
 
 
 
 

 
 
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 je aanwezig was bij een kookworkshop in Culinair 
Centrum. Wij hopen dat je veel geleerd hebt en genoten!  
 
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 jullie eigen locatie regelen wij graag. 
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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Flammkuchen 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
2 kleine bodems 
50 gram crème fraîche  
75 gr gerookte spekblokjes  
1 rode uien gesneden 
40 gram geraspte kaas  
1 bosui 
Kruiden 
 
Bereiding: 

• Maak de kruiden door de crème fraîche en peper naar smaak toe voegen. 
• Snijd de bosui in fijne ringen en was deze en laat goed uitlekken. 
• Snijd de rode ui in fijne halve ringen 
• Smeer een dun laagje crème op de bodem.  
• Verdeel de ingrediënten gelijk over de bodem maar zorg dat het niet te 

vol ligt. 
• Bak ze circa 5 minuten op de keramische BBQ op de voorverwarmde 

steen. Zorg dat de BBQ goed heet is 220 gr. 
• Snijd in kleine stukjes met het wieletje en deel uit. 
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Coquille – bloedsinaasappel – wortel 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
Coquille 
8 st coquille 
Bloedsinaasappelsaus 
1 st sjalot 
3 dl witte wijn 
250 ml bloedsinaasappelsap (boiron) 
1 cm verse gember 
½ st steranijs 
olijfolie 
zout / peper 
Wortelmousse 
200 g bospeen 
25 g boter 
¾  theelepel Xantana 
5 st bieslooksprieten (dun) 
zout / peper 
 
Bereiding: 
Coquille 

• Bak de coquille vlak voor serveren heel kort 
• Bestrooi met zout en peper. 

Bloedsinaasappelsaus 
• Snijd de sjalot en de gember fijn. 
• Fruit de sjalot aan. Voeg witte wijn toe en laat tot 1/3 inkoken. 
• Voeg gember, steranijs en bloedsinaasappelsap toe en laat tot de helft 

inkoken. 
• Verwijder de steranijs na 5 minuten. 
• Breng op smaak en passeer door een zeef. 

Wortelmousse 
• Schil de bospeen, snijd de bieslook fijn. 
• Kook de bospeen gaar (bewaar het kookvocht). 
• Pureer de bospeen met de boter en Xantana (evt. kookvocht toevoegen 

naar behoefte). 
• Breng op smaak met bieslook, peper en zout. 

Presentatie: 
• Verdeel 1 eetlepel van de wortelmousse in een diep bord. 
• Plaats de coquille op de puree en verdeel de saus rond de puree. 
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Tempura van gamba met truffelmayonaise 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
Olie om in te frituren  
8 Gamba’s (8/12) 
Tempurapoeder: 
75 gram tempurabloem  
spa rood  
panko  
Truffelmayonaise: 
1 eierdooier  
zonnebloemolie, 
1 theelepel azijn,  
2 theelepels citroensap  
snufje zout  
peper  
mespuntje mosterd 
 
Bereiding: 
 
Tempuramengsel 
• Maak het tempurabeslag door de spa rood toe te voegen. 
• Roer met een vork tot een beslag. Er mogen best wat klontjes achterblijven. 
• Maak het niet te lang van tevoren klaar. 
 
Truffelmayonaise: 

• 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 
• Voeg enkele druppels truffelolie toe voor de truffelmayonaise 

Gamba’s: 
• Verwarm de olie in een frituurpan op 170°C. 
• Pel de gamba’s, maar laat het uiteinde van de staart eraan. 
• Steek op een satéprikker.  
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• Maak een tempuramengsel en laat dit even rusten. 
• Haal de gamba’s door het mengsel en dan even door de panko. 
• Frituur ze ± 1 minuut in de hete olie. 
Serveren: 
• Serveer de truffelmayonaise in een glaasje. 
• Steek hierin de gefrituurde gamba. 
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Avocado crème met reepjes tomaat 

Ingrediënten: voor 6 personen: 

• 1 rijpe avocado 
• sap van 1 limoen 
• 2 eetlepels bieslook, fijngeknipt 
• 2 kleine trostomaten (Tasty Tom) 

Bereiding: 

1. Halveer de tomaat, verwijder de zaadjes en snijd de tomaat in flinterdunne reepjes. 
Laat ze op keukenpapier uitlekken. 

2. Meng de tomaatreepjes met 1 eetlepel limoensap, 1 eetlepel bieslook en zout en peper 
naar smaak. 

3. Halveer de avocado, schep het vruchtvlees in de keukenmachine en pureer het met 2 
eetlepels limoensap. 

4. Spatel de eetlepel bieslook erdoor en breng op smaak met zout en peper. 
5. Doe dit mengsel over in een spuitzak met gladde spuitmond. 
6. Spuit de avocadocrème in amuseglaasjes of borrelglaasjes en schep de tomaatreepjes 

erop. 
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Snoekbaars- parelcouscous – tomaat antiboise  
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Snoekbaars 
18  Snoekbaarsfilet 60 gram 
olijfolie 
takje rozemarijn 
roomboter 
Tomaat antiboise  
5 tomaten 
3 sjalotten 
1 teen knoflook 
1 takje tijm 
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 ltr. gevogeltebouillon 
5 st radijsjes 
400 g parelcouscous 
 
