
www.culinaircentrum.nl
0492-381565

	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	

 

 
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, 
 
Dorothé Saasen 
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Champignons met kruidenkaas 
 
 
Ingrediënten (voor 10 personen): 
 
20 middelgrote champignons  
kruidenkaas 
  
Bereiding: 
 
• Veeg de champignons schoon met een borsteltje of keukenpapier 
• Haal de steeltjes uit de champignons  
• Vul ze met kruidenkaas 
• Wikkel er een reepje ontbijtspek omheen 
• Grill ze op de bbq tot ze mooi bruin zijn  
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Kruidenboter 
 

Ingrediënten  

 

500 gram roomboter (zacht) 

4 tenen knoflook (of knoflookpulp) 

1 sjalotje 

citroensap 

zout en peper 

gedroogde kruiden zoals peterselie, bieslook, tijm 

 

Bereiding: 

• Snipper de knoflook en het sjalot heel fijn. 

• Snijd de verse kruiden heel fijn. 

• Meng alle ingrediënten door de roomboter met een mixer 

• Eventueel een beetje mayonaise toevoegen voor een meer smeuig geheel 

• Doe het mengsel in een spuitzak  
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Tijgergarnalen van de zoutsteen met avocadomousse  
op een bedje van frisse salade 
 
Ingrediënten (voor 10 personen): 
 
Tijgergarnalen 
avocadomousse 
2 rijpe avocado’s 
3 eetlepels citroensap 
3 eetlepels zure room 
peper 
snufje chilipoeder 
dille 
1 rode peper 
Dressing 
2/3 olie 
1/3 limoensap 
1 theelepel mosterd 
½ teentje knoflook 
beetje honing 
 
gemengde sla 
  
Bereiding: 
 
• Leg de zoutsteen ruim van tevoren op de bbq. Laat de steen ca. 200 graden 

worden.  
Avocadomousse 
• Snijd de avocado’s in blokjes.  
• Snijd de rode peper fijn. 
• Doe de avocado’s samen met rode peper, zure room, citroensap, een snufje 

chilipoeder, dille en wat peper in een kom.  
• Pureer met een staafmixer tot een romige mousse. 
Dressing 
• Meng alle ingrediënten voor de dressing en breng op smaak met zout en peper. 
Garnalen 
• Verwijder het darmkanaal uit de garnalen 
• Vlak voor serveren :Leg de garnalen op de zoutsteen tot ze glazig worden. 

Draai ze dan een keer om en bak ze nog ongeveer 1 minuut. 
Presenteren 
• Schep een lepel avocadomousse op een bord leg de frisse salade ernaast met een 

beetje dressing. Leg de garnalen erop. 
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Hele kip op een bierblik BGE 

Het verwarmde bier houdt het vlees mals, terwijl de huid lekker knapperig wordt. 
Het levert elke keer weer een perfect resultaat op. 

ingrediënten: (4 personen) 

1 hele kip 
1 blik bier 
2 eetlepels zout 
1 theelepel zwarte peper 
3 theelepels kipkruiden 
2 eetlepels vegetarische olie 

 eventueel rookhout 

Bereidingswijze 

• Spoel de kip af van binnen en buiten. Droogmaken met keukenpapier.  
• Smeer de kip licht in met olie en bestrooi de binnen- en buitenkant met zout, 

peper en droge kipkruiden. Laat minimaal een uur intrekken 
• Verwarm de barbecue  
• Open het bierblik en schenk de helft eruit.  
• Zet het blik op een stevige ondergrond.  
• Schuif de kip, door in elke hand een poot vast te pakken, over het blik. 
• Plaats een lekbak onder de kip zodat het vet niet op de kolen of plaat drupt. 
• Zet de kip in goede balans op zijn twee poten en het blikje als een driehoek. 

