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Beste gast van Culinair Centrum, 
 
Leuk dat u aanwezig was bij een kookworkshop in Culinair 
Centrum. Wij hopen dat u veel geleerd heeft en genoten!  
 
Hierbij ontvangt u de recepten om ze thuis nog eens te maken.  
 
Regelmatig organiseren wij nieuwe kookworkshops met 
uiteenlopende thema’s. Kijk eens op onze website voor het actuele 
aanbod van onze open workshops.  
 
Uiteraard bent u ook welkom om met een groep vanaf 8 personen 
op iedere dag van de week een kookworkshop naar eigen wens te 
volgen. Heeft u geen zin om zelf te koken? Onze koks koken ook 
graag voor u. 
 
U kunt bij ons terecht voor een feestje met een borrelgarnituur of 
buffet. Maar ook voor een vergadering of bijeenkomst met klanten 
desgewenst met een heerlijke lunch. Ook de catering op uw eigen 
locatie regelen wij graag voor u. Uiteraard altijd met dagverse 
producten en alles ambachtelijk bereid. 
 
Graag tot een volgende keer in Culinair Centrum te Aarle-Rixtel. 
 
Met culinaire groet, 
 
Dorothé Saasen 
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Mousse van kip en gemarineerde kip 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
Mousse van kip - gemarineerde kip 
Bakje 
Filodeeg 
eiwit (van 1 ei) 
Mousse 
150 g kipfilet (+ afsnijdsels kiphaasjes) 
2 tl kerriepoeder 
750 ml. gevogeltebouillon 
100 ml room 
2 blaadjes gelatine 
zout / peper 
Kipsticks 
30 st blokjes kip 
1/2 dl sake 
1 st limoen (rasp) 
1 el sesamolie 
1 el sojasaus 
zout / peper 
Panko 
10 st satéstokjes 
Saus 
1 ½ dl chilisaus 
1 el sojasaus 
1 el vissaus 
1 el limoensap 
Garnering 
Sisho purper 
 
Bereiding: 
Filodeegbakje 

• Beboter de vorm en leg 2 vierkantjes filodeeg in ieder bakje. 
• Klop het eiwit los en bestrijk het filodeeg met eiwit. 
• Bak de filobakjes af op 180 °C (goudbruin). 

Mousse 
• Snijd de kipfilet in stukken, voeg de kerrie toe aan de bouillon en 

pocheer de kip in de bouillon (kip moet net onderstaan). 
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• Week de gelatine in koud water en los op in 500 ml van deze bouillon. 
• Draai de kip zeer fijn in de keukenmachine en schenk er kleine beetjes 

bouillon bij (gebruik niet alle bouillon) zoveel bouillon gebruiken tot 
een mooi smeuïg mengsel ontstaat wat niet te dun is.  

• Laat de mousse afkoelen in de koeling 
• Klop de room op en spatel door de afgekoelde mousse. 
• Breng hoog op smaak met zout en peper en bewaar in de koeling in een 

spuitzak. 
Kipsticks 

• Maak een marinade van de sake, sesamolie, sojasaus en limoenrasp. 
• Snijd de kip in mooie blokjes. 
• Vacumeer de kiphaasjes met de marinade en laat 45 min marineren. 

Steek de haasjes aan de satéstokjes en paneer in Panko. 
• Bak de haasjes in een laag olie goudbruin. 

Saus 
• Meng alle ingrediënten. 

Presentatie 
• Vul de bakjes met de mousse en garneer met Cress. 
• Leg de kipstick op een bordje en schep er wat saus over. 
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Tartaartje van Schotse zalm 
 

Ingrediënten: 
+/- 40 hapjes 
 
Zalmtartaar: 
200 gr Verse zalm 
200 gr Gerookte zalm 
    2 st Kleine sjalotten 
100 gr Crème Fraîche 
     1  Casinobrood 
  Druppels tabasco/peper en zout/citroensap 
Garnituur:   

Verse Dille 
  Cherry tomaatjes 
  Kaviaar   
 
Bereiding: 
 
• Hak met een mes de Schotse zalm (vers en gerookte), tot een fijne 

‘tartaar’. 
• Snipper het sjalotje en doe deze met de crème fraîche erbij. 
• Breng nu het geheel op smaak met peper, zout en een beetje citroensap en 

enkele druppels tabasco. Dit alles naar smaak toevoegen. 
• Doe de tartaar op een uitgestoken toastje. 
• Garneer de hapjes af met een stukje tomaat, takje dille en een beetje 

kaviaar. 
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Bieftartaar- crostini- kwartelei-truffelmayonaise 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
500 gram biefstuk (gehakte) 
15 stuks zilveruitjes (uit glas) 
2 stuks augurken (zoetzure) 
1 sjalotje 
1 eierdooiers (of 30 gram gepasteuriseerd eigeel) 
tomatenketchup 
peper – zout 
olie – azijn 
worchestershire saus 
kappertjes 
Kaaskoekjes* 
crostini 
1 wit brood 
truffelmayonaise   
mayonaise (eventueel zelf maken) 
druppeltje truffelolie 
Garnering 
20 kwarteleitjes 
cress (shisho purple) 
 
