
Caribische Piska na fornu  
vis uit de oven 
2 personen 
  minuten 
 

 
DIT HEB JE NODIG: 
❖ 1 kleine schoongemaakte zeebaars 
❖ 1 citroen 
❖ stukje madame Jeanette peper 
❖ 1 gele en 1 rode paprika 
❖ 1 teentje knoflook 
❖ ½ tl oregano 
❖ ½ tl gemalen komijn 
❖ zwarte peper 
❖ 2 el zonnebloemolie 
❖ 250 g kerstomaatjes 
❖ 2 takjes rozemarijn 
❖ 400 g zoete aardappel 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Was de vis van binnen en van buiten en dep hem droog met keukenpapier. 
2. Snijd met een scherp mes kerven in de zijkant van de vis. 
3. Druppel er wat citroensap over en laat dit even intrekken. 
4. Warm de oven voor op 180°C. 
5. Verwijder van de peper de pitjes. 
6. Maak de gele paprika schoon en snijd hem in stukken. 
7. Pel de knoflook.  
8. Pureer de peper met de gele paprika, de knoflook, de oregano, de komijn en wat zwarte peper tot een pasta. 
9. Verwarm de olie in een kleine pan en bak hierin de kruidenpasta kort op laag vuur.  
10. Laat even afkoelen. 
11. Snijd de rode paprika in repen. 
12. Was de kerstomaatjes en halveer ze. 
13. Schep de helft van de kruidenpasta in de buikholte van de vis en leg de vis in een ovenvaste schaal.  
14. Bestrijk de vis met de rest van de pasta. 
15. Schik de paprika en tomaatjes om de vis. 
16. Snijd de rest van de citroen in dunne plakken.  
17. Leg de plakken citroen en de rozemarijn op de vis. 
18. Dek af met een deksel of aluminiumfolie. 
19. Bak de vis in de hete oven in ca. 25 minuten gaar. 
20. Schil de aardappelen en snijd ze in stukken.  
21. Kook de aardappelen in 10 minuten in een bodempje water gaar en serveer ze bij de vis met groente. 
 

TIP: - 
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