinational vindt zijn oorsprong in Chicago, Illinois in de Verenigde Staten, waar in 1952 de 
eerste kogelbarbecue met deksel is uitgevonden. Weber-Stephen Holland B.V. is een volle dochter van het 



 

 
 

familiebedrijf en heeft sinds haar oprichting in 2003 een stormachtige groei gekend dankzij de uitmuntende 
productkwaliteit, de innovatieve concepten en haar sterke service- en dienstverlening. Meer info: weber.com 
 
Noot aan de redactie: 
Voor meer informatie of beeldmateriaal gaat u naar http://www.weberbarbecues.nl/pers  
Of neem contact op met: 
 
Weber-Stephen Holland B.V. 
Tim ten Velden 
T. 020 – 316 2401 
E. pr.nl@weberstephen.com  
 
 
 
 
Productinformatie 
Weber® hamburgerpers 
Artikelnummer: 6483 
Prijs: € 12,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weber’s Burger 
Artikelnummer: 823757 
Prijs: € 14,99 
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