Ingrediënten

Salade met ri
sottoballetje

1

Snipper en fruit de sj

alot op midde
hoog vu in
leen ruime ko
okpan.
2 Voeg de urrijst
toe en fruit al
les tot de
rijst glaz
dt.
3 Voeg de wigijnwor
toe en roer to
t alle wijn
is opgenomen
4 Voeg nu in kleidoor de rijst.
ne delen de bo
uillon
toe en laat he
t elke keer al
roerend
en zachtjes op
nemen door de
rijst.
De risot to is na
circa 20 minut
en
gaar. Risott o
moet gaar en
smeuig
zijn, maar niet
5 Roer als laatst papperig.
e de boter erdo
or en
breng indien no
dig op smaak
met
zout en peper.
6 Schep de risot
to uit de pan
in een

brede sc

Voor 4 person
en: 1 sjalotje •
2 el olijfolie • 15
rijst • 1 glas w
0 g risotto (arb
itte wijn • 600
orio)
ml groentebou
en peper • 150
illon • 1 el bote
g belegen Boer
r
•
zo
ut
enkaas • 2 el pi
ca. 150 g gemen
jnboompitten
gde salade • 3
•
ei
w
itten • bloem •
broodkruim (J
1 zakje panko
apans paneerm
eel, verkrijgbaa
vergine olijfolie
r in toko) • 4 el
• 2 el witte ba
extra
lsamico-azijn
2 tl grove mos
• 1 tl honing •
terd • olie om
in te frituren

s met Boerenk
aas

haal en laat af
koelen.
7 Rooster de
pijnboompitje
s goudbruin.
8 Snijd de kaas
9 Zet een schaalin blokjes van 1 cm.
met

losgeklopt eiw
een schaal/bor
it,
d met bloem
en een
schaal/bord m
et
10 V orm met natte paneermeel klaar.
handen risot to
balletjes ter grootte
van een grote
knikker.
11 Druk in elk balle
tje een blokje
kaas
en vouw
lletje dicht.
12 Laat de bahellet ba
tjes op een sc
haal in de
koelkast
imaal 30 minut
13 Rol nu eemrsint al
en koelen.
le balletjes do
or de
bloem, vervol
gens een voor
een door
het eiwit en do
or het paneer
meel.

bron: voor
lichtingsb
ureau boer
derijzuivel

recept

14 Verhit de frituur
olie

tot 180 °C. Ro
de olie, azijn,
er
honing en mos
terd tot
dressing.
15 Verdeel de sla
op de borden
16 Fituur circ
.
a 6 risot toballe
tjes per
persoonbruin
in de olie en ve
rdeel
tussen de
17	Besprenkelsadelade.
salade met dr
essing
en strooi de pi
jnboompitten
erover.

Bereidingstijd
:

Voorbereiding

1 uur, bereidin
g 15 minuten

Tip: De risottoballe
tjes

zijn zonder sa
lade
een bijzonder
borrelhapje.
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