
 
 
 

 
 
Kent u iemand die ook op zoek is naar een leuk bedrijfsuitje, geef mij dan naam en telefoonnummer. Bij een boeking 
van de groep ontvangt u dan een gratis kookworkshop voor een persoon. 

 
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. 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, 
 
Enzo en Saskia en Dorothé  
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Italiaanse kookworkshop o.l.v Vincenzo en Saskia van 
restaurant Al Vesuvio 

 
Antipasti 
Bruschette 

 
-- 
 

Grigliata di verdure 
& 

Peperoni Arrostiti 
 

-- 
Primo piatto 

Spaghetti Vongole 
 

-- 
 

Secondo piatto 
Ossobuco 

Risotto 4 Formaggi 
 

-- 
 

Il dolce 
Pastiera Napoletana 

& 
Tiramisu 
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Bruschette  
 
Ingrediënten: 8 personen 
 
450 gram meel  
20 gram verse gist 
200 ml lauw water 
zout 
olijfolie 
 
Topping: 
Cherry tomaatjes 
Oregano 
Knoflook 
Zout 
olijfolie 
 
 
Bereiding: 

• Los de gist samen met een scheutje olijfolie in het lauwe water  
• Zeef het meel samen met het zout. 
• Maak in het meel  een kuiltje en voeg al knedend het watermengsel toe 

tot een mooi zacht deeg. 
• Maak platte bolletjes van 50 gram. 
• Laten rijzen. 
• Op bakpapier in een voorverwarmde oven van 220°C gaar bakken tot de 

bolletjes krokant zijn in ongeveer 5 tot 8 minuten 
• Snijd de broodjes door midden 

 
Topping 

• Snijd de tomaten in kleine blokjes en marineer ze 
• Snipper de knoflook 
• Doe de tomaten in een bekken samen met wat oregano, knoflook zout 

en olijfolie  
• Smeer de topping op de broodjes 
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Grigliata di verdure:  
ingrediënten: 6 personen 
 
Gegrilde groentes: 
1 aubergine 
1 courgette 
1 teentje knoflook 
peterselie 
zout en peper 
 
Bereiding: 

• Was de aubergine en courgettes en droog ze af. 
• Snijd de courgette in ronde plakjes van ongeveer 1 cm. 
• Snijd de aubergine in de lengte in dunne plakken van 1/2 cm  
• Gril ze op een grilplaat of in een pan met ribbels. 
• Snipper de knoflook en snijd de peterselie fijn 
• Leg ze in een schaal laag voor laag met daar tussen knoflook , zout,  

peper en peterselie overgiet het met olijfolie. 
• Koud serveren als bijlage of als een antipasto. 
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Peperoni arrostiti 
Gegrilde paprika’s 
 
Ingrediënten: 6 personen 
 
3 paprika’s ( geel, groen, rood) 
1 teentje knoflook 
 
Bereiding: 

• Was de paprika’s en droog ze goed af. 
• Leg ze op de grill zodat ze donker bruin worden  
• Doe ze in een plastic zak  
• Snipper de knoflook 
• Na 5 minuten de paprika’s pellen boven licht stromend water. 
• Trek de paprika’s in reepjes en bak ze in olijfolie met knoflook lekker 

gaar.  
• Voeg naar smaak zout toe en eet warm of koud 
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Spaghetti Vongole  
 
Ingrediënten:  6 personen 
 
Verse pasta 
400 gram meel 00 
4 eieren  
Snufje zout 
 
Bereiding: 

• Het meel op een houten werkplank op een hoopje leggen. 
• Een kuil in het midden maken en de eieren en zout in het kuiltje doen. 
• Van buiten naar binnen mengen tot een mooi stevig deeg ontstaat. 
• Gebruik de pasta machine om het deeg te kneden en vervolgens 

spaghetti slierten van te maken. 
• Leg de spaghetti slierten in een bak met bloem 

 
 
Vongole 
1 mandje vongole 
knoflook 
pikant (gedroogd pepertje) 
visbouillonpoeder 
platte peterselie 
zwarte peper 
zout 
witte wijn 
 
 
Bereiding: 

• Was de vongole goed in water (meerdere keren!!) 
• Doe in een hoge pan olijfolie met verse knoflook en een beetje pikant 

(Spaanse peper) 
• Fruit de knoflook en voeg de vongole toe. 
• Voeg visbouillonpoeder, peterselie, zwarte peper, zout en witte wijn toe 
• 1 keer goed roeren en dan op een klein vuur met deksel erop laten 

garen.  
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Direct voor serveren: 
• Kook de pasta beetgaar (ongeveer 5 minuten) en draai deze door de 

vongole 
• Even op hoog vuur door bakken. 
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Ossobuco 
 
Ingrediënten: 6 personen 
 
6 kalfsschenkels  
bloem 
olijfolie 
250 ml. witte wijn 
2 soeplepels tomatensaus 
100 ml. koksroom 
 
Bereiding: 

• De kalfsschenkels in snijden aan de zijkant op 3 plaatsen 
• Door de bloem draaien 
• Schenk olijfolie in een pan.  
• De kalfsschenkels goed bruin en krokant aanbakken en afblussen met 

witte wijn voeg zout en peper toe. 
• Laat het geheel (evt. een beetje water toevoegen) ± 30 min. sudderen. 
• Voeg 2 soeplepels tomatensaus toe en100 ml koksroom toe. 
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Risotto 4 formaggi 
Ingrediënten: 6 personen 
 
Groentenbouillon 
1 winterwortel 
1 steel bleekselderij 
1 ui 
Risotto 
80 gram boter      
½ rode ui 
½ wijnglas witte wijn 
400 gram granarolo rijst 
75 gram pecorina 
75 gram parmiggiano 
75 gram gorgonzola 
 
