
  
 

 
 

Asperge-venkelrisotto met 
pijnboompitten  
Hoofdgerecht 2 personen 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 50 g pijnboompitten  
▪ ½ bos witte of groene asperge  
▪ 1 venkelknol  
▪ 1 teentje knoflook  
▪ 3 lente-/bosuitjes  
▪ ½ citroen  
▪ 2 el olijfolie  
▪ 200 g risottorijst  
▪ 500 ml groenten- of kruidenbouillon  
▪ 50 g peultjes of erwtjes  
▪ 75 g geraspte (mosterd)kaas 
 

Materiaal: schuimspaan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Rooster in een droge koekenpan de pijnboompitjes al roerende goudbruin.  
2. Snijd de houtige onderkant van de asperges en schil ze.  
3. Snijd de asperges in schuine, dunne plakjes.  
4. Halveer de venkel, verwijder de harde kern en snijd de rest in zeer smalle reepjes.  
5. Bewaar het groen.  
6. Pel en snijd de knoflook fijn.  
7. Snijd de lente-uitjes in smalle ringen en houd het witte en groene deel apart van elkaar.  
8. Rasp de schil van de citroen en pers deze uit. 
9. Verhit 2 el olie en bak hierin de reepjes venkel en de knoflook ongeveer 2 minuten op laag vuur.  
10. Voeg de asperges, witte lente-uiringetjes en citroenrasp toe en bak 1 minuut mee. 
11. Breng ondertussen de bouillon aan de kook.  
12. Kook de peultjes of doperwtjes 3 minuten in de bouillon.  
13. Schep ze eruit.  
14. Roer de risotto rijst door het aspergemengsel en bak tot de korrels glanzen.  
15. Schenk een scheut hete bouillon bij de rijst en roer tot het vocht is opgenomen.  
16. Voeg de rest van de bouillon in gedeeltes toe tot de rijst in ca. 20 min. gaar is.  
17. Blijven roeren.  
18. De risotto moet smeuïg blijven. 
19. Schep de peultjes en de helft van de groene lente-ui, pijnboompitjes en kaas erdoor.  
20. Proef en breng de risotto op smaak wat peper, eventueel wat zout en citroensap.  
21. Verdeel de risotto over de borden en bestrooi met de rest van de lente-ui, kaas, pijnboompitjes en het 

venkelgroen. 
 

TIP 1: Je kunt ook andere groenten gebruiken zoals bleekselderij, paprika en schorseneren. 
 
TIP 2: Voor de mosterdsmaak kun je in plaats van mosterdkaas te gebruiken ook wat mosterdzaad een beetje 
kneuzen, in een droge koekenpan even roosteren en met de rijst toevoegen. 


