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Maandrecept  

September  

 

Risotto met runderschenkel 

 

 

Ingrediënten 

(tussengerecht 8 personen, hoofdgerecht 4 personen) 

1 ons winterpeen     3 stengels bleekselderij 

1 ui       2 teentjes knoflook 

2 sjalotjes      ½ ons parmezaan, geraspt 

Olijfolie      2 runderschenkels 

Water       3 el. boter  

300 gr. Risottorijst     0,1 gram saffraan 

Een pond doperwten    4 – 8 kerstomaten    

4 – 8 basilicumblaadjes    zout naar smaak 
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Bereiden 

Was en schil de wortel in blokjes, de selderij in stukjes en de knoflook fijn. Snipper de 

ui en de sjalotjes. Verhit een scheut olijfolie in een grote braadpan en bak wortel, 

selderij en ui 3 minuten. Voeg knoflook, schenkels en anderhalve liter water toe en 

laat dit anderhalf uur zachtjes koken. Zeef de bouillon en voeg zout naar smaak toe.  

Fruit de sjalot in 10 minuten op laag vuur in de helft van de boter. Verwijder het vlees 

uit de schenkels met een mesje, snijd het fijn en zet dat in een bakje apart. Breng de 

bouillon weer aan de kook. Doe de risotto bij de sjalotten en bak 4 minuten. Voeg 

saffraan en vlees toe. Dan weer een scheut bouillon en zo voorts, totdat de rijst gaar 

is. Draai het vuur uit en voeg de rest van de boter toe en het grootste deel van de 

kaas (iets overhouden voor garnering). Laat dit een paar minuten staan met het 

deksel op de pan.  

Verwarm intussen de doperwten, snijd de kerstomaten in vieren en scheur het 

basilicumblad een beetje los.  

 

Schep de risotto op de borden (met een kommetje of kookring) en schik de erwtjes 

eromheen. Garneer de rand van het bord met de basilicum en tomaat. 

Is het je hoofdgerecht? Serveer er dan een salade bij. 

 

Welke wijn drinken we hierbij? 

 

De 2015 van Château Rochecolombe’s Côtes du Rhône is fantastisch : rijk, vol fruit, warm, 

zachte tannines. Geen wonder, dat de wij zowel op het concours van Parijs als bij Decanter 

goud won. Genieten! 

 

Prijs wijn 

Normale prijs: € 10,75 (bij 6 flessen of binnen het Mon Bouquet 
kwartaalabonnement: € 9,95) 

Maandaanbieding 

Bij bestelling in september 2017: wijn met mooie print recept in tasje: € 8,95. In een 
kistje: € 13,95 

http://www.mmebouquet.com/

