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Maandrecept  

Januari  

 

 

Risotto met gemengde paddenstoelen 

 

 

Ingrediënten 

(tussengerecht, 4 personen) 

 

1 zakje risotto arborio     Ca 75 gr boter 

150 gr. gemengde paddenstoelen    350 ml. kippenbouillon 

(bv cantharellen en oesterzwammen)   1/2 el. tijm 

schoongeborsteld      1 teen knoflook, gehakt 

Een bakje gemalen parmezaan    een ui 

Sap van 1/2 citroen      Olijfolie (extra vierge) 

Een takje peterselie voor de garnering    
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Bereiden 

Smelt een klont boter in een grote koekenpan. Fruit de ui gedurende vijf minuten. 

Voeg de paddenstoelen toe en roerbak gedurende een minuut. Voeg tot slot tijm en 

knoflook toe, roer door elkaar en bak gedurende nog twee minuten. Voeg naar 

smaak zout en peper toe.  

Giet de helft van de bouillon in een andere pan en voeg de risottorijst toe. Breng al 

roerend aan de kook. Voeg de gebakken paddenstoelen toe en houd dit tegen de 

kook totdat alle bouillon is opgenomen. Giet er weer een pollepel bouillon bij en 

wacht tot die is opgenomen. Voeg weer een lepel bouillon toe en wacht weer, etc etc. 

Laat de rijst niet helemaal gaar koken, maar wel zacht met behoud van z’n vorm.  

Haal de pan van het vuur en klop nog wat boter, parmezaan en citroensap erdoor.  

Voeg evt. zout en peper toe. Laat dit een minuut met deksel op de pan rusten.  

Doe de risotto op de borden, besprenkel met olijfolie en bestrooi met wat peterselie. 

Serveer, en leg een stuk parmezaan met rasp erbij klaar. 

 

 

Welke wijn drinken we hierbij? 

 

Iets lichts voor “de after-party” en tegelijk een belofte voor een mooi en lichtvoetig 

nieuw jaar, de Pinot Noir Reserva 2013 van Domaine Barmès-Buecher uit de Elzas, 

gemaakt van 100% Pinot Noir druiven. Biodynamisch, elegant, subtiel, fruitig en 

soepel. In de neus rode bessen, in de mond komen daar rode kersen bij. 13% 

alcohol. Nu te drinken, maar ook nog prima een aantal jaren te bewaren. 

 

 

Prijs wijn 

Normale prijs: € 16,95 (bij 6 flessen of binnen het Mon Bouquet 
kwartaalabonnement:  € 15,95) 

Maandaanbieding 

Bij bestelling in januari 2017: wijn met mooie print recept in tasje: € 14,50. In een 
kistje:  € 19,95 
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