
Ultieme Herfstrisotto

Gerecht voor 4 personen
Gebaseerd op het recept van Roxy & Ben; wearesovegan.com

Ingrediënten
• 1 Flespompoen
• Olijfolie
• Zout & Peper
• 20 Verse blaadjes salie
• 1 Ui
• 2 Teentjes knoflook
• 300 gr. Arborio risotto rijst

• 150 ml Droge witte wijn
• 1.5 l Groentebouillon
• Parmezaanse kaas
• 1/2 Citroen
• 2 Handenvol spinazie
• Rucola

Bereidingswijze
• Verwarm de oven voor 180 °C hete lucht.
• Schil de flespompoen, verwijder de zaadlijsten en snijd in 

kleine hapklare stukjes. Leg op de bakplaat, besprenkel 
met een scheut olijfolie en breng op smaak met zout en 
peper. Hak de salieblaadjes grof en voeg de helft toe. Meng 
alles door elkaar. Rooster 25 minuten in de oven of tot de 
randen van de pompoen donker beginnen te worden.

•  Zet een grote pan op middelhoog vuur en voeg een 
scheutje olie toe. Bak de overgebleven gehakte blaadjes 
salie 3 minuten of tot ze krokant zijn. Haal de salie uit de 
pan en leg op een bord met keukenpapier om uit te lekken.

• Schil en snijd de ui, doe ze in de pan en bak ze tot de ui 
doorschijnend wordt, maar niet bruin. Roer af en toe en 

voeg eventueel nog een scheutje olijfolie toe. Bereid 
ondertussen de groentebouillon in een aparte pan, breng 
aan de kook en laat het op een laag vuurtje staan zodat het 
warm blijft terwijl je de risotto kookt. 

• Pel de knoflook en snijd deze in blokjes. Voeg toe aan de 
ui en bak 2 minuten, af en toe roeren. Voeg vervolgens de 
rijst toe en bak een minuutje mee om licht te roosteren. 
Voeg de wijn toe, roer alles goed door en laat paar minuten 
sudderen tot de meeste wijn verdampt is. 

• Voeg een soeplepel bouillon toe aan de rijst. Wacht tot 
het grootste deel van de bouillon is opgenomen voordat 
je stapsgewijs nieuwe toevoegt. Herhaal dit proces 
gedurende 20-30 minuten, totdat het grootste deel van de 
bouillon aan de risotto is toegevoegd en er een lichte ‘bite’ 
aan de rijst zit.  

• Voeg als de risotto bijna gaar is de Parmezaanse kaas toe, 
het sap van de halve citroen en de spinazie. Roer alles goed 
door en kook één minuut of tot de spinazie is geslonken. De 
rijst moet romig en plakkerig zijn, maar mag niet klonterig 
zijn. Als het te klonterig aanvoelt, voeg dan een scheutje 
resterende bouillon toe. 

• Haal de risotto van het vuur, voeg de flespompoen toe 
en roer nogmaals door de risotto. Serveer in kommen en 
strooi wat overgebleven gebakken salieblaadjes en een 
kleine handje rucola erover.


