RIVIERKREEFTEN
RISOTTO

4

Personen

40 min

Bereiding

In veel landen wordt de rivierkreeft beschouwd als een echte delicatesse. En Nederlandse vissers
hebben de netten vol, dus het is hoogste tijd dat wij dat ook zo gaan zien. Hieronder vind jij
inspiratie voor het bereiden van dit smakelijke diertje.

INGREDIENTEN
300 g risotto rijst
1 L visbouillon
1 ui
70 gr creme fraiche
1 bakje cherry tomaat

75 g parmezaanse kaas
1 knoflookteen
150 ml witte wijn
boter
300 g rivierkreeftjes

OVER DE CHEF
YADE OUDEHOVEN:
Ik ben Yade Oudenhoven, 21 Jaar. Op dit
moment volg ik de opleiding dutch cuisine
gespecialiseerd kok. Ik vind het super lekker
om thuis risotto te eten en rivierkreeft is een
niet alledaags product.

BEREIDINGSWIJZE
1. Breng water aan de kook. Het makkelijkste is om ze in zijn geheel inkokend water te leggen.
Laat ze 2 minuten koken, zeker niet langer. Na het koken meteen terug koelen op ijswater of
koud water.
2. Fruit de ui en knoflook met een beetje boter in de pan. Zorg dat de bouillon in een aparte pan
warm klaar staat. Voeg de risotto rijst toe tot het glazig begint te worden. Blus af met de wijn en
laat de risotto de wijn opnemen. Zodra dit gebeurd is voeg je een scheut bouillon toe. Laat dit
ook opnemen en herhaal dit proces ca. 25 minuten.
3. Breng een pannetje water aan de kook. Maak een kruisje in de tomaat, doe de tomaat in het
water voor 10/15 seconden. Stop de tomaten in koud water en verwijder het vel.
4. Zodra de risotto beetgaar is roer er een klontje boter, Parmezaan en de creme fraiche door de
risotto heen. Breng op smaak. Meng de tomaat en de rivier kreeftjes door de risotto.

TIP VAN DE CHEF!
Proef van te voren, tussendoor en vlak voor het serveren. Door de een risotto korrel
plat te drukken kan je zien of de rijstkorrel gaar is.
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