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RODE BIETEN RISOTTO 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 200 g risotto 
 1 sjalotje of ½ uitje 
 1 el roomboter 
 1 glas rode wijn 
 ca. 500 ml groentebouillon (mag van 

een blokje) 
 1 grote gepofte biet 
 peper en zout 
 citroentijm 
 citroen (voor sap en rasp) 
 evt. 100 g ricotta 

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 20 minuten 
Bereiden: 30 minuten 
 

Smelt de boter in een koekenpan met anti-aanbaklaag. Snipper 
het uitje fijn en laat het in 10 minuten op zacht vuur zachtjes 
garen. 
Schil de biet, halveer, snijd julienne (in dunne plakken en deze 
weer in reepjes) en zet apart. Ris de tijmblaadjes van de takjes 
(jonge takjes mogen in hun geheel in de pan) en leg bij de 
bietjes. 
Kook intussen water en los hierin het bouillonblokje op. 

Verhoog het vuur onder de pan en voeg de rijst toe. Bak tot de 
rijst begint te glanzen en blus dan af met de rode wijn. Zet het 
vuur iets lager en voeg zoveel van de bouillon toe dat de rijst net 
onder staat. Roer om met een spatel en laat zachtjes pruttelen 
tot de bouillon bijna opgenomen is. Voeg dan weer een 
volgende hoeveelheid van de nog hete bouillon toe en schep 
weer om. Herhaal dit tot de rijst beetgaar is. 
Voeg dan de julienne gesneden bietjes en de tijm toe en weer 
wat bouillon en schep alles rustig om. Zet het vuur eventueel 
even hoger zodat de risotto weer zachtjes begint te koken. 

De kooktijd voor risotto is ongeveer 20 minuten. Controleer of 
de rijst gaar is. Is de kern nog een beetje hard, laat hem dan nog 
wat langer koken. Voeg als dat nodig is nog een beetje bouillon 
toe of als deze al op is, heet water. 
Laat de risotto niet té lang koken, want dan wordt het pap en 
dat wil je niet. Zodra het harde in de kern weg is, draai je het 
vuur onder de pan uit. 
Proef op smaak en voeg eventueel nog peper en zout toe. Roer 
½ eetlepel roomboter door de risotto. Sluit de pan af met een 
deksel en laat de risotto nog 5 minuten staan.Schep de risotto 
op voorverwarmde borden, knijp er een beetje citroensap over 
en rasp. Garneer eventueel nog met los geroerde ricotta.  

 
 