Bereiding: 
Bieftartaar: 
• Maak tartaar aan met peper, zout en eierdooiers. 
• Hak de augurkjes en zilveruitjes uiterst fijn en meng deze onder de 

tartaarmassa. 
• Breng op smaak met enkele druppels olie, azijn, tomatenketchup en 

Worcestershire saus. 
• Meng de massa goed door elkaar 
 
Crostini  

• Steek met een steker mooie rondjes uit het brood. 
• Leg op een plateau een silplat matje  
• Smeer de rondjes brood in met olijfolie en kruid met peper en zout 
• Leg er weer en silplat matje op en bak in de oven op 170 graden tot 

mooi goudbruin (ca 10 min en daarna om de 3 minuutjes even kijken) 
• Haal uit de oven en laat afkoelen  
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Truffelmayonaise 

• Maak de mayonaise volgens recept of schep 2 eetlepels mayonaise uit 
een potje 

• Voeg enkele druppels truffelolie toe en meng goed. 
• Doe dit mengsel in een spuitflesje 

 
 
Kwartelei  

• Haal van alle kwarteleitjes het topje eraf en zet terug in het rekje. 
• Zet een pannetje water op 
• Pak een poffertjespan en zet die op de andere pan. 
• Spuit in met pancoating en bak de eitjes als mooie spiegeleitjes 

 
Opmaak: 

• Spuit wat truffelmayonaise op een bordje  
• Maak met een ring mooie rondjes van de tartaar  
• Leg daarop de crostini  
• Daarop weer een puntje truffelmayonaise en dan het kwartelei en 

garneer met de sisho purple 
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Koekje van Parmezaanse kaas 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
Stukje Parmezaanse kaas 
 
 
Bereiding: 
 
• Verwarm de oven voor op 160ºC.  
• Rasp de kaas 
• Schep voor ieder koekje 1 eetlepel kaas op een met bakpapier beklede 

bakplaat (of bakmatje) en bak in de oven tot ze krokant zijn. 
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bladerdeeg met kalfsmuis  
 
Ingrediënten (8 personen) 
 
2 plakjes roomboterbladerdeeg 
1 ei 
Grof zeezout 
8 plakjes dun gesneden entrecote 
Stukje pecorino  
4 eetlepels mayonaise 
1 theelepel truffelolie 
Rucola of andere sla 
 
 
Bereiding 
 

• Verwarm de oven voor op 200°C. 
• Laat de bladerdeegplakjes ontdooien tot ze snijdbaar zijn. Snijd ze in vier 

puntjes en leg ze op een rooster, bekleed met bakpapier of een 
bakmatje. 

• Klop het ei los met een beetje water en, bestrijk het deeg ermee en 
bestrooi het met zeezout. 

• Bak ze 15 minuten. Laat ze vervolgens afkoelen. 
• Meng de mayonaise met de slagroom en de truffelolie. Bewaar in de 

koelkast tot gebruik. 
• Schaaf mooie krullen van de pecorino. 
• Snijd de bladerdeegpuntjes voorzichtig in twee helften. Leg een helft op 

een bordje en drapeer er een plakje kalfsmuis op.  
• Bestrooi met de pecorino krullen en druppel er wat van de truffelcrème 

op. 
• Leg een klein toefje rucola erop en vervolgens de andere helft van het 

bladerdeeg. 
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Licht gebonden aspergesoep met parmaham 
 

Ingrediënten (18 personen) 

 

2 ltr. aspergevocht 
½ ltr. gevogeltebouillon 
80 gram boter 
80 gram bloem 
100 gram witte wijn 
3 dl room 
4 dl crème fraiche 
100 gram parmaham 
¼ bos peterselie 
zout 
peper 
 

Bereiding: 
1. Maak van boter en bloem een roux (boter smelten, bloem toevoegen 

en met een garde doorroeren en op een laag vuur 2 minuten langzaam 
de bloem laten garen.) 

2. Gevogeltebouillon en aspergevocht toevoegen en goed doorroeren. 
(eerst gevogeltebouillon) 

3. Zacht doorkoken (bloem smaak met verdwijnen) 
4. Zeef de soep door een fijne zeef. 
5. Room en crème fraiche toevoegen . Langzaam laten trekken en op 

smaak brengen met zout en peper. 
6. Peterselie hakken en de parmaham fijn snijden. 
 