 
Bereiding: 

• Maak de winterwortel schoon 
• Snijd in grove stukken  
• Snijd de bleekselderij in grote stukken en snijd de ui doormidden. 
• Maak een bouillon van de groente door deze zacht te koken in 5 liter 

water  
• Snipper de ½ ui 
• Doe 2 eetlepels olijfolie in de pan samen met 80 gram boter 
• Fruit de ui aan in dit mengsel  
• Voeg de rijst toe 
• Voeg langzaam al roerend een beetje bouillon toe en ½ wijnglas witte 

wijn 
• Voeg daarna beetje voor beetje de bouillon toe in kleine schepjes 

(soeplepel)  
• Blijf ondertussen regelmatig roeren.  
• Dit duurt ongeveer 20 minuten tot de rijst gaar is  
• Rasp ondertussen de pecorino en parmiggiano grof. 
• Op het einde kunt u diverse kaassoorten van het vuur af in blokjes/ grof 

geraspt toevoegen de zwaarste eerst en als laatste de gorgonzola. 
Roeren tot de kaas de binding maakt.  
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Salata caprese 
 

Ingrediënten: (6 personen) 

2 bolletjes mozzarella (als het kan buffelmozzarella) 
2 trostomaten  
1 eetlepels olijfolie 
1 eetlepel balsamicoazijn 
snufje zwarte peper 
1 eetlepel pijnboompitten 
verse blaadjes basilicum 

  
Bereiding 

• Roer de olijfolie en de balsamicoazijn door elkaar. 
• Rooster de pijnboompitjes  
• Snijd de mozzarella en de tomaten in dunne plakken  
• Leg ze dakpansgewijs op een bord  
• Scheur de blaadjes basilicum in grove stukken en leg ze op de 

mozzarella – tomaten. 
• Bestrooi de pijnboompitjes erover en druppel er de vinaigrette van 

olijfolie - balsamico op. 
• Maak af met een snufje zwarte peper. 
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Pastiera Napoletana 
 
Fase 1: de gort 
Ingrediënten: 
1 pakje vluggort  
300 gram melk 
40 gram boter 
 
Bereiding: 

• Vluggort koken 15-20 minuten (volgens aanwijzingen op de pak) in ruim 
water daarna afgieten 

• Doe de boter in een pan met de melk en de gare gort 10 min op laag 
vuur laten staan en dan af laten koelen 

 
Fase 2: de ricotta 
Ingrediënten: 
700 gram ricotta 
500 gram suiker 
1 zakje vanille suiker 
7 hele eieren en 3 eigeel  
100 gram gekonfijte vruchtjes 
 
Bereiding: 

• Meng de ricotta met de suikers met een lepel of spatel 
• Voeg dan de eieren een voor een toe en de eigelen met een spatel of 

lepel. 
• Voeg dan de gort en het ricottamengsel (fase 1+ 2 samen) 
• Voeg naar wens gekonfijte vruchtjes toe 

 
Fase 3:  het deeg 
Ingrediënten 
500 gram witte bloem 00 
3 eieren 
200 gram suiker 
200 gram boter kamertemperatuur zodat het zacht is 
Snufje zout 



 
 
 

 
 
Kent u iemand die ook op zoek is naar een leuk bedrijfsuitje, geef mij dan naam en telefoonnummer. Bij een boeking 
van de groep ontvangt u dan een gratis kookworkshop voor een persoon. 

1 Citroen 
 
Bereiding: 

• Bloem in een kom doen.  
• Rasp de citroen 
• Een kuiltje maken en voeg de eieren toe dan de boter en suiker en de 

citroenrasp en een snufje zout.  
• Maak een mooi glad deeg met de hand of met de mixer. 
• Vorm invetten 
• Deeg uitrollen tot een dun deeg en de bakvorm bekleden de bodem en 

de rand  
• Bewaar een beetje deeg voor de reepjes boven op 
• Boven op het deeg de moes van fase 1 +2 doen en van het overige deeg 

reepjes maken als afsluiting 
• In de oven van 180 graden afbakken ongeveer 35 minuten  
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Tiramisu 
 
 
Ingrediënten: (voor 18-20 glaasjes) 
 
9 eierdooiers of 270 gram gepasteuriseerde eidooier 
225 gram poedersuiker 
500 gram mascarpone 
1/2 ltr. slagroom 
scheutje amaretto 
400 gram lange vingers 
2 dl sterke koffie 
6 gelatineblaadjes 
glaasjes om de tiramisu in te serveren. 
 
Bereiding: 

• Klop de eierdooiers met de poedersuiker au bain marie, tot een schuimige 
massa ontstaat. 

• Week de gelatine in voldoende koud water ongeveer 5 minuten. 
• Voeg de geweekte gelatine toe aan de eidooier massa en los op. 
• Voeg hier van het vuur de mascarpone aan toe en meng dit met een garde 

tot een homogene massa. 
• Klop de slagroom stijf en voeg ook deze toe aan het mengsel. 
• Zet sterke koffie en giet die in een diep bord of een kom. Voeg hier een 

scheut amaretto aan toe. 
• Doop de lange vingers snel in dit koffiemengsel.  
• Schik een laagje lange vingers in het glaasje  
• Schep een laagje van het slagroom-mascarpone mengsel erop. 
• Daarboven op nog een laagje lange vingers.  
• Schep nog een laagje van het  slagroom-mascarpone mengsel over de 

lange vingers. 
• Laat het gerecht 3-4 uur, afgedekt met plastic folie, in de koelkast 

opstijven.  
• Zeef er voor het opdienen cacaopoeder overheen. 

Je kunt dit ook in een cakevorm maken. 


