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Beste gast van Culinair Centrum, 
 
Leuk dat je aanwezig was bij een kookworkshop van Culinair Centrum. Wij 
hopen dat je veel geleerd hebt!  
 
Hierbij ontvang je 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 ben je ook welkom om met een groep vanaf 8 personen op iedere 
dag van de week een kookworkshop naar eigen wens te volgen.  
 
Heb je geen zin om zelf te koken? Onze koks koken ook graag voor je. 
Je kunt bij ons terecht voor een feestje met een borrelgarnituur of buffet. Ook 
de catering op je eigen locatie regelen wij graag voor je. 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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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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Mayonaise 

Ingrediënten: 

1 eierdooier  
zonnebloemolie, 
1 theelepel azijn,  
2 theelepels citroensap  
snufje zout  
peper  
mespuntje mosterd 

 

Bereiding: 

• Zorg er voor dat het ei op kamertemperatuur is.  
• Scheid het eigeel van het wit en doe alle ingrediënten behalve de olie in 

de keukenmachine (of een kom als u een garde wil gebruiken). 
• Mix deze tot het eigeel schuimig en licht van kleur wordt. 
• Druppel nu al roerend de olie er in. Vooral in het begin heel langzaam.  
• Roer steeds tot alle olie opgenomen is en voeg dan pas meer olie toe. 
• U heeft nu een heerlijke mayonaise die in de koelkast een paar dagen 

houdbaar is.  

Eventueel kun je druppels truffelolie toevoegen voor een truffelmayonaise 
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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 dessert lepetje kaas op een met bakpapier 

beklede bakplaat (of bakmatje). Leg de hoopjes ver genoeg uit elkaar zodat 
ze elkaar niet raken.   

• Bak in de oven tot ze goudgeel zijn. 
• Haal ze uit de oven en laat ze afkoelen op het bakmatje. 
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Roodbaars- parelcouscous – tomaat - en antiboise 
Ingrediënten: (20 personen) 
 
Roodbaars 
2 kg. roodbaars of ander mooi visje 
olijfolie 
takje rozemarijn 
roomboter 
Tomaat antiboise  
5 tomaten 
3 sjalotten 
1 teen knoflook 
1 takje tijm 
1 takje dragon 
100 ml tomatensap 
scheutje Aceto balsamico 
zout en peper 
olijfolie 
Parelcouscous 
½ st paprika groen 
2 st sjalot 
3 teentjes knoflook 
1 el tomatenpuree 
1/5 bosje dragon 
1 ltr. gevogeltebouillon 
5 st radijsjes 
400 g parelcouscous 
 
Bereiding: 
Roodbaars 

• Verwijder de graatjes van de roodbaars en snijd in mooie gelijke porties 
(bij doorgifte gaan we de roodbaars bakken) 

• Neem 3 bakpannen en voeg olijfolie toe, laat de pan warm worden en 
voeg dan de roodbaars toe en bak rustig aan tot de vis mooi krokant is 
en draai dan om. 

• Voeg een takje rozemarijn toe en voeg roomboter toe en arroseer over 
de roodbaarsfilets (arroseren = bedruipen met het vet in de pan) 

Tomaat antiboise  
• Zet een pan met ruim water op en breng aan de kook 
• Zet in de tomaatjes een kruisje 
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• Zet een bak met ijswater klaar  
• Dompel de tomaten 10 seconden in het kokende water en doe ze daarna 

in het ijswater  
• Laat afkoelen en verwijder het velletje (Dit heet pliceren) 
• Verwijder de zaadlijsten en snijd de tomaten in brunoise 
• Snipper de sjalotjes fijn en hak de teen knoflook ook fijn  
• Fruit de sjalot en knoflook op middelmatig vuur in olie 
• Voeg een takje tijm toe en een takje dragon en blus af met het 

tomatensap 
• Voeg een scheutje Aceto balsamico toe en haal de pan van het vuur 
• Voeg de brunoise van tomaat toe en breng op smaak met zout en peper 
• Als het mengsel iets is afgekoeld voegen we 2 keer zoveel olijfolie toe en 

laat rusten  
Parelcouscous  

• Snijd de paprika in zeer fijne brunoise van 2 mm. 
• Snijd de radijsjes in zeer fijne brunoise van 2 mm. 
• Snipper de sjalot zeer fijn en wrijf de knoflook fijn. 
• Fruit de sjalot, knoflook en paprika aan.  
• Voeg tomatenpuree toe en roer door. 
• Roer de couscous erdoor en voeg kokende bouillon toe. 
• Haal van het vuur als het gaar is en voeg de radijsbrunoise en 

fijngesneden dragonblaadjes toe. 
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Rode paprikasoep 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
2 el olijfolie 
2 uien 
1 chilipeper, gesneden 
1 tl karwijzaad, plus extra voor de garnering 
3 tenen knoflook 
blaadjes van 5 takjes tijm 
4 rode paprika’s 
2 ltr. groentebouillon 
 
 
Bereiding: 

• Snipper de ui. Snijd de chilipeper fijn.  
• Snipper de knoflook fijn 
• Snijd de paprika in grove stukken. 
• Verhit de olie in een pan, voeg de uisnippers en chilipeper toe en fruit ze 

