
• 1 λίτρο ζωµού γαρίδας (δείτε τη συνταγή παρακάτω) •150 γρ. βούτυρο Lurpak
• 1 κρεµµύδι • 300 γρ. ρύζι για ριζότο • 75ml ξηρό λευκό κρασί
• 180 γρ. Παρµεζάνα • 2 γεµάτες χούφτες φρέσκου αρακά (καθαρισµένου από τους
λοβούς) • Αλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι • 8 µεγάλες γαρίδες • Βούτυρο για το
βράσιµο • Ένα µατσάκι βασιλικό
 
ΖΖωµός γαρίδας (1 λίτρο): • Κελύφη γαρίδας • Ένα βολβό από µάραθο
• 1 µικρό κρεµµύδι • Ένα µατσάκι θυµάρι • 2 φύλλα δάφνης • ½ καρότο
• 6 κόκκους πιπεριού • Λίγο αλάτι

Αφαιρείτε τον φρέσκο αρακά από τους λοβούς και τον τοποθετείτε σε ένα
µικρό µπολ για να το χρησιµοποιήσετε αργότερα. Καθαρίζετε τις γαρίδες
και τις κόβετε σε µικρές µπουκιές, κρατώντας τα κελύφη στην άκρη, για την
προετοιµασία του ζωµού. 

Λιώνετε λίγο βούτυρο σε τηγάνι µε παχύ πάτο προσθέτοντας ψιλοκοµµένο
κρεµύδι. Το σωτάρετε µέχρι να µαλακώσει και να γίνει διάφανο.
ΠΠροσθέτετε το ρύζι στο σκεύος, σε υψηλή θερµοκρασία, ανακατεύοντας
συνεχώς. Προσθέτετε το λευκό κρασί και συνεχίζετε να ανακατεύετε ώστε να
µην καεί το ρύζι. 

Προσθέτετε τον ζωµό γαρίδας λίγο λίγο και κρατάτε το ρύζι σε θερµοκρασία
βρασµού. Όταν προσθέσετε το µεγαλύτερο µέρος από τον ζωµό και το ρύζι
αρχίζει να αποκτά κρεµώδη υφή, «δένετε» το ριζότο µε µικρά κοµµάτια
κρύου βουτύρου και παρµεζάνα. Ανακατεύετε καλά και στη συνέχεια
ππροσθέτετε τον αρακά.

Ρίχνετε την τελευταία ποσότητα ζωµού και καρυκεύετε µε αλάτι και πιπέρι.
Το ανακατεύετε καλά στο τέλος , για να δώσετε στο ριζότο πλούσια και
κρεµώδη υφή. Τηγανίζετε τις γαρίδες σε βούτυρο σε ένα καυτό τηγάνι πριν
το σερβίρισµα. Τις τοποθετείτε επάνω στο ριζότο µαζί µε λίγο ψιλοκοµµένο
βασιλικό.

Προετοιµασία για τον ζωµό γαρίδας:
ΤΤσιγαρίστε τα κελύφη από τις γαρίδες µε λίγο βούτυρο σε ένα σκεύος.
Προσθέτετε τα ψιλοκοµµένα µυρωδικά και περιχύνετε µε νερό µέχρι να
καλυφθούν όλα τα υλικά (όχι περισσότερο). Καρυκεύετε µε αλάτι και πιπέρι.
Αφήνετε τον ζωµό να σιγοβράσει για 20 λεπτά. 
Όταν γίνει, στραγγίστε τα κελύφη, τα βότανα και τα λαχανικά από τον
ζωµό.

ΜΕ ΑΡΑΚΑ ΚΑΙ ΓΑΡΙΔΕΣ


