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Il Primo: Aranci – Mozzarella Bocconcini –  Crocchette 

  Aranci Bereiding Aranci: 

 Verhit de olijfolie en de helft van de boter zachtjes in een pan met een dikke bodem. 

 Verhit de raspte courgette en de fijngesnipperde sjalotjes en voeg wat peper en zoutflakes toe; roer de 
tijm erdoor. 

 Verhit intussen in een andere pan de groentebouillon. (zie voor bereiding hieronder). 

 Zodra de sjalotten glazig worden: voeg de rijst toe en verhit hem al roerend 2 minuten; alle korrels 
moeten met een laagje vet worden bedekt en glanzen, maar de sjalotten en de rijst mogen niet te bruin 
worden; 

 Voeg nu de witte wijn toe en voeg als deze is geabsorbeerd de groentebouillon met een soeplepel per 
keer toe. Zorg dat de rijst steeds onder blijft staan en blijf roeren! 

 Als de rijst helemaal gaar is (na 15-20 minuten) voeg dan de geraspte Parmezaanse kaas toe; maak zo 
nodig af op smaak met peper en zout. 

 Zet het vuur uit en spreid de risotto uit op een met bakpapier bekleed groot bakblik en laat afkoelen. 

 Snijd de mozzarella in 12 blokjes. 
 
 
 
Bereiding Bocconcini: 

 Maak eerst het ‘jasje’ door het paneermeel (panko) met de citroenschil en de gehakte oreganoblaadjes te 
mengen; 

 Meng bloem (zoveel als nodig is) en zout op een bord en zet eveneens klaar; 

 Klop de eieren goed los en snijd de Taleggio in 12 stukken van gelijke grootte;  

 Haal de blokjes Taleggio achtereenvolgens door de gezouten bloem – het losgeklopte ei (herhaal door 
bloem en ei nogmaals) en vervolgens door de panko. Dit kan (thuis) al een paar uur voor het uitserveren / 
bewaar ze dan in de koelkast; 

 
 
 
 
 

20 ml olijfolie 
20 g boter 
1  courgette 
2  sjalotten 
  peper en zout 
4 takje tijm 
500 ml groentebouillon  
100 g Carneroli risottorijst 
½ glas droge witte wijn  
4 el Parmezaanse kaas  
12 st kleine bolletjes buffel- 
  mozzarella (Sligro) 
  instant polenta of fijn  
  maïsmeel 
  plantaardige olie (frituur) 
   
  Bocconcini 
200 g Panko  
2  citroenen (schil ervan) 
10 -  g oreganoblaadjes gehakt 
15   
  Italiaanse bloem 
  Peper en zout  
2  scharrelei (midden groot) 
250 g Taleggio  
  plantaardige olie (frituur) 
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  Crocchette  
Bereiding Crocchette con patate e parmigiano 

 Boen de aardappels schoon en kook ze in de schil gaar; 

 Ontdoe ze daarna van de schil na wat afkoelen en rasp ze grof en voeg de geraspte Parmezaanse kaas en 
het losgeklopte ei toe; breng op smaak met peper en zout en peterselie (fijngehakt) +  circa 50 ml room; 

 Vorm van het mengsel 12 gelijke (je kunt het beslag afwegen) enigszins langgerekte “balletjes” – een 
soort kleine kroketjes – en rol ze door het maïsmeel of de polenta.  

Bereiding Insalata Caprese: 

 Zorg dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn! 

 Was de tomaten, snijd ze in kwarten of kleiner en leg ze in een grote schaal;  

 Schil de komkommer en snijd op de snijmachine in zeer dunne plakje; voeg dan toe aan de tomaten; 

 Snipper de sjalot en voeg eveneens toe; 

 vermeng tomaten, komkommer en sjalot voorzichtig met peper en zout; laat minimaal 15 minuten staan: 
het zout moet intrekken; 

 Voeg de helft van de olijfolie toe (goede kwaliteit); en draai voorzichtig met een lepel enkele keren om; 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Aranci: Maak van de afgekoelde rijst minimaal 12 balletjes (ter grootte van ± 4,5 cm) met in het midden 
een blokje mozzarella; Rol de balletjes door de polenta of het maïsmeel en frituur op 190 °C  de balletjes 
in 2-3 minuten goudbruin en serveer ze heet mogelijk uit; steek er een cocktailprikker in en serveer als 
een soort lolly.  

 Bocconcini: Frituur de bocconcini gedurende 1 minuut in de olie van 190 °C.  

 Crocchette: frituur eveneens op 190 °C.  

 Insalata Caprese: Meng de mozzarella en basilicumblaadjes met de al klaarstaande salade; bestrooi zo 
nodig nog met wat peper, zoutflakes, eventueel nog wat olijfolie en verdeel in 12 schaaltjes; 

 
Uitserveren: 
Serveer de Aranci, bocconcini, crocchette en insalata Caprese op een zeer licht verwarmd bord (i.v.m. de sla) 
en decoreer met wat basilicumblaadjes. 
 
Wijnadvies: Deetlefs Chenin Blanc of Fioris Rosso 
 
 

2  middelgrote aardappels  
  (bintje) 
75 g geraspte Parmezaanse  
  kaas 
1  scharrelei (klein) 
  peper en zout 
  peterselie  
  plantaardige olie (frituur) 
  instant polenta of  
  maïsmeel 
1  citroenen (12 partjes) 
± 50 ml room 
   
  Insalata Caprese 
4 st rijpe Italiaanse tomaten 
½    komkommer  
1 bakje rode zuring  
1  sjalotten (klein) 
24   Basilicum blaadjes 
  peper en zout 
60 ml olijfolie extra vergine  
250 g Mozzarella 250 g  
   

 