10 minuten.  
• Voeg het karwijzaad, de knoflook en tijm toe. Bak even mee.  
• Voeg de stukjes paprika toe, leg het deksel op de pan en laat 10 minuten 

zacht ‘zweten’. 
• Voeg de groentebouillon toe en breng de soep aan de kook.  
• Laat dan 15 minuten op laag vuur koken.  
• Rooster wat karwijzaad. 
• Neem de pan van het vuur en laat iets afkoelen.  
• Pureer de soep glad en druppel er wat olie over.  
• Bestrooi tot slot met geroosterd karwijzaad. 
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Hertenbiefstukjes met een vlierbessensaus 
 
 
Ingrediënten: (voor 18 pers.): 
 
18 hertenmedaillons  
110 g  boter 
200 ml vlierbessenlikeur 
enkele takjes tijm 
100 g sjalotten 
1 ltr stevige bruine wildbouillon 
Bruine roux 
 
Bereiding: 
 
• Fruit de sjalotten aan in wat boter, voeg de vlierbessenlikeur en de tijm toe. 

Laat dit tot 1/3 inkoken. 
• Voeg dan de wildbouillon toe en laat nog wat verder inkoken. Eventueel de 

saus licht binden met iets bruine roux. 
• Daarna de saus zeven en afsmaken. 
• De hertenbiefstuk kruiden met peper. 
• Boter heet laten worden en aanbraden. Gaar laten worden in de oven met 

de kernthermometer. Daarna zouten. 
• Boter afblussen met een scheutje wijn, in laten koken en bij de saus zeven. 
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Groentenmix 
 
Ingrediënten: 10 personen 
 
1 winterwortel 
200 gram peultjes of boontjes of courgette of snijbonen 
100 gram knolselderij 
1 teentje knoflook 
3 takjes bieslook 
 
Bereiding: 

• Schil de wortel en de knolselderij, snijd in de lengte in stukken van 5 cm. 
• Snijd in julienne reepjes. 
• Snijd de peultjes in de lengte in julienne reepjes 
• Snipper 1 teentje knoflook 
• Snipper de bieslook fijn 
• Blancheer de wortel en de knolselderij 
• Verhit olijfolie in een koekenpan of wok vlak voor uitserveren. 
• Fruit de knoflook even aan en voeg de peultjes toe.  
• Wok al roerend 1 minuutje tot de peultjes beetgaar zijn. 
• Voeg de wortel en de knolselderij toe 
• Op het laatst de bieslook erdoor scheppen. 
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Mousseline van zoete aardappel  
Ingrediënten: (10 personen) 

 
1 kg 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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Stoofperen 
 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
18 stoofperen (gieser wildeman) 
50 gram suiker 
½ liter rode wijn 
½ liter water 
stukje pijpkaneel 
2  kruidnageltjes 
stukje citroenschil 
1 dl azijn 
10 gram aardappelzetmeel 
 
 
Bereiding: 
 
• De peren schillen, steeltje eraan laten. Een klein stukje van de onderkant 

afsnijden zodat ze mooi kunnen blijven staan op het bord. 
• De peren met de steeltjes naar boven op de bodem van de pan zetten, net 

onder water, en met de rest van de ingrediënten opzetten. 
• Ongeveer 2 uur tegen het kookpunt aan laten staan. 
• Binden met ± 10 gram aardappelzetmeel dat aangemaakt is met koud 

water. 
• In het kookvocht afkoelen. 
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Butterscotch saus 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
225 g bruine basterd suiker 
¾ dl water 
1½ dl slagroom 
75 g boter 
	
	
Bereiding: 
• Breng basterdsuiker samen met het water aan de kook en laat de suiker 

volledig oplossen. 
• Voeg slagroom toe en breng aan de kook. 
• Klop de boter door de saus en laat zachtjes tot 1/3 inkoken. 
• Laat saus afkoelen tot serveren. 
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Appel-maanzaad-taartje 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
100 gram brioche   
1 stuk Granny Smith  
25 gram maanzaad  
200 ml  slagroom  
3 stuk eieren 
45 gram fijne kristalsuiker 
Snufje kaneel  
20 ml. calvados (scheutje) 
Boter  
Poedersuiker  
 
Bereiding: 

• Verwarm de oven op 160° C. 
• Snijd de korstjes van het briochebrood en snijd in kleine blokjes. 
• Schil de appel, snijd de appel in vieren, verwijder het klokhuis. 
• Snijd de appel in kleine blokjes. 
• Meng appel, brioche en maanzaad. 
• Klop de slagroom met de eieren en de kristalsuiker in een kom. 
• Voeg de kaneel en calvados toe. 
• Meng er het briochemengsel goed door. 
• Vul kleine siliconen vormpjes voor de helft met de briochemassa.  
• Bak de taartjes in ongeveer 30 minuten in een oven van 160°C.  
• Haal de taartjes uit de vormpjes, stort ze en bestrooi ze met poedersuiker. 
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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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Hazelnootparfait  
 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
250 ml. ongezoete slagroom 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
30 gram hazelnootpasta 
30 gram hazelnoten 
20 ml koffielikeur 
 
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 met een spatel tot een 

luchtige substantie. Eventueel in een bak met ijswater zetten. 
• Meng de hazelnootpasta door het eimengsel  
• Hak de hazelnoten grof 
• Spatel (niet roeren) nu de room en de gehakte hazelnoten door de 

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

diepvries. 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

	


