
 
 
 
 

 
Harderfilet met mosterdsaus en prei 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Harder is in Nederland een 'vergeten vis', maar 
steeds meer (hobby)koks ontdekken hem. De 
smaak ligt tussen die van zeebaars en zalm in. 
Ga jij dit visje vanavond ontdekken of ga jij juist 
nog een keer een lekker gerecht maken met 
harder? Hoe dan ook, enjoy! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 stukken harderfilet van 150 g, zonder vel 
 2 takjes platte peterselie 
 200 ml visfond of visbouillon 
 1 el citroen 
 15 g boter 
 250 g prei, in dunne ringen 
 1 el mosterd 
 100 ml (kook)room 

 

MATERIAAL: vis- of wijde pan, aluminiumfolie, wok 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de steeltjes van de peterselie en hak de blaadjes fijn.  
2. Breng in een wijde pan de fond of bouillon met het citroensap, de peterseliesteeltjes, de helft van de boter en 

wat versgemalen peper aan de kook. 
3. Leg de harderfilets in de fond en laat ze op zacht vuur in 8-10 minuten tegen de kook aan gaar worden.  
4. Neem de vis met een schuimspaan uit het vocht, laat ze even uitlekken en leg ze op een warm bord.  
5. Houd de harderfilets warm onder aluminiumfolie. 
6. Kook het vocht op hoog vuur in 6-8 minuten tot de helft in.  
7. Verwijder de peterseliesteeltjes.  
8. Voeg de mosterd en room aan het ingekookte vocht toe en kook alles nog 4-6 minuten tot het een mooie saus 

wordt.  
9. Verwarm intussen de resterende boter in een wok en roerbak de prei in 3-4 minuten beetgaar.  
10. Voeg wat zout en peper toe. 
11. Schep de prei op warme borden en leg er een harderfilet op.  
12. Schep de mosterdsaus erover en garneer met peterselie. 
 

TIP: Lekker met aardappelpuree 
 

 
In Nederland noemen vishandelaren de harder ook wel 'witte zalm'. Dit 
heeft te maken met de smaak: deze ligt tussen de zalm en zeebaars in.  

 
 


