
Geroosterde forel “Steckerlfisch” 
  
Wat heb je nodig? 
3 á 4 grote forellen 
2 paarse zoete aardappelen 
2 gewone (gele) zoete aardappelen 
2 grote aardappelen 
tijm 
rozemarijn 
olijfolie 
1 ½ el. witte wijnazijn 
versgemalen zwarte peper 
snuf zout 
Voor de marinade: 
150 ml. zonnebloemolie 
sap van ½ citroen 
1 grote teen knoflook, fijngehakt 
1 el. South American “Goeie Dingen” rub 
1 tl. gedroogde oregano 
1 tl. versgemalen zwarte peper 
1 tl. paprikapoeder 
½ tl. kerriepoeder 
wat blaadjes verse tijm 
snuf zout 
  
Wat moet je doen? 

1. Dep de vis goed droog en bestrooi van binnen en buiten met zout en versgemalen 
zwarte peper 

2. Roer de ingrediënten voor de marinade door elkaar en besprenkel hiermee de vis 
rondom 

3. Laat dit in de koeling minimaal een half uur, maximaal 12 uur marineren 
4. Vul de bbq voor 1/3 deel met houtskool en steek aan 
5. Pof de zoete en gewone aardappelen in aluminiumfolie rechtstreeks in de gloeiende 

kolen tot ze gaar zijn (ca. 1 uur) 
6. Steek de spies door de vis, vanaf de bek, langs de ruggengraat tot de staart 
7. Steek coctailprikkers van links naar rechts door de vis om de buikholte open te 

houden en besprenkel de buikholte met sap van ½ citroen 
8. Gooi een blok hout op de gloeiende kolen en steek de spiesen in de assado-houder 
9. Hang deze schuin boven het houtskool en gril de vis in ca. 20 minuten gaar (begin 

met de rug naar boven) 
10. Draai de laatste paar minuten de forel om zodat het vocht in de vis blijft en schep nog 

wat marinade in de buikholte 
11. De vis is klaar als je de rugvin er heel makkelijk uit kunt trekken 

 
Maak een chimichurry-saus: 

12. Meng 2 el. South American “Goeie Dingen” rub door ca. 5 el. olijfolie 



13. Roer er 1 a 1,5 el. witte wijnazijn door en breng op smaak met versgemalen zwarte 
peper en zout 

14. Prak de zoete aardappelen tot een grove puree en snijd de gewone aardappel in 
schijven van ca. 3 cm. dik 

15. Schep de puree op een bord en leg de aardappelschijven erbij 
16. Giet er wat chimichurrysaus over en bestrooi met nog wat verse tijm 
17. Leg de forelspies erbij 

  
“Ik zeg: maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 
 


