
Bife de tira met portobello en risotto 
  
Wat heb je nodig? 
Bife de tira (entrecote) 
olijfolie 
fleur de sel 
versgemalen zwarte peper 
300 gr. risottorijst (voor 4 personen) 
4 portobello’s 
200 ml. droge witte wijn 
700 ml. paddenstoelenbouillon (kan van een blokje) 
½ gele paprika, in kleine blokjes gesneden 
½ rode paprika, in kleine blokjes gesneden 
een paar kastanjechampignons, in kleine blokjes gesneden 
1 grote knoflookteen, fijngehakt 
1 ui, gesnipperd 
handvol diepvriesdoperwten 
½ tl. kurkuma 
1 tl. gerookt paprikapoeder 
handvol geraspte Parmezaanse kaas 
verse bladpeterselie, gehakt 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan en zorg voor 3 verschillende hittezones (direct) 
2. Verhit een bodempje olijfolie in een pannetje 
3. Bak hierin de ui, knoflook en paprika’s een paar minuten even aan 
4. Roer er de rijst, champignons en de kruiden door en bak nog even een 

paar minuten 
5. Blus af met de witte wijn en laat even pruttelen tot het vocht verdampt 

is 
6. Voeg er dan steeds wat (warme) bouillon bij tot de rijst het meeste vocht 

heeft opgenomen en gaar en smeuïg is (duur: ca. 25 á 30 minuten) 
7. Roer er, 10 minuten voor de rijst klaar is, de doperwten door 
8. Breng op smaak met zout, zwarte peper en wat geraspte Parmezaanse 

kaas 
9. Verhit een bodempje olijfolie op een plancha 
10. Schep met een lepel de sporen uit de portobello’s en bestrijk de 

binnenkant met olijfolie 



11. Bestrooi met peper en zout en gril ze in ca. 15 minuten aan beide zijden 
mooi bruin en zacht 

12. Snijd de vetcap van het vlees ruitlings in en wrijf er ruim fleur de sel in 
13. Zout ook de rest van het vlees en verhit wat olijfolie op een plancha op je 

bbq 
14. Leg het vlees een paar minuten met de vetkant op de grilplaat zodat het 

vet gaat smelten 
15. Gaar het vlees dan, onder regelmatig draaien, ca. 12 minuten 

(kerntemperatuur: 52/54 graden) 
16. Laat het vlees rusten, snijd in plakken en bestrooi met zwarte peper 
17. Leg een gegrilde portobello op een bord 
18. Schep hier wat risotto in en leg de plakjes vlees erbij 
19. Garneer het geheel met verse peterselie en eventueel nog wat 

Parmezaanse kaas 

Ik zeg: "maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 

 
 
 


