
 
 

Risotto met inktvis en chorizo 

 

Benodigdheden: 400 gram carnaroli rijst, 2 uien, 1 teentje knoflook, boter, 1 liter visfond, 

zout, 4 zakjes inktvisinkt. 1 zak kleine inktvistubes, 1 kg Sepia inktvis, tempurabeslag 

300 gram chorizoworst, zwarte olijven. 1 bos basilicum, 1 teentje knoflook, olijfolie, zout.  

1 fles witte wijn of sherry. 2 doosjes ontkiemde zaden, 2 shiso cress, 2 scarlett cress, 2 doosjes 

tuinkers (liefst micro leaves). 200 gram dikke kwark, zout, 1 zakje inktvisinkt.  

Spuitzak, ijsknijper. 

 

Werkwijze: Inktvistubes in dunne ringen snijden tot 3 cm voor de punt. Ringen verwennen 

met zout, door de bloem en tempurabeslag halen en kort frituren. De punten drogen, kort 

bakken in iets olie en blussen met iets witte wijn. Vijf minuten stoven.  

Inktvis droog deppen en kort grillen. 

 

Risotto: 2 gesnipperde uien in een passende casserole fruiten, rijst er door roeren, blussen met 

± 7 dl visfond, zout erbij en al roerende aan de kook brengen. Tijdens het zachtjes koken, 

indien nodig nog wat fond toevoegen. Ongeveer 18 minuten de rijst laten garen, inktvisinkt 

erbij en uit elkaar storten op een schaal om het garings proces te stoppen. 

Terug in de casserole en indien nodig de overige fond erbij doen. 

 

Basilicumblaadjes 2 minuten blancheren, koud spoelen en met olijfolie, zout en knoflook 

pureren in de blender. In een flacon doen. 

 

Chorizoworst in kleine blokjes snijden, olijven door midden snijden. Kwark met inktvisinkt 

vermengen en in een kleine spuitzak doen. Visjes en rijst opwarmen. 

Ontkiemde zaden wassen, cressen knippen evenals de tuinkers. Voorzichtig met elkaar 

mengen. 



Opmaak: Eerst op de borden een streep sla trekken met in het midden een opening voor de 

rijst. Bolletjes zwarte kwark spuiten. In de sla stukjes chorizo, olijven en de visjes verdelen, 

napperen met basilicumdressing. Als laatste een bolletje rijst in het midden. 

 

Wijnsuggestie: 

Maria Gall, een fruitige Sauvignon Blanc uit 2011 afkomstig uit Chili. Heeft een vleug van 

appel, citrus en vlierbessen 


