
Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Risotto met parelhoen, mascarpone en 

bospaddenstoelen  

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving (voor 10 personen) Gewicht 
  12344   BOSPADDENSTOELEN MENGELING DELUXE  1kg  (5)     2 kilo  

  16967   RISOTTO NOBLE  1kg  (5)   2 kilo  

  14969   MASCARPONE  500gr  CASTELLI   200 gram  

  73125   GRANA PADANO SNIPPERS  500gr 100 gram  

  71118   PARELHOEN SUPREME  16x2st  VAC      10 stuks 

      BLAD PETERSELIE TAKJES 10 stuks   

  13155   TROSTOMATEN         10 stuks   

   OLIJFOLIE 20 ml 

     VLOEIBARE VETSTOF      200 ml 

 

Bereidingswijze: 

- Ontdooi alle vriesversproducten in de koeling. 

- Verhit 100ml vetstof en voeg de bospaddenstoelenmengeling toe. Bak ze kort aan op een hoog 
vuur. Zet vervolgens apart. 

- Kruid en grilleer de parelhoenfilets tot ze gaar zijn. Laat vervolgens snel afkoelen. 

- Vermeng de risotto noble met de mascarpone en de bospaddenstoelenmengeling. Laat snel 
afkoelen. 

- Rooster de trostomaatjes met de olijfolie, besprenkel met een beetje zout. Daarna in de 
heteluchtoven op 225 graden gedurende 3 minuten. Koel hierna snel af. 

- Dresseer de risotto en de parelhoenfilets in een presenteer schaaltje en garneer met de 
baldpeterselie, kaas en de troastomaatjes. 

- Wil je dit gerecht onmiddelijk serveren? Verwarm dan de risotto ongeveer 5 minuten al 
roerend op een zacht vuurtje. 

Tip:  Voor take-a-way: dek de risotto af met een plasticfolie. Thuis 8 min. verwarmen in de 
microgolf op 750 watt. 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Risotto met zalm en gegrilde courgettes  

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving (voor 10 personen) Gewicht 
  16968   RISORISOTTO VERDE  1kg  (5)     2 kilo  

  14405   CORDIALE LIGNE MINUTE  2.5kg  (4)   1 kilo  

  14376   GEGRILDE COURGETTES  1kg  (7)   500 gram  

  13653   WILDE ZALMFILET Z/VEL 200g 10kg   10 stuks  

  11487   VISKRUIDEN  30x10gr      30 gram 

  17879   MOZZARELLA BLOK GALBANI  1kg    300 gram   

  72118   BLUE BAND KOOKROOM CULINAIR 15%  1lt  (8)         100 gram 

   KERVELPLUKSELS 20 gram 

           30 gram 

 
 

Bereidingswijze: 

- Leg de porties zalmfilet op een bakplaat, kruid met de viskruiden en bedek dakpansgewijs met 
de mozzarella en de Gegrilde Courgette. 

- Bak gedurende 8 minuten in een combisteamer op 180 °C met 20% vocht. Koel snel af. 

- Vermeng de Risotto Verde met de zure room. Voeg de Cordiale Forme toe en meng goed. 

- Verdeel de risotto in de presenteerschalen en leg de zalm met de gegrilde courgette ernaast. 
Garneer met de kervel. 

- Breng grote hoeveelheden risotto ongeveer 15 minuten op temperatuur in gastroschalen. Bak 
de zalm apart en serveer. 

 
Tip:  Voor take-a-way: dek de risotto af met een plasticfolie. Thuis verwarmen in de microgolf op 

750 watt. 

 


