
 
 
 
 

 
Nijlbaarsschotel met Italiaanse groenten 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Een heerlijke schotel uit de oven. Heb je geen 
oven? Geen zorgen want dit gerecht kan je ook 
makkelijk bereiden in de magnetron, vergeet 
dan niet bij de juiste bereidingswijze te kijken! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 300 g nijlbaarsfilet 
 ½ courgette 
 ½struikje broccoli 
 2 kleine rode uitjes 
 ½ gele paprika 
 1 teentje knoflook 
 2 el olijfolie 
 ½ el Italiaanse kruiden (diepvries) 
 100 ml kant-en-klare tomatensaus 
 2 el witte wijn 
 peper en zout 
 cayennepeper 
 crème fraîche (optioneel) 

 

MATERIAAL: ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 220ᵒC.  
2. Snijd de courgette in de lengte in vieren en vervolgens in stukjes van 1 cm dikte. 
3. Verdeel de broccoli in roosjes en snijd de steel in plakjes.  
4. Kook de broccoli 3 minuten in kokend water en giet af. 
5. Pel de uitjes en snijd ze in partjes.  
6. Snijd de paprika in reepjes en snipper de knoflook.  
7. Snijd de nijlbaars in stukjes van 3 cm.  
8. Meng de groenten in een ruime ovenvaste schaal met de knoflook, de olijfolie, de kruiden, een snufje zout, een 

snufje peper en een snufje cayennepeper.  
9. Rooster de groenten in de hete oven in ongeveer 25 minuten bijna gaar. 
10. Roer de tomatensaus en de witte wijn door de groenten.  
11. Schep de stukjes vis erdoor en laat de vis in 8-10 minuten gaar worden.  
12. Roer eventueel een paar lepels crème fraîche door het gerecht en serveer er tagliatelle bij. 
 

TIP: Magnetron 
Gebruik een ronde magnetronschaal. Laat de groenten, goed gemengd met de olijfolie, afgedekt op vol vermogen in 
ongeveer 15 minuten gaar worden (tussentijds 2x omscheppen). Voeg de tomatensaus, de wijn en de vis toe en laat 
de vis afgedekt op half vermogen in 8-10 minuten gaar worden. Tussentijd 3x omscheppen. 
 

 
Nijlbaars is een zoetwatervis die inheems is in Afrikaanse rivieren en wordt 
ook wel Victoriabaars genoemd. Hij dankt deze naam aan het feit dat de 
soort in 1954 is uitgezet in het Victoriameer. Met een maximale lentgte 
van 193 cm en een gewicht van 200 kilo is het de grootste zoetwatervis van Afrika. 
 


