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Gegrilde makreel met exotische vulling en met ratatouille gevulde aardappelen1 
 
 

Ingrediënten: 

 
Voor de vis: 
2 makrelen met vel ook diepvries is OK 
8 sneetjes Breydelspek dun gesneden 
2 sneetjes verse ananas 
½  rijpe mango 
1 Blikje kokosmelk ongezoet 
1 vel crépinette (varkensbuikvlies) kan vervangen worden door fijngesneden spek of 
ham 
Caribische kruiden 
Viskruiden 
Barbecue kruiden 
½  rode paprika 
1 groene paprika 
 
Voor de saus: 
2 eetlepels olijfolie 
3 sjalotjes 
1 dl witte wijn 
Kokosmelk 
2 sneetjes verse ananas 
½ rijpe mango 
½ rode paprika 
50 ml koksroom 
5 draadjes saffraan 
 
Voor de met ratatouille gevulde aardappelen: 
1 courgette voorgegaard 
¼ van een bloemkool gekookt 
¼ van een broccoli gekookt 
½ rode paprika voorgegaard 
½ aubergine voorgegaard 
½ ui voorgegaard 
4 dl koksroom 
4 gekookte aardappelen 
 
 

                                                           
1
 Recept van Pierre Hacha, lid van het team dat in 2003 het wereldkampioenschap barbecue in Jamaica heeft 

gewonnen 
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Bereiding: 

 

Voor de vis: 

 Verwijder eerst de vinnen met een schaar en ontschub dan de vissen. 

 Fileer dan langs de rug. Snijd de hoofdgraat middendoor aan de kop en 
staart en verwijder de hoofdgraat (tracht alle graten uit te halen in 1 keer 
samen met de ingewanden). 

 Spoel de vissen goed na dit werkje en dep ze droog. 

 Giet kokosmelk in de vissen en de helft van het in stukjes gesneden stukken 
fruit. 

 Doe er eveneens lichtgestoofde snippers rode en groene peper bij. 

 Kruid de binnenkant met de viskruiden en Caribische kruiden. 

 Wikkel de sneetjes Breydelspek rond de vissen en om het geheel aan elkaar 
te houden wikkel je het geheel in een vel crépinette.  

 Overgiet alles nog met wat kokosmelk en barbecue kruiden. 

 Grill de vis 20 minuutjes in een gesloten BBQ op 200 °C in directe hitte. 
 

Voor de saus: 

 Laat in een pan het sjalotje zweten in de olijfolie,  

 Voeg de in stukjes gesneden ½ rode paprika toe, de ananas en mango en 
blus met de witte wijn.  

 Voeg dit toe aan tot 2/3 ingekookte kokosmelk.  

 Passeer door een zeef en werk af met een beetje room en saffraan om een 
mooie gele kleur te geven. (saus niet te pittig eerder naar zoete smaak toe!) 
 

Voor de aardappelen: 

 Maak een ratatouille door voorgekookte overschot paprikablokjes, courgette, 
bloemkoolroosjes, broccoliroosjes, ui en aubergines te vermengen met een 
beetje ingekookte room. 

 Vul de aardappelen met de ratatouille en laat dit 10 minuten mee opwarmen 
in de  BBQ. 

 

Afwerking: 
 

Dresseer in een voorverwarmd bord een 4 –tal schijfjes makreel en garneer verder 
met de met ratatouille gevulde aardappeltje. Napeer artistiek je sausje 

 
 
Laat het u smaken! 


