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	 Maandrecept		

Mei 
 

 
 

Risotto met Hollandse garnalen en kabeljauw 
 
 
Ingrediënten: 

100 gram Hollandse garnalen   50 g boter 

100 gram kabeljauw     1 ui, fijngesnipperd    

200 g risottorijst      1 dl. droge witte wijn   

500 ml visbouillon      1 eetlepel geraspte citroenschil en  

3 el. pijnboompitten     2 partjes citroen 

zou ten peper     ca. 10 blaadjes verse basilicum   
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Bereiden: 

 
Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan en beweeg de pan alsmaar, zodat de pitten niet 

verbranden. Leg de pitjes op een bord om te laten afkoelen. Hak een el. ervan fijn en zet apart in een 

bakje. Hak zes basilicumblaadjes fijn.  Voeg een derde daarvan toe aan de gehakte pijnboompitten. 

Voeg ook een theelepel citroenrasp hieraan toe en vermeng goed. 

Smelt 1 eetlepel boter in een pan met een dikke bodem en fruit de ui zachtjes glazig.  

Roer de rijst erdoor en bak de korrels al omscheppend tot ze rondom glanzen. Schenk de wijn erbij en 

laat het vocht op zacht vuur verdampen. Schenk dan de helft van de bouillon erbij en laat de rijst 20 

minuten op zacht vuur pruttelen. Roer regelmatig en voeg steeds als het geheel te droog wordt een 

scheut bouillon toe. Ga zo door tot alle bouillon op is en de rijst gaar en smeuïg is. Smeer halverwege 

de 20 minuten de kabeljauwfilets in met het pijnboompitten-basilicum-citroen mengsel. Verhit een 

klontje boter in de koekenpan en bak de kabeljauwfilet aan weerzijden gedurende vijf minuten totdat 

de vis lichtbruin en gaar is. Roer de rest van de boter met de citroenrasp, 2 de rest van de fijngehakte 

basilicumblaadjes en driekwart van de garnalen erdoor. Breng de risotto op smaak met zout, peper en 

citroenraspt.. Schep de risotto in warme diepe borden en leg de kabeljauw er bovenop. Strooi de 

pijnboompitten erover en garneer met de basilicumblaadjes en een partje citroen.  

Lekker met asperges. 

 

 
 
 
 
 
De wijn: Les Pégounels 2016 
 

 
 
Een nieuwe vondst, van de Millesime Bio 2017, deze 20% Rousanne / 80% Grénache wijn van 
Domaine Vordy uit Minerve (Minervois, Languedoc). Gemaakt zonder toegevoegd sulfiet, gerijpt in 
roestvrijstaal. Gul, fris, fruitig (wit steenfruit en rode appel), met een uitbundige neus.  
Heerlijk zomers dus!  
Gewoonlijk kost deze wijn bij Mme Bouquet € 11,50 (of in het abonnement € 10,95).  
Deze maand bieden we hem aan voor € 9,95.  
 
 


