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VOORGERECHT: HONDSHAAI - RISOTTO - PADDENSTOELEN - ERWTJES EN UI 
 

  Hondshaai Bereiding hondshaai: 

• Maak de hondshaai schoon en snijd in stukjes van ongeveer 5 cm of een grootte, die uitkomt 
voor 12 personen; zie verder voorbereiding voor het uitserveren  

Bereiding paddenstoelen: 

• Reinig zo nodig de shiitakes, snijd in lange repen; snijd de sjalotten in kleine brunoise en de 
bieslook fijn; 

• Zet een pan op het vuur met wat boter en fruit hierin zachtjes de brunoise van sjalot met de 
repen shiitake en voeg na enkele minuten de gesnipperde bieslook toe; er zal wat vocht 
loskomen bij het garen > bewaar dit voor de risotto. Dus: als de shiitakes gaar zijn: giet de 
massa door een zeef; bewaar beide “elementen”. 

Bereiding risotto:  

• Reinig de sjalot en snijd in kleine stukjes en gaar in de olijfolie; 

• Voeg de rijst toe en kruid met peper en zout; 

• Zodra alle rijstkorrels zijn bedekt met een laagje olie: voeg de kippenbouillon, witte wijn en 
het bewaarde vocht van de shiitakes in gedeelten toe; steeds als het toegevoegde vocht is 
opgenomen wordt opnieuw vocht toegediend; na circa 15 minuten sudderen en regelmatig 
roeren is de risotto gaar; de risotto moet smeuïg / iets “lopend” zijn;  

• Werk af met Parmezaanse kaas en boter naar smaak. 
 
Bereiding aardappelen: 

• Schil de aardappelen, snijd in stukken; reinig de ui en snijd eveneens in kleine stukjes; 

• Kook de aardappelen en uien in gezouten water; zodra de aardappelen en uien bijna gaar 
zijn: voeg 150 g van de doperwten toe, die apart beetgaar zijn gekookt, en laat samen nog 
even koken; 

• Giet af, mix met de blender en passeer door een fijne zeef; zie verder voorbereiding voor het 
uitserveren; 

• Kook de rest van de erwtjes (25 g), spoel even koud; zie verder voorbereiding voor het 
uitserveren  

 
 

800 g hondshaai 
   
  Paddenstoelen 
300 g shiitakes  
2  sjalotten 
15 g bieslook 
  boter 
   
   
  Risotto 
3 st sjalot 
45 ml olijfolie  
250 g risottorijst 
±300 ml kippenbouillon  
±300 ml  witte wijn  
50 g Parmezaanse kaas  
  boter naar smaak 
   
   
   
  Aardappel: 
250 g aardappelen (schoon gewicht) 
200 g uien (schoon gewicht) 
175 g doperwten (diepvries) 
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Voorbereiding voor het uitserveren: 
Puree: verwarm de aardappel-ui-erwtenpuree en breng over in een spuitzak; 
Erwtjes: verwarm de erwtjes met iets boter en gebruik als afwerking;  
Hondhaai: haal de met peper en zout bestrooide stukjes hondshaai door de gezeefde bloem; bak 
de hondshaai vervolgens aan in een koekenpan met wat olijfolie en boter tot ze gaar zijn; 
Bak de met peper en zout gekruide hondshaai aan in wat olijfolie met boter;  
Pancetta: snijd de plakjes pancetta met enige druk op de snijmachine (stand 11), rol de plakjes 
pancetta mooi op en zet weg tot uitserveren; 
Risotto: verwarm de risotto, maak zo nodig nog af met olijfolie en boter en meng met een groot 
gedeelte van de gebakken shiitakes; houd genoeg shiitakes over om los op de risotto te leggen bij 
het uitserveren; 
 
Uitserveren: 
Maak een mooie compositie op het bord met alle onderdelen: puree - paddenstoelen en 
hondshaai 
 
Wijnadvies: Pinot Blanc 
 

   
   
  peper en zout 
  boter 
   
   
12  plakjes pancetta 
   
   
  olijfolie en boter 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


