
 

 

Aantal	  personen:	  4	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Benodigdheden	  
§ 1,5	  kilo	  verse	  tuinboontjes	  (gedopt	  blijft	  hier	  zo’n	  350/400	  gram	  van	  over)	  
§ 1	  grote	  teen	  knoflook	  
§ 4	  el	  olijfolie	  
§ 1	  el	  bonenkruid	  of	  gedroogde	  Italiaanse	  kruiden	  
§ 50	  gram	  boter	  
§ 1	  grote	  witte	  ui,	  gesnipperd	  
§ 300	  gram	  risottorijst	  	  
§ 1.2	  liter	  bouillon	  (van	  2	  bouillontabletten,	  groente-‐	  of	  kippenbouillon)	  
§ 100	  gram	  Grana	  Padano	  kaas,	  geraspt	  
	  
Bereiding	  
Dop	  de	  jonge	  tuinboontjes	  en	  kook	  ze	  ongeveer	  5	  minuten	  tot	  ze	  beetgaar	  zijn.	  Laat	  ze	  
afkoelen	  in	  koud	  water.	  Verhit	  ondertussen	  de	  olie	  en	  de	  boter.	  Fruit	  de	  ui	  8	  minuten	  op	  laag	  
vuur	  tot	  ze	  glazig	  zijn.	  Voeg	  de	  fijngesneden	  knoflook	  en	  de	  rijst	  toe	  en	  roer	  tot	  alle	  korrels	  
glanzen.	  Voeg	  een	  flinke	  scheut	  van	  de	  bouillon	  toe.	  Roer	  tot	  de	  rijst	  het	  vocht	  van	  de	  
bouillon	  heeft	  opgenomen.	  Zet	  het	  vuur	  laag.	  Voeg	  telkens	  nieuwe	  bouillon	  toe	  tot	  alles	  op	  is	  
en	  de	  risotto	  smeuïg	  en	  beetgaar	  is	  (ca.	  20	  	  min.).	  Belangrijk	  is	  wel	  om	  erbij	  te	  blijven	  staan	  
en	  te	  blijven	  roeren,	  zodat	  de	  risotto	  niet	  kan	  aanbakken…	  
	  
Voeg	  de	  voorgekookte	  tuinboontjes,	  het	  bonenkruid	  of	  italiaanse	  kruiden	  en	  de	  helft	  van	  de	  
Grana	  Padano	  kaas	  toe.	  Verdeel	  de	  risotto	  over	  4	  borden	  en	  bestrooi	  met	  de	  rest	  van	  de	  
kaas.	  	  
	  
Variatietip	  1	  
Kan	  als	  vegetarisch	  gerecht	  gegeten	  worden,	  maar	  is	  ook	  lekker	  met	  gegrilde	  kipfilet.	  
	  
Variatietip	  2	  
De	  tuinboontjes	  kunnen	  ook	  gecombineerd	  worden	  met	  verse	  doperwtjes!	  	  
Zo	  krijgt	  u	  een	  heerlijke	  groene	  risotto!	  
	  
Eet	  smakelijk!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Edwin	  &	  Sandra	  
	  
	  

Risotto	  met	  verse	  jonge	  tuinboontjes	  
 


