
 

 

Risottokroketjes (Arancini) 

 45 minuten + 4 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 mespunt saffraandraadjes 
 100 ml witte wijn 
 2 sjalotjes, gesnipperd 
 250 g risotto rijst 
 1000 ml groentebouillon 
 100 g geraspte Parmezaanse kaas 
 50 ml slagroom, lobbig geslagen 
 10 g bladpeterselie, gehakt 
 10 g basilicum, gehakt 
 2 eieren, losgeklopt 
 75 g panko (Japans broodkruim) 

 

Materiaal: frituurpan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Week voor de risottokroketjes de saffraandraadjes in de witte wijn. 
2. Verhit de bouillon in een pan.  
3. Fruit in een andere pan de sjalotjes in de boter en voeg na ± 3 minuten de rijst toe.  
4. Bak de rijst mee tot deze goed heet is en blus af met de witte wijn en saffraan.  
5. Laat de wijn verdampen en voeg dan een scheut bouillon toe.  
6. Blijf roeren tot de bouillon geheel is opgenomen door de rijst en voeg dan een nieuwe scheut bouillon toe. 
7. Ga zo door tot alle bouillon op is en de rijst beetgaar.  
8. Dat duurt ± 20 minuten. 
9. Roer van het vuur de kaas, room, peterselie en basilicum door de rijst.  
10. Stort de risotto in een platte (oven)schaal en laat 30 minuten afkoelen.  
11. Zet in de koeling en laat helemaal koud worden (in 3 uur). 
12. Stort de risotto op een snijplank en verdeel in 20 gelijke delen.  
13. Rol er tussen de handen kroketjes van en paneer ze achtereenvolgens met de bloem, losgeklopt ei en de 

panko.  
14. Laat nog een uur opstijven in de koeling. 
15. Bak de risottokroketjes per 5 tegelijk ± 3 minuten in een frituur van 180° C. 
 
TIP: Als je de kroketten wil invriezen, dan kun je dit het beste meteen doen nadat je de kroketten door het 
paneermeel hebt gerold. Laat ze dan wel weer even ontdooien voordat je ze gaat frituren. 
 