Presentatie: 
Verdeel het garnituur van peterselie en parmaham over de soepkopjes en 
schenk de soep erbij. 
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In knoflook gebraden lamsfilet komkommer, 
jonge bospeen en witte asperges 
 
Ingrediënten (18 personen) 
 
Vlees: 
9 stuks Lamsrugfilet(van ± 180 gram) 
16 tenen knoflook 
Zonnebloemolie 
Zout 
Peper 
 
Groenten: 
1 stuks komkommer 
12 stuks jonge bospeentjes 
36 stuks witte asperges 
600 gram jonge spinazie 
Boter 
Nootmuskaat 
 
Lamsjus: 
8 dl lamsfond 
4 dl kalfsfond 
Knoflook 
Tijm 
Rozemarijn 
 
Bereiding: 
Groenten: 

• Snijd de komkommer over de lengte doormidden; verwijder de 
zaadlijsten. Snijd de komkommer in brunoise 

• Schil de bospeentjes. Snijd de bospeen in kleine stukjes. 
• Schil de asperges en snijd in twee gelijke lengtes. 
• Kook de komkommer en de bospeen ieder afzonderlijk in licht gezouten 

water net gaar. 
• Giet ze af. 
• Blancheer de spinazie en laat ze goed uitlekken  
• Blancheer de asperges kort in kokend gezouten water en giet ze af. 
• Houd wat kookvocht van de asperges  apart voor later. 
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• Stoof de groenten elk apart na in een beetje boter en breng op smaak. 
Houd ze warm in een oven van 60ºC 

• Verwarm de asperges kort voor het serveren in een beetje kookvocht. 
• Verwarm de spinazie met wat boter en breng op smaak met peper, zout  
• en  nootmuskaat. Houd de spinazie warm. 

Vlees: 
• Verwarm de oven voor op 120 C 
• Kruid lamsrugfilets met zout en peper en braad ze kort aan in de olie. 
• Pureer de schoongemaakte knoflook met de zonnebloemolie 
• Wrijf het vlees hiermee in.  
• Bak aan in een pan en braad verder in de oven met de kernthermometer 

Saus: 
• Breng de lamsfond, kalfsfond, tijm en de rozemarijn samen aan de kook. 
• Laat de saus iets inkoken en zeef hem. 

 
Serveren: 

• Snijd de lamsfilets in plakken en verdeel die over de voorverwarmde 
borden. 

• Schep een schepje spinazie op het bord en schik met de overige 
groenten  

• Leg de asperges evenwijdig aan elkaar op het vlees  
• Nappeer met de saus 
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Mousseline van zoete aardappel  
Ingrediënten: (8 personen) 

 
750 gr. zoete aardappels  
100 gr boter 
100 ml melk 
100 ml slagroom 
zout en peper 

 

Bereiding: 

• Schil de aardappels in gelijke grootte en kook ze gaar in zo weinig 
mogelijk water. 

• Kook de melk. 
• Pureer de aardappel met een pureeknijper. (gebruik geen staafmixer)  
• Roer vervolgens met een houten lepel de kokend hete melk, de boter, en 

de slagroom erdoor. 
• Breng de puree op smaak met een smaakje naar keuze. 
• Eventueel nootmuskaat en zout en peper toevoegen. 
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Kokos panna cotta 
Ingrediënten: ( 18 personen) 
 
250 gram kokosmelk 
75 gram suiker  
4 blaadjes gelatine  
250 gram slagroom  
 
Bereiding: 
 

• Gelatine in koud water weken 
• Kokosmelk en suiker tot helft in laten koken 
• Gelatine toevoegen  
• Slagroom lobbig kloppen en de massa's mengen met spatel 
• In een spuitzak doen en daarna in het vormpje spuiten 
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Passievruchtenparfait  
 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
250 ml. ongezoete slagroom 
75 gram passievruchten coulis 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
1 dl malibu                                           
 
Bereiding: 
 
• Klop de zeer koude slagroom stijf en zet deze koud tot gebruik. 
• Meng de eieren, dooiers en de suiker en klop die massa au-bain-marie op 

tot 75°C. 
• Als de massa is gebonden, snel koud en taai kloppen tot een luchtige 

substantie. 
• Spatel (niet roeren) nu de room en de passievruchten coulis door de 

eiermassa. 
• Stort in een schaal of in kleine vormpjes en zet ongeveer 3 uur in de 

diepvries. 
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Gemarineerde ananas 
 
ingrediënten: (18 personen) 
 
1 ltr. water 
300 gram suiker 
4 kardemompeulen 
3 steranijs 
stukje gember 
2 stengels citroengras 
4 limoenblad  
sap van 2 limoen en 2 citroen 
1 ananas 
	
Bereiding: 

• Pers de limoen en de citroen uit met de citruspers 
• Maak een specerijen/suikerwater mengsel van 1 ltr. water en de suiker 

voeg de kardemom, steranijs, stukje gember, citroengras, limoenblad en 
sap van limoen en citroen  

• Breng dit aan de kook zodat alle specerijen hun smaak afgeven aan het 
water, haal na 5 minuten de pan van het vuur en laat afkoelen  

• Maak de ananas schoon door de bovenkant en onderkant weg te snijden 
zodat de ananas rechtop kan staan. 

• Dan snijd je de schil weg en draait de ananas steeds door tot hij schoon 
is  

• Snijd op de snijmachine dunne plakjes op stand 2 leg de plakjes in een 
rvs bak en steek er met een steker het harde middenstip uit  

• Als de siroop iets is afgekoeld giet je het mengsel over de ananas en laat 
marineren tot gebruik. 

	
 

	
	