Bereiding: 
Snoekbaars 

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

• Neem een bakpan en voeg olijfolie toe, laat de pan warm worden en 
voeg dan de snoekbaars 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 snoekbaarsfilets (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 
• Zet een bak met ijswater klaar  
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• 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  
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Gegrilde bavette – met rodeport saus 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Bavette 
2 kg bavette   
zout / peper 
Marinade 
1 rode ui 
1 zoete puntpaprika’s 
3 teentjes knoflook 
1 rode peper 
halve bos verse koriander 
sap van 3 limoenen 
olijfolie (zoveel als limoensap) 
snufje gemalen komijn 
peper en zout 
Saus 
1 ltr. kalfsfond 
2 st sjalotten 
2 dl rode wijn 
1 dl port 
4 teentjes knoflook 
zout / peper 
 
Bereiding: 
Bavette 

• Snijd de ingrediënten voor de marinade grof en marineer het vlees 
ongeveer 4 uur. ( is al gedaan) 

• Breng de BBQ naar een temperatuur van 230°C 
• Haal de bavette uit de marinade. (Bewaar deze marinade) 
• Bestrooi de bavette met zeezout en wrijf dit goed in het vlees 
• Gril het vlees gedurende 4 minuten aan beide kanten en maak een 

mooie grillruit. Sluit na elke handeling het deksel. 
• Neem de bavette uit de bbq en leg op een snijplank. 
• In het midden is het vlees nog vrij rood. Snijd dikke repen van 2 a 3 cm. 

en leg deze nogmaals op de grill. 
• Grill alleen de rode kant en keer om na 1 minuut. 
• Een mooie kerntemperatuur is 53°C tot 56 °C. 
• Laat het vlees even rusten op de snijplank 
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Saus 
• Snijd de sjalotten fijn, snipper de knoflook en fruit aan. 
• Voeg de wijn en port toe en laat tot 1/3 inkoken. 
• Voeg de fond toe en laat tot de helft inkoken. 
• Passeer de saus door een zeef en breng op smaak. 
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Mousseline van zoete aardappel  
Ingrediënten: (18 personen) 

 
2 kgr. zoete aardappels  
200 gr boter 
200 ml melk 
200 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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Groentenmix 
 
Ingrediënten: 18 personen 
 
1 winterwortel 
300 gram peultjes of boontjes of courgette of snijbonen 
150 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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Tompouce van bladerdeeg met witte chocolade  
 

Ingrediënten: (18 personen) 
Crème 
1 eetlepel vanillesuiker 
2 tonkabonen 
1 ½ dl melk 
2 blaadjes gelatine 
75 gram witte chocolade 
125 gram mascarpone 
1 dl slagroom 
½ dl scheutje amaretto of melk 
Tompouce 
6 plakjes bladerdeeg 
2 ei 
poedersuiker 
50 gram pure chocolade 
Bereiding: 
Crème: Deze eerst maken ivm tijd nodig voor het opstijven 

• Rasp de tonkabonen fijn en doe ook in de melk. 
• Voeg de eetlepel vanillesuiker toe. 
• Laat de melk 15 minuten trekken op een laag vuur. (niet koken) 
• Leg de gelatineblaadjes in een bodempje koud water. 
• Los de geweekte gelatine op in de warme melk en giet over de chocolade 

en roer totdat de chocolade gesmolten is. (eventueel au-bain marie). 
• Laat afkoelen door het mengsel in een bak met water te zetten en roer 

regelmatig tot de crème lobbig is. 
• Roer de mascarpone met de drankjes tot een glad mengsel en schep 

door het melkmengsel. 
• Klop de slagroom half stijf en schep ook door de lobbige massa 
• Doe de creme in een spuitzak en laat opstijven in de koelkast 

Tompouce: 
• Snijd de plakjes bladerdeeg in 3 repen.  
• Klop het ei los en bestrijk het bladerdeeg. 
• Bestrooi royaal met poedersuiker 
• Bak de plakjes korstdeeg in een oven op 200 °C goudbruin ( 8-10 

minuten) 
• Snijd het korstdeeg dwars doormidden. 
• Smelt de chocolade. 
• Bestrijk een kant van de plakjes bladerdeeg met de chocolade 
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• Spuit de crème vlak voor uitserveren op de plakjes bladerdeeg leg er een 
plakje op en bestrooi met poedersuiker. 
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Mangoparfait  
 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
250 ml. ongezoete slagroom 
3 mango’s 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
1 dl grand marnier                                           
 
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. 
• Schil de mango. Snijd in stukken en mix in de blender tot een puree. 
• Spatel (niet roeren) nu de room en de mangocoulis door de eiermassa. 
• Voeg de grand marnier toe. 
• Stort in een schaal of in kleine vormpjes en zet ongeveer 3 uur in de 

diepvries. 
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Crumble van hazelnoot en amandel 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
20 gram suiker 
20 gram amandelen om poeder te maken 
10 gram hazelnoten 
25 gram boter 
20 gram bloem 
 
Bereiding: 
 

• Verwarm de oven voor op 200°C 
• Maal de amandelen in een keukenmachine tot poeder. 
• Hak de hazelnoten grof 
• Meng alle ingrediënten in een kom 
• Stort daarna alles op een bakplaat met een ovenmatje of vetvrij papier 

en zet in de oven. 
• Bakken tot de crumble goudbruin is.  
• Om de 4 minuten de crumble door elkaar mengen om een egale kleuring 

te krijgen. 
 

 

 