Let er op dat het geheel stevig staat voordat het deksel gesloten wordt. 
• Bak de kippen indirect gaar op 190 C. (ongeveer 1 uur) 
• Eventueel rookhout toevoegen 
• Haal het geheel voorzichtig van de barbecue af met ovenhandschoenen. Laat 

10 minuten rusten voordat het blik verwijderd wordt.  
• Laat de kip even rusten in aluminiumfolie 
• Snijd in stukken en serveer  

 

 

 

  



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	

 

Gehaktrol met varkenshaas 

ingrediënten: ( 8 personen) 

15 plakken ontbijtspek (langwerpige plakken) 
500 gram gehakt (stroganoff, kalfs- of ander gekruid gehakt) 
3 eetlepels tomaten tapenade 
2 varkenshaasjes 
2 bosui 

Bereidingswijze 

• Maak een matje van ontbijtspek 
• Leg hierop een laagje gehakt. Houd een dikke centimeter vrij van de randen. 
• Bestrijk met tomaten tapenade 
• Leg de varkenshaas erop (vouw de punten dubbel) 
• Leg er een paar bosuitjes in z’n geheel bij (wortel eraf snijden) 
• Rol het geheel op en plak vast met het randje ontbijtspek dat los hangt. 
• Leg de rol op een indirecte bbq en gaar tot het vlees een kerntemperatuur 

heeft van 68-70 graden. 
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Gevulde aardappel met spekjes 
 
ingrediënten: 4 personen 
 
4 grote aardappels  
250 gram spekreepjes 
2 bosuitjes 
125 ml crème fraiche 
75 gram geraspte kaas 
peper, zout 
mosterd 
verse bieslook 
  
Bereiden: 
• Bereid de bbq  voor op indirect grillen op 180 graden 
• Boen de aardappels schoon 
• Kook ze in de schil 15- 20 minuten 
• Bak de spekje in de pan tot het meeste vet eruit is. 
• Hak de bosui in ringetjes en voeg toe aan de spekjes  
• Laat uitlekken op keukenpapier en doe in een kom. 
• Snipper wat bieslook 
• Rasp de kaas 
• Voeg de crème fraiche, bieslook, mosterd, peper en geraspte kaas toe 
• Snijd de aardappels in de lengte doormidden. 
• Haal een beetje aardappel eruit en meng dit door het spekmengsel 
• Bestrooi de aardappels met zout 
• Verdeel het mengsel over de uitgeholde aardappels 
• Plaats de aardappels op de indirecte bbq en laat 15-20 minuten garen. 
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Groentenmix van de BBQ op bakplaat 
 
Ingrediënten: 8 personen 
 
1 aubergine 
1 rode paprika 
1 prei 
1 courgette  
Italiaanse kruiden 
 
Bereiding: 

• Snijd alle groenten in grove blokjes. 
• Meng er Italiaanse kruiden door. 
• Grill op een bakplaat 
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Apple crumble met bastognekoeken 
 
Ingrediënten: 8 personen 

3 elstar appels 
2 theelepels kaneel 
schepje suiker 
citroensap 

Bereiding: 

• Snijd de elstar appels in kleine blokjes.  
• Meng er 3 tl kaneel en suiker doorheen en eventueel een beetje citroensap 
• Verkruimel de bastognekoeken grof. 
• Vlak voor uitserveren: Neem 8 schaaltjes en vul deze met appel, daar bovenop 

de bastognekruimels 
• Zet de schaaltjes ca 20 minuten indirect op de BBQ 
• Als het van de bbq komt, laat het dan even wat afkoelen  
• Klop ondertussen wat slagroom stijf en serveer met vanille ijs 

Bereid het bordje reeds voor en het bordje moet er als volgt uit zien een toefje 
slagroom een bakje crumble met karamel saus er overheen, een bolletje ijs.  
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Karamelsaus 
 
Ingrediënten: (18 personen)  
 
200 g suiker 
1 1/2 dl water 
100 ml kookroom of slagroom 
50 g harde boter  
 
	
Bereiding: 
	
• Doe de suiker met het water en de 50 gram boter in een koekenpan en laat 

langzaam karamelliseren. (half uurtje op laag vuur) Niet doorroeren! 
• Als de karamel mooi van kleur is de kookroom of slagroom toevoegen. 
• Voeg hierna nog enkele kleine klontjes boter toe. Daarmee bind de saus. 
• Laat ongeveer ½ uurtje afkoelen.  
	
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


