
HEERLIJKE RECEPTEN UIT EEN (NIEUW) KOOKBOEK
TEKST EN FOTOGRAFIE ERIK VINK

RISOTTO MET 
COURGETTE EN  
GENUESE PESTO

koken met kinderen

Tutto risotto
Er zijn evenveel variaties met  risotto als er 
koks zijn. Maar er is maar één meester-
werk over dit heerlijke rijstgerecht uit de 
Povlakte: Tutto Risotto. 

2X GRATIS
J/M mag 2 exemplaren weggeven van
TUTTO RISOTTO van Florine Boucher 
 (uitgeverij Philippe Boucher, € 29,50)

INTERESSE? Ga voor 22 april naar 
WWW.JMOUDERS.NL/KOOKBOEK om 
 hierop kans te maken.

Tutto Risotto van Florine Boucher is geen gewoon kookboek, 
maar een interessante verhandeling over de geschiedenis van 
de Italiaanse rijstcultuur, de belangrijkste soorten rijst, kook-
technieken en bereidingswijzen. Goede risotto begint met 
goede bouillon, vertelt Boucher. In twintig pagina’s geeft ze 
heldere instructies voor de bereiding hiervan. Na deze excer-
citie maken we uit het hoofdstuk  Basisbereidingen verse pesto 
en basilicumboter. Dochter Liv (5) kiest voor de traditionele 
bereidingswijze van de pesto en gaat aan de slag met de vij-
zel. Voor haar gemak hebben we de ingrediënten kort in de 
foodprocessor gedaan. Vriendin Juultje (6) wil liever achter de 
pannen en bestudeert alvast de receptuur.

Risotto is een gerecht dat je het hele jaar door kunt eten. In 
de winter bijvoorbeeld met pancetta of paddenstoelen en zo-
mers met ingrediënten als aardbeien en Prosecco. In de herfst 
vervang je de aardbei gewoon door zwarte truffel en je hebt 
alweer een geweldig gerecht. Tutto Risotto telt 76 heerlijk 
 lezende recepten. Wat te denken van risotto met topinam-
boer, gestoofd rundvlees, vis en zelfs kikkers? Ik rep tegen 
mijn gezin met geen woord over die springende vriendjes. Ze 
zijn dol op risotto, maar koesteren een gezond wantrouwen 
 tegen kwakende ingrediënten. Dus kies ik voor de Risotto 
met  courgette en Genuese pesto - kindvriendelijk en zeer 
 geschikt voor zomerse dagen - en voor Risotto met Grana 
Padano en eierdooier. Nauwkeurig koken we volgens de 
 instructies, die Florine Boucher de ‘heilige handelingen’ 
noemt. Het resultaat is navenant: goddelijk!

VOOR 2-3 PERSONEN ALS VOORGERECHT

✽ 180 gr courgette in  dobbelsteentjes ✽ 1 dessertlepel 
olijfolie extra vergine ✽ 2 el fijngesneden lente-ui ✽ zout 
✽ 160 gr  risottorijst (bijvoorbeeld  Arborio, Carnaroli of 
 Vialone Nano) ✽ 1 el  fijngesneden peterseliesteeltjes ✽ 

1  liter kokende groentebouillon ✽ 15 gr versgeraspte Par-
migiano Reggiano ✽ 2-3 tl zelfgemaakte Genuese pesto

BEREIDING
1. Smoor in een ruime lage pan op laag vuur de lente-ui, 
bestrooid met een beetje zout, in de olie. 2. Roer de rijst 
erdoor en rooster de korrels tot ze ’warm onder de duim’ 
zijn (heet aanvoelen). 3. Voeg de courgettes en de peter-
seliesteeltjes toe en roer ze door de rijst. 4. Voeg 2 grote 
soeplepels bouillon toe en kook de rijst in 15-19  minuten 
beetgaar, waarbij je telkens 2 soeplepels bouillon toevoegt 
wanneer de rijst droog lijkt te koken. 5. Roer voortdurend 
met een houten pollepel. 6. Roer zodra de rijst beetgaar is 
de Parmegiano, van het vuur af, goed door de risotto tot 
de kaas volledig is opgenomen. 7. Breng op smaak met 
zout en laat het gerecht 2 minuten rusten in de gesloten 
pan. 8. Serveer de risotto in diepe, voorverwarmde borden 
en deponeer er een theelepel pesto op. 

Geen tijd om zelf verse pesto 
te maken? Laat het  dan liever 
achterwege, in plaats van 
 industriële pesto uit een potje 
te gebruiken. Roer in dat geval 
(gelijk met de kaas) een flinke 
hoeveelheid fijngesneden 
 peterselie en 20 gram room-
boter door de risotto.

De recepten voor Genuese 
pesto en Risotto met Grana 
Padano en eierdooier vind je 
op www.jmouders.nl/recept.

‘Dat groene spul  
smaakt naar  
lekker eten’
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