
Je garneert deze maaltijd met tuinkers; een klein plantje met een 
pittige smaak. Mocht je na deze maaltijd nog tuinkers over hebben, 
gooi het dan niet weg. Tuinkers is namelijk ook erg lekker op een  
broodje kaas of hummus. Daarnaast bevat het veel voedings-
stoffen, zoals ijzer, vitamine C, calcium en vitamine A.
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Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!

Masan blanc
Bij dit visgerecht 
smaakt een witte 
wijn het lekkerst.  
De frisse tonen 
in de wijn sluiten 
bovendien goed  
aan bij de licht  
pittige smaak van  
de tuinkers. W
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  bewaar in de koelkast

Dorade met ovenaardappelen en bloemkoolpuree
De rozijnen geven dit gerecht een zoete twist

  Tuinkers   Bloemkool   Doradefilet  Nicola aardappelen  Knoflookteen  Rozijnen

25-30 min

eet binnen 
3 dagen

gemakkelijk

kind- 
vriendelijk

glutenvrij



*  Zelf toevoegen

Allergenen
4) Vis
Kan sporen bevatten van 
19) pinda’s en 22) noten.

Benodigdheden
Pan met deksel, bakplaat 
met bakpapier, puree- 
stamper, koekenpan, 
schuimspaan 

Voedingswaarden 561 kcal | 28 g eiwit | 62 g koolhydraten | 20 g vet, waarvan 6 g verzadigd | 10 g vezels

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Nicola aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Knoflookteen 1 2 2 3 3 4
Tuinkers (el) 1 2 3 4 5 6
Bloemkool (g) 200 400 600 800 1000 1200
Rozijnen (g) 19) 22) 10 20 30 40 50 60
Doradefilet met vel 4) 1 2 3 4 5 6
Olijfolie (el)* 1 2 2 3 3 4
Mosterd (tl)* ½ 1 1½ 2 2½ 3
Roomboter (el)* 1 1 2 2 3 3
Peper & zout* Naar smaak

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng 500 ml water per
persoon aan de kook in een pan met deksel voor de aardappelen. Was 
de aardappelen (nicola) grondig en snijd in blokjes van 2 cm. Kook de 
aardappel, afgedekt, 10 minuten. Haal daarna (met een schuimspaan) uit 
de pan en leg op een bakplaat met bakpapier. Bewaar de pan met kook-
vocht.

2 Snijd of pers ondertussen de knoflook. Knip de tuinkers los. Snijd de 
bloem van de bloemkool in kleine roosjes en de stam klein. Kook de bloem- 
kool, 10 minuten, in dezelfde pan. Giet daarna af.

3 Besprenkel de aardappelblokjes met de olijfolie, knoflook en peper en 
zout naar smaak. Bak 15 minuten in de oven.

4 Stamp ondertussen de bloemkool met een aardappelstamper fijn 
tot een hele grove puree. Voeg de rozijnen, mosterd en de helft van de 
roomboter toe en breng op smaak met peper en zout. Voeg de helft van de 
tuinkers toe aan de bloemkool en houd afgedekt warm.

5 Verhit de overige roomboter in een koekenpan en bak de 
dorade 3 - 4 minuten aan elke kant, keer halverwege om en bak het vel 
krokant.

6 Verdeel de bloemkoolpuree en aardappelblokjes over de borden, ser-
veer met de vis en garneer met de overige tuinkers.

Tip! Wees voorzichtig met de tuinkers. Deze is scherp van smaak. Gar-
neer met een kleine hoeveelheid en voeg later eventueel extra toe. 

We vinden het lekker om het vel bij de vis te eten, omdat deze bij het 
bakken krokant wordt. Ben jij hier geen liefhebber van?  Verwijder het vel-
letje dan na het bakken van de vis.


