
 
 
 
 

 
Paddenstoelrisotto met poon & tijm 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Met poon valt heel wat te experimenteren in de 
keuken. Poon heeft een fijne smaak en is zoet-
garnaalachtig. Het klinkt niet alleen lekker, het 
is ook lekker! Eet smakelijk. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 poonfilets zonder vel à 100 g 
 15 g gedroogde paddenstoelen 
 25 g boter 
 1 klein sjalotje, fijngesnipperd 
 150 g risotto 
 50 ml droge witte wijn 
 500 ml groentebouillon, warm 
 150 g gemengde paddenstoelen, in stukjes 
 60 ml crème fraîche  
 25 g geraspte Parmezaanse kaas 
 4 takjes tijm 

 

MATERIAAL: bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor tot 200ᵒC.  
2. Week de gedroogde paddenstoelen in ruim warm water.  
3. Smelt in een hapjespan de helft van de boter en fruit de sjalot.  
4. Bak de risotto mee tot de korrels glanzen en glazig zijn. 
5. Schenk de wijn bij de rijst.  
6. Laat de rijst de wijn zachtjes kokend opnemen.  
7. Laat de rijst de bouillon steeds zachtjes kokend opnemen alvorens een volgende portie toe te voegen.  
8. Kook de rijst in 15-20 minuten beetgaar. 
9. Leg de poonfilets op een bakplaat met bakpapier en bestrooi met zout en peper en verdeel de takjes tijm over.  
10. Bak de vis in de voorverwarmde oven in 10 minuten gaar. 
11. Smelt intussen in een koekenpan de rest van de boter.  
12. Bak de paddenstoelen 3 minuten.  
13. Breng ze op smaak met zout en peper.  
14. Neem de risotto van het vuur en schep de paddenstoelen, de crème fraîche en ¾ van de kaas erdoor.  
15. Breng op smaak met zout en peper. 
16. Verdeel de risotto over de borden.  
17. Leg er een poonfilet bij en serveer met de rest van de kaas. 
 

TIP: Vervang de paddenstoelen door blokjes courgette, pompoen of kerstomaatjes. 
 

 
De rug en bovenzijde van de poon zijn lichtrood. De onderzijde is 
oranje of wit. De rode poon wordt maximaal 40 cm lang. Poon heeft 
een fijne smaak en is zoet-garnaalachtig. De poon kan goed worden 
gestoofd, gebakken of gerookt. 
 
 



 


