
 
 
 
 

 
Tilapia met groene risotto 
2 personen 
Hoofdgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Zo af en toe genieten van een heerlijk 
rijstgerecht? Helemaal prima. Rijst is een bron 
van meervoudige koolhydraten en bevat 
allerlei vitaminen en mineralen zoals kalium. 
Neem deze groene risotto bijvoorbeeld. Deze 
groene risotto met tilapia is heerlijk! Geniet 
ervan met een lekker wijntje, zie wijntip. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 200 g tilapiafilet 
 50 ml witte wijn 
 150 ml visbouillon 
 ½ el verse tijm, gehakt 
 1 bosuitje, in dunne ringetjes 
 ⅓ komkommer, in kleine blokjes 
 1 el olijfolie 
 75 g risottorijst (arboriorijst) 
 1 el verse peterselie, gehakt 
 ½ el chili olie 

 

MATERIAAL: grillpan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de helft van de tilapia in repen.  
2. Verwarm de helft van de witte wijn, de visbouillon en de gehakte tijm tegen de kook aan en pocheer hierin de 

repen tilapia 6-8 minuten.  
3. Schep de vis uit het pocheervocht en bewaar dit vocht. 
4. Verhit de olijfolie en roerbak hierin de bosuitjes met de helft van het loof en de komkommerblokjes 3 minuten. 
5. Schep de rijst erdoor en laat deze even meebakken totdat alle korrels glanzen.  
6. Schenk de rest van de wijn erbij en laat het iets inkoken.  
7. Voeg het pocheervocht van de tilapia beetje bij beetje toe en laat de rijst in 15-20 minuten zachtjes gaar 

worden.  
8. Voeg eventueel nog een scheutje water toe.  
9. Schep de peterselie en de stukjes tilapia door de risotto.  
10. Bestrijk intussen de overige tilapiafilets met chili olie en rooster ze in een hete grillpan in 6-8 minuten bruin en 

gaar. 
11. Schep de risotto in diepe borden en leg de tilapia erop.  
12. Strooi de bosui ringetjes erover.  
 

TIP: Bestrooi de risotto eens met in krullen geschaafde Parmezaanse kaas. Vervang de tijm door dille. 
 

WIJNTIP: Fijn en fris met een Riesling d'Alsace. 

 
 
Tilapia is een zoetwatervis afkomstig uit Afrika die wat weg heeft van een 

baars. Tegenwoordig is tilapia een kweekvis. 

 
 


