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RISOTTO UIT DE OVEN  
MET DOPERWTJES EN ZALM 

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

 225 g risotto rijst (dit is rijst 
met een ronde korrel zoals 
bijv. Arborio) 

 650 ml groentebouillon 
(mag ook van een blokje) 

 30 g boter 
 400 g doperwten (diepvries 

of vers) 
 200 g zalmfilet 
 peper en zout 
 6 basilicum blaadjes 
 1/2 citroen 

(schoongeboend) 

Voor de garnering  

 eventueel 1 el pesto (zie 
hier voor het recept) en 
enkele basilicumblaadjes 

En verder: 

 een lage ovenschaal met 
deksel of aluminiumfolie 

 evt. een ovenschaal voor de 
zalm 

 een blender of staafmixer 
(voor de doperwtenpuree) 

 

 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 5-10 minuten 
Bereiden: ca. 35 minuten 

 

Verwarm de oven voor op 200oC (of 180oC hetelucht). 
Los het bouillonblokje (je hebt ca. 1¼ nodig voor 650 ml water) op 
in kokend water. 
Doe in de ovenschaal: de rijst, de boter en 625 ml van de 
inmiddels tot handwarm afgekoelde bouillon. Houdt 25 ml achter 
de hand voor als je risotto te droog wordt.  

Bereid de zalm zoals je dat lekker vind (bijv. "en papillotte" of van 
de grill). Je kunt ook de zalm in een kleine ovenschaal leggen die je 
eerst invet met een scheutje olie. Bestrooi met peper en zout en 
leg er twee halve plakjes citroen op. De vis heeft ca. 10 minuten 
nodig, afhankelijk van de dikte van de filets. Zet in de oven na 15 
minuten oventijd voor de risotto. 

Bereid aan het einde van de kooktijd de doperwten. 
Pureer de helft van de ontdooide doperwten met de 
basilicumblaadjes in de blender of met de staafmixer. Voeg 
eventueel een klein scheutje van de (weer opgewarmde) bouillon 
toe als het te dik is. Hoe langer je de blender laat draaien, des te 
fijner je puree wordt. Breng op smaak met peper en zout, rasp er 
een beetje citroenschil boven en wat druppels citroensap. Roer 
goed door en proef nog eens. 

Haal de risotto uit de oven en roer om. Voeg de doperwtenpuree 
toe en en kneepje citroensap en meng. 

 

 


