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VOORGERECHT: Speltrisotto met rode biet 

  ingrediënten Informatie: De nootachtige smaak van de spelt past goed bij de aardse smaken van rode biet.  
Textuur en smaak worden verscherpt met scherp smakende blokjes zoetzure biet  en de 
“knapperige” anijssmaak van de geschaafde venkel 
Bereiding bietjes: 

 Doe de azijn, de suiker en het zout in een kom en roer met een gard tot alle ingrediënten zijn 
opgelost; 

 Voeg de zeer fijne brunoise (gelijke grootte) toe en laat zo lang mogelijk trekken. 
Bereiding Risotto (start ¾ tot 1 uur voor het uitserveren, zodat de spelt dan ook gaar is): 

 Giet het bietensap in een kleine pan en laat tot de ½ inkoken; laat afkoelen; 

 Giet een dun laagje olie in een wijde pan met dikke bodem en plaats op matig/hoog vuur; 

 Voeg de spelt toe en roer tot de spelt licht gekleurd is; 

 Voeg de Madeira toe en laat voor ¾ inkoken; 

 Giet de ½ van de kippenbouillon erbij, roer en laat 10 minuten koken; 

 Voeg steeds een soeplepel bouillon toe tot alle vocht is opgenomen en de spelt gaar is; 

 Zie verder voorbereiding voor het uitserveren  
Bereiding aangezuurde boter: 

 Doe 25 gram van de boter in een kom en plaats die op een pan met zachtjes kokend water; klop 
met een garde tot de boter zacht is; 

 Haal de kom van de pan en klop de zure room en de roomkaas door de boter; 

 Plaats de kom weer op de pan met het zachtjes kokende water en klop de resterende boter 
erdoor tot deze volledig is opgenomen; 

o Noot: de ingrediënten lijken zich te gaan splitsen, maar als je boven de kom met 
kokend water blijft kloppen, vormen ze weer één geheel! 

 Roer nu citroensap naar smaak en ietsje zout toe en zet weg tot gebruik. 
Mierikswortel crème:  

 Meng in een kom en crème fraîche met de mierikswortelsaus en naar smaak het sap van ¼ 
citroen (ongeveer); (bewaartijd in koelkast: minimaal 3 dagen) 

 
 
 

   
  Bietjes: 
150 g geschilde rode bietjes (schoon) 
200 ml witte wijnazijn 
1 thl fijne witte suiker 
½ thl zout 
  Risotto: 
300 ml rode bietensap 
300 g gepelde spelt 
200 ml Madeira (droog) 
900 ml kippenbouillon  
   
   
   
   
  Aangezuurde boter 
50 g ongezouten boter 
25 g zure room 
25 g roomkaas 
  wat citroensap  
  snuf zout 
   
   
  Mierikswortel crème: 
50 g  crème fraîche  
10-20 g mierikswortel (tube) 
¼  citroen (sap ervan) 
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Mosterd vinaigrette: 
Meng de azijn en mosterd in een kom door elkaar en voeg langzaam de olie al roerend toe. 
Kruide de vinaigrette met zout (enkele weken houdbaar in koelkast) 
 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Spelt Risotto: Voeg nu aan de helft van de risotto het ingekookte bietensap toe en laat nog 5 
minuten koken. Verwarm de andere helft eveneens nog  5 minuten. 

 Voeg aan beide risotto’s  gelijke delen Parmezaanse kaas toe en aangezuurde boter toe, een 
snufje zout en de crème fraîche en roer tot een homogene massa. 

 Venkel: schaaf de venkel zeer dun op de snijmachine (stand 5) en voeg iets citroensap toe ivm 
verkleuren; verwijder kern! 

 Bietjes: Giet de zoetzure bietjes af en zet weg tot gebruik.  
 
Uitserveren: 
Serveer in een warm bord de beide Speltrisotto’s tegen elkaar en druppel er de mierikswortelcrème 
over; 
Meng de geschaafde venkel met de mosterdvinaigrette en schep een hoopje venkel midden op de 
risotto. 
Strooi de zoetzure bietenblokjes om de risotto. 
 
 
 
Wijnadvies: Vecrima Godello of *Picpoul de Pinet 
 
 
 
 

  Mosterd Vinaigrette: 
30 ml witte wijnazijn 
20 g Dijon mosterd 
90 ml druivenpitolie 
  zout naar smaak 
   
60 g Parmezaanse kaas  
2 el crème fraîche  
± 75 g aangezuurde boter 
1  kleine venkelknol 
   
   
   
2 el mierikswortel crème   
  mosterd vinaigrette  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


