
Je gaat aan de slag met harissa,  een pittig kruidenmengsel uit 
de Midden-Oosterse keuken. Houd je van pittigheid? Voeg dan 
gerust wat extra toe! Een pompoen snijden is best een werkje. 
Omdat je hier misschien niet altijd tijd voor hebt of zin in hebt, 
hebben we hem alvast voor je voorgesneden.
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Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!

Le Petit Berticot 
sauvignon blanc
Deze Franse 
sauvignon blanc 
is fris en licht. 
Je kunt groene 
appel en citroen 
proeven. Heerlijk in 
combinatie met de 
zeebaarsfilet.W
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  bewaar in de koelkast

Zeebaarsfilet met kruidige bulgur en zoete pompoen
Op smaak gebracht met harissa

  Harissa   Flespompoen   Zeebaarsfilet  Ui  Tomaat  Bulgur

25-30 min gemakkelijk

eet aan 
het begin1 pittig

kind- 
vriendelijk



*  Zelf toevoegen

Allergenen
1) Gluten 4) Vis  
15) Kan sporen bevatten 
van selderij

Benodigdheden
Ovenschaal, koekenpan 
met deksel, aluminium-
folie

Voedingswaarden 547 kcal | 37 g eiwit | 76 g koolhydraten | 13 g vet, waarvan 7 g verzadigd | 19 g vezels

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ui ½ 1 1½ 2 2½ 3
Tomaat 2 4 6 8 10 12
Harissa (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Bulgur (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Flespompoen (g) 15) 125 250 375 500 625 750
Zeebaarsfilet 4) 1 2 3 4 5 6
Groentebouillon (ml)* 150 300 450 600 750 900
Roomboter (el)* 1 2 3 4  5 6
Honing (tl)* ½ 1 1½ 2 2½ 3
Peper & zout* Naar smaak

1 Verwarm de oven voor op 180 graden en bereid de bouillon. 
Snijd de ui in dunne halve ringen en de tomaat in blokjes.

2 Meng in een ovenschaal de bouillon met de tomatenblokjes, harissa 
en bulgur. Breng op smaak met peper en zout. Bak de bulgur 20 minuten 
in de oven.

3 Verhit ondertussen de helft van de roomboter in een koekenpan met 
deksel. Bak de ui, samen met de pompoen, 2 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de honing en 2 el water per persoon toe en laat afgedekt op 
middellaag vuur 6 – 8 minuten bakken. Breng op smaak met peper en 
zout. Haal de ui en de pompoen uit de pan en dek af met aluminiumfolie.

4 Verhit de overige roomboter in dezelfde koekenpan op middelmatig 
vuur en bak de zeebaars 2 – 3 minuten aan elke kant. Verwijder erna even-
tueel het vel.

5 Verdeel de bulgur over de borden, schep er de zoete pompoen over en 
leg er als laatste de zeebaarsfilet op.

Tip! Is de bulgur iets te pittig geworden? Voeg dan wat olijfolie toe. 
Vet legt een soort filter op je tong waardoor je het scherpe minder proeft. 


