
 
 
 
 

 
Geroosterde zeewolf met pittige mangosaus 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Pittig...  je moet ervan houden. Maar deze 
geroosterde zeewolf met pittige mangosaus, 
valt best mee. Dit komt doordat de 
peperreepjes zitten verwerkt in de 
mangopuree, hierdoor geeft het een frisse 
pittige smaak. Gewoon proberen, want dit 
gerecht is heerlijk! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 zeewolffilets (à 150 g) 
 ½ limoen 
 1 bosuitje 
 ½ rode peper, zonder zaadjes 
 1 rijpe mango 
 2 el fijngehakte koriander  
 zout en peper, versgemalen 

 

MATERIAAL: staafmixer of blender, grillpan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Boen de limoen schoon en rasp de schil er dun af.  
2. Pers de limoen uit.  
3. Wrijf de zeewolffilets in met ½ eetlepel limoensap en laat ze 10 minuten liggen. 
4. Snijd het bosuitje in dunne ringetjes.  
5. Verwijder de zaadjes uit de peper en snijd de peper in kleine stukjes.  
6. Schil de mango met een dunschiller en snijd het vruchtvlees in dunne plakken.  
7. Pureer de mango in een keukenmachine of met een staafmixer.  
8. Roer de rest van het limoensap met de geraspte limoenschil, het bosuitje, peperreepjes en koriander door de 

mangopuree.  
9. Voeg zout en peper toe.  
10. Verwarm een grillpan tot deze gloeiend heet is.  
11. Bestrijk de zeewolffilets met olijfolie en rooster de zeewolffilets op hoog vuur in 8-10 minuten mooi bruin en 

gaar, keer ze halverwege. 
 

TIP: Lekker met roergebakken spitskool of sperziebonen en witte of wilde rijst. 
 

WIJNTIP: Een Pinot Gris kan heel kruidig en exotisch voorkomen. Dé wijn om bij zo'n pikant gerecht met tropisch 
fruit te serveren. 
 

De zeewolf is een opmerkelijke vis door de grote kop en de sterke 

stompe tanden. Hij kan er schalen van krabben en andere 

schaaldieren mee vermorzelen. Het is een solitaire soort, die 

langzaam groeit en waarbij je aan de schub kunt zien hoe oud 

hij is. Aan de meer of minder grote afstand tussen de verharde ringen kun je zien hoe snel de vis 

gegroeid is.. 

 
 


