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BLOEMKOOLSTEAK MET HARISSA 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 1 flinke bloemkool met blad 
 1-2 tl harissapasta 
 olijfolie 
 1 glas kikkererwten 
 1 blik tomatenblokjes 
 1 teentje knoflook 
 1 lente-ui 
 1 tomaat 
 1 geroosterde paprika (uit 

glas) 
 ¼ op zout ingelegde citroen 

of verse citroenrasp 
 200 g couscous 
 ½ groente bouillonblok 
 ca. 100 ml Griekse yoghurt 
 zout en peper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden:  20 minuten 
Bereiden: 35 minuten 
 

Verwarm de oven voor op 220oC (of 200oC hetelucht). 
 
Verwijder het blad van de bloemkool, bewaar de frisgroene blaadjes. Was 
de bloemkool en de blaadjes. Snijd uit het midden van de bloemkool 4 
plakken van ca. 1 cm dikte. De rest wordt in dit recept niet gebruikt. 
Beleg een bakplaat met een vel bakpapier en leg hierop de bloemkool. 
Kwast aan beide kanten in met de harissa en bestrooi met zout. Houd je 
van pittig, gebruik dan iets meer harissa. 
 
Snijd het vruchtvlees van de ingelegde citroen (je gebruikt alleen de schil) 
en spoel hem even onder de kraan. Snijd in smalle reepjes en verdeel de 
helft ervan over de bloemkool. Heb je geen ingelegde citroen, dan kun je 
ook citroenschil over het gerecht raspen vlak voor het serveren. Sprenkel 
olijfolie erover en schuif de bakplaat in het midden van de oven.  

Bak de bloemkool ca. 20 minuten. Draai de bloemkool halverwege de 
baktijd zodat ze aan beide zijden geroosterd worden. Zet de oven dan op 
de grill en rooster nog 10 minuten.  

Laat de kikkererwten uitlekken en verdeel ze 10 minuten voor het einde 
van de baktijd over de bakplaat tussen de bloemkool. 

Voor de tomatensaus: verhit een scheutje (olijf)olie in een steelpan. Bak 
hierin het teentje knoflook glazig en voeg dan het blik tomatenblokjes toe. 
Breng aan de kook en laat het langzaam inkoken tot een dikke saus. Roer 
af en toe om te controleren dat het niet aanbrandt.  

Bereid de couscous volgens aanwijzingen op de verpakking.  

Snijd de tomaat in vieren, verwijder de pitjes en snijd het vruchtvlees in 
kleine blokjes. Maak de lente-ui schoon en snijd schuin in ringen. Snijd de 
geroosterde paprika in kleine blokjes en het bloemkoolblad in smalle 
reepjes.  
Roer de yoghurt los met een scheutje olijfolie.  

Roer de gewelde couscous los met een vork. Meng er de helft van de 
tomaat en lente-ui door, een scheut olijfolie en het restje ingelegde 
citroen. 
Meng de overige lente-ui, tomaat met bloemkoolblad en paprika voor de 
topping van de bloemkool en breng op smaak met een zout en peper.  

Haal de bakplaat met de bloemkool uit de oven. Schep wat kikkererwten 
op de bloemkool en verdeel de topping over de vier bloemkool plakken. 
Rasp er eventueel nog een beetje citroen over. Leg op elk bord een 
bloemkoolsteak met topping en schep er een beetje yoghurt op. Geef de 
couscous en tomatensaus erbij.  

 


