Christmas Risotto με κολοκύθα, τζίντζερ και μπέικον
ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ 1

10 γρ.
10 γρ.
60 γρ.
20 ml
135 γρ.
Q.S.
Q.S.
Q.S.

ΓΙΑ 4 ΜΕΡΊΔΕΣ

Για την κρέμα κολοκύθας

Για την κρέμα κολοκύθας

40 γρ. σπορέλαιο
40 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο
(ασέ)
240 γρ. κολοκύθα κομμένη σε
κυβάκια (καρέ)
20 ml λευκό κρασί
540 γρ. νερό
Q.S. φρέσκο θυμάρι
ψιλοκομμένο (ασέ)
Q.S. αλάτι
Q.S. μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1.	Σε ένα κατσαρολάκι σοτάρουμε το κρεμμύδι στο λάδι για μερικά

Για το τοστάρισμα
15 ml
8 γρ.
30 γρ.
5 γρ.
60 γρ.
45 ml
400-500 ml
30 γρ.
165 γρ.

60 ml ελαιόλαδο
32 γρ. βούτυρο
120 γρ. κρεμμύδι
20 γρ. τζίντζερ τριμμένο
240 γρ. ρύζι
180 ml λευκό κρασί
750-800 ml ζωμό κοτόπουλου
ή λαχανικών
120 γρ. μπέικον
660 γρ. κρέμα κολοκύθας

Για τη μαντεκατούρα
20 γρ.
55 γρ.
3,6 γρ.
Q.S.
Q.S.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

80 γρ. κρύο βούτυρο κομμένο
σε κύβους
220 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
14 γρ. καυτερή πιπεριά (τσίλι)
κομμένη σε λεπτές φέτες (εμινσέ)
Q.S. αλάτι
Q.S. μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία, μέχρι να γίνει διάφανο.
2.	Προσθέτουμε την κολοκύθα και συνεχίζουμε προσεκτικά

το σοτάρισμα για μερικά λεπτά ακόμα.
3.	Σβήνουμε με το κρασί και συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι

να εξατμισθεί.
4.	Προσθέτουμε το νερό και βράζουμε για 10 λεπτά.
Tip: Όσο μικρότερους κόψουμε τους κύβους της κολοκύθας, τόσο γρη
γορότερα θα βράσουν και θα μαλακώσουν.
5.	Μεταφέρουμε την κολοκύθα σε ένα μπλέντερ, προσθέτουμε

το ψιλοκομμένο θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και πολτοποιούμε.

Για το τοστάρισμα
1.	Κόβουμε το μπέικον σε κυβάκια (καρέ) και σε ένα τηγάνι

το σοτάρουμε με λίγο ελαιόλαδο.
2.	Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι (ασέ).
3.	Ζεσταίνουμε τον ζωμό σε μία κατσαρόλα.
Tip: Είναι πολύ σημαντικό η ένταση της φωτιάς στον ζωμό να είναι όσο
πιο χαμηλή γίνεται, γιατί διαφορετικά, εάν είναι πολύ υψηλή, αυτός θα
εξατμιστεί και η τελική ποσότητα που θα προκύψει δε θα είναι επαρκής
για να μαγειρευτεί το ρύζι.



Σ Κ Ε Ύ Η Κατσαρόλα χωρητικότητας 1,5-2 λίτρων (για τον ζωμό)
Κουτάλα (για τον ζωμό)  Κατσαρόλα με χερούλι χωρητικότητας 1-1,5 λίτρων (για το ριζότο)  Ξύλινη σπάτουλα (για το ριζότο)
 Μαχαίρι ασέ  Κατσαρολάκι  Μπλέντερ  Τηγάνι
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Για τη διακόσμηση
Σοταρισμένους κύβους
κολοκύθας
Ελαιόλαδο
Σοταρισμένο μπέικον
Καυτερή πιπεριά (τσίλι) κομμένη
σε λεπτές φέτες (εμινσέ)
Φύλλα φρέσκο θυμάρι
Q.S. μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

4.	Βάζουμε σε άλλη κατσαρόλα το ελαιόλαδο, το βούτυρο,

το κρεμμύδι και το τζίντζερ και σοτάρουμε σε μέτρια
θερμοκρασία για 1 με 2 λεπτά, μέχρι να γίνει διάφανο 		
το κρεμμύδι.
5.	Προσθέτουμε το ρύζι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα 		

για 7 δευτερόλεπτα.
6.	Σβήνουμε με το λευκό κρασί και ανακατεύουμε μέχρι 		

να εξατμιστεί το αλκοόλ.  
7.	Δυναμώνουμε τη θερμοκρασία στο μέγιστο και προσθέτουμε

σταδιακά τον ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς για περίπου
22 λεπτά.  
8.	Προσθέτουμε την κρέμα κολοκύθας και το σοταρισμένο μπέικον

(κρατάμε λίγο για τη διακόσμηση του πιάτου) και ανακατεύουμε
καλά.

Για τη μαντεκατούρα
1.	Απομακρύνουμε την κατσαρόλα με το ρύζι από τη φωτιά

και προσθέτουμε το βούτυρο, την παρμεζάνα και το τσίλι,
ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει το ριζότο και η υφή του
να γίνει απαλή, γυαλιστερή και κρεμώδης.
2.	Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι σύμφωνα

με τις προτιμήσεις μας.  
3. Σερβίρουμε σε ρηχό πιάτο.  

Για τη διακόσμηση του πιάτου
1.	Κόβουμε μερικούς κύβους κολοκύθας (καρέ) και 		

τους σοτάρουμε ελαφρά σε ένα ζεστό τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο,
μέχρι να χρωματιστούν.
2.	Διακοσμούμε το ριζότο με λίγους σοταρισμένους κύβους

κολοκύθας, όπως και με λίγο μπέικον που έχουμε κρατήσει
από το τοστάρισμα, καυτερή πιπεριά και θυμάρι. 		
Τέλος, ρίχνουμε λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.
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