
 
 
 
 

 
Gegratineerde wijting 
2 personen 
Voorgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

In dit gerecht met gegratineerde wijting zit 
geroosterde paprika verwerkt. Natuurlijk kan 
je deze paprika kant-en-klaar kopen, maar hoe 
leuk is het als je deze zelf gaat maken? Ontdek 
hoe eenvoudig het is om zelf geroosterde 
paprika’s te maken. En natuurlijk dit gerecht. 
Ga jij deze week de keukenprins of -prinses 
uithangen? 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 200 g wijtingfilet, in blokjes 
 ½ el citroensap 
 1 el Griekse yoghurt 
 nootmuskaat 
 1 el olijfolie 
 ½ el verse dille, fijngehakt 
 ½ el bieslook, fijngeknipt 
 2 geroosterde rode paprika’s (uit pot) 
 40 g gruyère, geraspt 

 

MATERIAAL: 2 lage eenpersoons ovenschaaltjes, ingevet 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200ᵒC. 
2. Besprenkel de wijting met citroensap.  
3. Meng in een kom de yoghurt met wat zout, versgemalen zwarte peper, nootmuskaat en olijfolie.  
4. Schep de blokjes wijting en de verse kruiden erdoor. 
5. Snijd de paprika’s open en dep ze met keukenpapier droog.  
6. Leg de paprika’s opengeklapt in de ovenschaaltjes en schep het wijting mengsel erop.  
7. Strooi de kaas erover. 
8. Zet de schaaltjes op het rooster in de oven en laat de wijting in 12-15 minuten gaar worden en goudbruin 

kleuren. 
 

TIP: Lekker met vers geroosterd witbrood. 
 

TIP: Maak zelf geroosterde paprika's 
Gebruik twee paprika’s, dat is voldoende. In een hete oven van 220˚C in 20 minuten rooster je de paprika's tot ze 
zacht worden en het vel donker kleurt. Laat de paprika’s in een kom afgedekt 10 minuten nagaren. Verwijder het vel 
en de zaadjes en dep de paprika’s goed droog met keukenpapier. Halveer deze zelf geroosterde paprika’s. 
 

 
Wijting behoort tot de familie van de kabeljauw en wordt ook 

vaak samen met kabeljauw gevangen. Wijting allang niet meer 

alleen voor de poes, maar smaakt ons mensen ook goed. 

 
 


