
 
 
 
 

 
Griet met geroosterde groenten uit de oven 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Griet is een redelijk onbekend visje, maar zeker 
de moeite waard om eens te proberen. Vraag 
de visdetaillist om de vis panklaar te snijden. 
Deze kan dan zo de ovenschaal in. Het voordeel 
van vis aan de graat is dat deze extra smaakvol 
wordt. Als je niet van graatjes houdt, kan je ook 
grietfilet gebruiken. Geen griet in de winkel? 
Vervang het dan door scholfilets. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 grieten, heel 
 150 g kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt 
 ½ gele paprika 
 ½ puntpaprika 
 1 courgette 
 4 bospenen, geschild 
 3 takjes verse tijm, gerist 
 ½ citroen, sap en rasp  
 1 teen knoflook, geperst 
 1 el olijfolie 
 50 g chorizo, in blokjes 
 peper en zout 
 extra olijfolie 
 peterselie  

 

MATERIAAL: bakplaat en bakpapier, keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de oven voor op 180ᵒC en snijd de groenten in grove stukken. 
2. Hussel de groente in een grote kom met olijfolie, citroenrasp, knoflook, zout en peper. 
3. Spreid de groenten gelijkmatig uit over een bakplaat die je hebt bedekt met bakpapier. 
4. Rooster de groenten een half uur in de voorverwarmde oven, schep halverwege om. 
5. Na een half uur leg je de griet in zijn geheel op de groenten.  
6. Bak die 10 minuten mee. 
7. In die tijd bak je in een hete pan zonder olie de chorizo krokant en goudbruin.  
8. Laat uitlekken op keukenpapier. 
9. Schep de groenten en kikkererwten op een bord.  
10. Bestrooi met chorizo. 
11. Snijd filets van de gare griet en leg deze op de geroosterde groenten.  
12. Bestrooi met peterselie en nog wat extra olijfolie. 
 

 Griet is een straalvinnige platvis en familie van de tarbot. De vorm van deze 
vis is bijna rond en past zich qua kleur op de omgeving aan. 
 

 
 


