
  

Risotto   
Aantal   personen:   4     

  
200   gram   risotto   rijst     
800   milliliter   kippenbouillon     
150   milliliter   droge   witte   wijn   
2   uien     
500   gram   gemengde   champignons     
2   preien     
300   gram   doperwtjes     
200   gram   rucola     
3   teentjes   knoflook   
2   groene   paprika’s     
100   gram   geraspte   Parmezaanse   kaas     
2   eetlepels   groene   pesto     
Zout   en   peper     

  
Was   alle   groenten,   snipper   de   ui   en   houd   deze   apart   van   de   rest   van   de   andere   groenten.   
Snij   de   champignons   in   dunne   plakjes,   de   prei   in   dunne   ringen   en   de   paprika’s   in   kleine   
blokjes.   Pel   de   teentjes   knoflook.     
Verhit   de   bouillon   ondertussen   tot   deze   zeer   heet   is   maar   niet   kookt.     
Verhit   1   eetlepel   vet   naar   keuze   in   een   grote   braadpan   en   bak   hierin   de   prei,   
champignons   en   de   paprika’s   op   hoog   vuur   voor   circa   5   minuten   tot   de   groenten   gaar   zijn.   
Knijp   in   de   laatste   30   seconden   de   knoflook   erboven   uit,   breng   op   smaak   met   zout   en   
peper.     
Schep   de   groenten   uit   de   pan   en   zet   apart.     
Verhit   nu   nog   eens   een   eetlepel   vet   naar   keuze   en   fruit   hierin   de   ui   tot   de   randjes   glazig   
zijn.   Voeg   nu   de   rijst   toe   en   bak   deze   nog   even   tot   de   randjes   glazig   zijn,   blus   af   met   de   
wijn.   Zodra   het   vocht   is   opgenomen   voeg   je   steeds   een   flinke   soeplepel   bouillon   toe,   
herhaal   dit   net   zolang   tot   de   rijst   gaar   is.   Dat   zou   ongeveer   30   minuten   moeten   duren,   
blijf   ten   alle   tijden   roeren.   Voeg   in   de   laatste   10   minuten   de   doperwtjes   en   de   rest   van   
de   groenten   toe.     
Als   de   rijst   gaar   is   roer   je   er   de   Parmezaanse   kaas   en   de   pesto   door   en   breng   je   het   
geheel   op   smaak   met   zout   en   peper.     
Serveer   in   kommen   met   de   rucola   erbovenop.     
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