
 

 

SEPPIA , RISOTTO DI CEREALI, POMODORO MARINATO, 

CIPOLLOTTO E CREMA DI RAZZO 

INKTVIS UIT DE OVEN, RISOTTO VAN GORT EN WILDE RIJST, 

GEMARINEERDE TOMAAT EN RUCOLACREME 

 

  Sepia   Vinaigrette inktvis 

12  Baby pijlinktvis 50 ml Vocht van gekookte 

2 tn Knoflook   Mosselen  

15 ml Maïsolie 10 ml Inktvisinkt  

  Risotto van graantjes ½ tn Geperste knoflook 

100 gr Risotto rijst 5 ml Citroensap 

50 gr Zwarte wilde rijst 100 ml Olijfolie 

2  Gesnipperde sjalot   Knoflookroom 

1,5  citroen 300 ml Opgeklopte room 

30 ml Sushi-azijn 30 ml Mosselvocht 

  Scheut olijfolie 3 tn Geperste knoflook 

  Peper en zout   Rucolacrème (razzo) 

  Gemarineerde tomaat 1  Bosje raketsla 

24  Kerstomaatjes 10 ml Gevogeltebouillon 

  Scheut olijfolie z.n.  Xantana (een weinig) 

10  ml Sushi azijn 30  gr Eiwit 

  Grof zeezout 0,5 ml Sushiazijn 

  Zwarte peper 200 ml Olijfolie 

  Verder:   Peper en zout 

2 bos Lente-ui (cipollotto) 2            Kg        Mosselen 

1  Citroen   Resten lente-ui 

     2                     Gesnipperde sjalot 

     1        glas      Droge witte wijn 

     1                     Prei/wortel 

 

Mise en place: 

Kerstomaatjes: 

• Blancheer de kerstomaatjes enkele seconden in kokend water.  

• Breng de tomaatjes over in ijswater. Ontvel de tomaatjes.  

• Snijd het kapje eraf en hol de tomaatjes uit.  

• Meng de olijfolie met de sushi azijn goed en overgiet hiermee de 

tomaatjes. Laat zo lang mogelijk marineren. 

 

Inktvisvinaigrette: 

• Meng alle ingrediënten voor de vinaigrette. Meng zeer krachtig en zet 

weg tot gebruik. 

 

Knoflookroom: 

• Klop de room stevig op en meng hieronder (een gedeelte van) 

mosselvocht. 

• Voeg eveneens de geperste look, peper en zout toe. Let op: de room 

moet dik vloeibaar blijven. 
 

Rucolacrème (crema di razzo) : 

• Snijd de rucola in stukjes en breng over in een blender. 

• Voeg de gevogeltebouillon (gedeelte ervan), eiwit, peper en zout en 

sushiazijn toe.  

• Laat mixen tot een pasta.  

• Monteer de pasta met de olijfolie, net zoals bij een mayonaise. Doe dit 

door het langzaam toevoegen van de olijfolie en kloppen met de 

garde. Indien nodig een weinig xantana toevoegen. Proef en zet koel 

weg tot gebruik. 

 

 

 



 

 

Lente-ui (cipolotto): 

• Snijd het groen van de lente-ui. Versnijd een deel in lange dunne 

reepjes en leeg deze in ijswater zodat deze gaan krullen.  

• Versnijd de overige lente-ui in schuine stukjes ter grootte van circa 3 

cm. en blancheer enkele seconden in koken water. Spoel direct koud 

in ijswater en leg weg op een keukendoek zodat deze kunnen drogen.   

 

Kook de mosselen gaar: 

• Fruit de sjalotjes aan, voeg de wortel, de prei en de restanten van 

de lente-ui toe. Doe de mosselen in een pan en giet de wijn erbij, 

kook de mosselen gaar. 

Risotto: 

• Kook de granen, elk apart in gezouten water tot ze beetgaar zijn. Volg 

hiervoor de instructie op de verpakking. (De wilde rijst zeker 45 

minuten). 

• Laat de granen afkoelen. Meng ze daarna met elkaar. Zet de 

gesnipperde sjalotten aan in een bakpan. Voeg de granen en het 

mosselvocht toe. Voeg peper, zout, sushiazijn toe. En op het einde 

enkele druppels citroensap. Als het vocht is op genomen voeg de  

gekookte mosselen toe. Meng alles goed door elkaar en zet afgedekt 

weg tot gebruik. 
 

Sepia: 

• Maak de pijlinktvis  schoon, verwijder de vliezen en het kraakbeen.  

• Snijd de schoongemaakte inktvis in stukjes of ringen maar houdt de 

tentakels in een stuk. Besprenkel ze met maïsolie en peper, zout. 
 

Voorbereiding voor uitserveren: 

•     Trek een diagonale streep inktvisvinaigrette over een langwerpig bord         

• Leg in het midden de risotto van de granen. 

• Daar boven op knoflookroom.  

• Spuit op twee tegenovergestelde hoeken wat rucolacrème.  

• Zet de uitgelekte tomaatjes op hun kop op de cream.  

• Bak de stukjes inktvis zeer kort (1 minuut is voldoende) in een pan 

met antiaanbaklaag. Fruit de tentakels in olie beetgaar. 

• Leg nu de stukjes inktvis op de graantjesrisotto, en doe er wat 

citroensap over. 

• Garneer met de tentakels, lente-uikrullen en de gesneden lente-ui. 

 

Wijnadvies: Delphine de Morgon of Pouilly Fume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


