
Deze zachte orzo wordt nog lekkerder door er geroosterde 
groenten uit de oven bij te serveren. De verse rode biet zorgt voor 
een zoete smaak en voor kleur. 

Espiga branco
Bij de uitgesproken 
geroosterde smaken, 
het notige van de 
orzo en het romige 
van de ricotta, drink 
je het liefst een 
wijn met een hoge 
smaakintensiteit, 
zoals deze Espiga.W
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  bewaar in de koelkast

Orzo met geroosterde groenten en ricotta
Met peen en rode biet uit de oven

  Rode biet

 Orzo

  Ricotta  Knoflookteen  Peen  Citroen  Verse tijm

35-40 min gemakkelijk

vegetarischeet binnen 
5 dagen

De courgette heeft het winterse
weer niet overleefd, maar gelukkig 
is de peen een goede vervanger.
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Een culinaire vraag tijdens het koken?  
Stuur tussen 16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar +31 (0) 6 2727 3232.



1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Bereid de bouillon voor de orzo 
in een pan met deksel.

2 Snijd de peen in plakken en meng samen met de rode biet op een 
bakplaat met bakpapier. Besprenkel met de helft van de olijfolie, bestrooi 
met peper en zout en bak 25 - 30 minuten in de oven. 

3 Snijd of pers ondertussen de knoflook fijn. Rasp de schil van de citroen 
met een fijne rasp en pers het sap uit. Ris de tijm van de takjes en snijd fijn. 
Breng de ricotta op smaak met citroensap, peper en zout. Verdeel in de 
laatste 10 minuten de ricotta over de biet en bak mee.

4 Verhit ondertussen de overige olijfolie in een wok of hapjespan met 
deksel en fruit de knoflook en tijm 2 minuten op laag vuur. Voeg de orzo en 
1 tl citroenrasp per persoon toe en roerbak 1 minuut op middellaag vuur.

5 Schenk vervolgens de bouillon over de orzo en kook de orzo, 
afgedekt, in 10 - 12 minuten op laag vuur droog. Schep regelmatig om 
en voeg eventueel extra water toe als de orzo te droog wordt. Breng op 
smaak met peper en zout.

6 Verdeel de orzo over de borden en serveer met de groenten en ricotta. 
Garneer naar smaak met het overige citroenrasp.

Tip! Houd je van knoflooksaus? Voeg dan de helft van de knoflook toe 
aan de ricotta en breng op smaak met citroensap, peper en zout.

*  Zelf toevoegen

Allergenen
1) Gluten 7) Melk/lactose  
Kan sporen bevatten van 
17) eieren en 23) selderij.

Benodigdheden
Pan met deksel, bakplaat 
met bakpapier, fijne rasp, 
wok of hapjespan met 
deksel 

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rode biet (st) 1 2 3 4 5 6
Knoflookteen (st) 1 2 3 4 5 6
Peen (st) 1 2 3 4 5 6
Citroen (st) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½
Verse tijm (takjes) 23) 2 4 6 8 10 12
Ricotta (g) 7) 80 160 240 320 400 480
Orzo (g) 1) 17) 70 140 210 280 350 420
Groentebouillon (ml)* 150 300 450 600 750 900
Olijfolie (el)* 1 1 2 2 3 3
Peper & zout* Naar smaak

Voedingswaarden 

Energie kJ / kcal Vetten (g) Waarvan 
verzadigd (g) Koolhydraten (g) Waarvan 

suikers (g) Vezels (g) Eiwitten (g) Zout (g)

Portie * 2121 / 506 14 5,3 70 21,9 8 21 2,2

100 g ** 344 / 82 2 0,9 11 3,6 1 3 0,4

* Per persoon per portie | ** Per 100 gram


