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EENPANSGERECHT: RISOTTO  
MET GROENE GROENTEN  

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 1 PERSOON 

 75 g risottorijst 
 20 g roomboter of olijfolie 
 1 teentje knoflook 
 2 takjes tijm 
 evt. 2 el witte wijn 
 200-250 g groentebouillon 

(mag van een blokje) 
 1 flinke of 2 dunne lente-ui 
 100 g (diepvries) broccoli 
 100 g (diepvries) tuinerwten 
 1 kropje little gem 
 ca. 25 g geraspte 

Parmezaanse kaas (of een 
vegan vervanger) 

OOK NODIG 

 Hapjespan of grote 
koekenpan met deksel 

 

 

 

Bereidingstijd 
Voorbereiden: 10 minuten 
Bereiden: 20 minuten 

Spoel de risottorijst onder stromend water tot het water helder blijft. Laat 
goed uitlekken. 
Verwarm de bouillon. Laat broccoli en doperwten ontdooien. Snijd de 
broccoli eventueel in kleinere stukken.  

Smelt de roomboter in de pan. Hak de knoflook fijn. Snijd de lente-ui in 
ringetjes, houd het groen apart en voeg het wit toe aan de boter samen 
met de knoflook en tijm en laat een minuutje of 3 zachtjes smoren.  

Zet het temperatuur onder de pan hoger en voeg de rijst toe. Laat even 
bakken tot deze begint te glanzen. Blus eventueel af met een scheutje 
witte wijn. Voeg de hete bouillon toe en breng langzaam aan de kook. 
Verlaag de temperatuur zodat de rijst zachtjes blijft koken. Dek af met het 
deksel. 

Voeg na ca. 5 minuten de broccoliroosjes toe en na nog eens een minuut 
of 3 de doperwten. Zorg ervoor dat de rijst zachtjes blijft koken. Voeg 
indien nodig nog een beetje heet water toe. Bij mij was 250 ml bouillon 
precies voldoende.  

Snijd de little gem in de lengte in vieren en spoel schoon onder de kraan. 
Laat even uitlekken op een handdoek.  

Proef na 15 minuten kooktijd of de rijst al dente is en roer dan de 
Parmezaanse kaas er door. Strooi het groen van de lente-ui over de rijst. 
Leg nu ook de sla op de rijst en dek de pan weer af met het deksel. Laat 
nog enkele minuten staat tot de sla lauwwarm is en iets zacht geworden. 

Serveer meteen.  

 
 


