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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. 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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Amuse 
Paté van fazant met appel en rode uienchutney 

 
 

Voorgerecht 
Salade met gerookte eendenborst en een mousse van ganzenborst 

 
Soep en basis saus 

Wildbouillon 
Wildfond 

 
 

Hoofdgerecht 
Wildpeper 

Aardappel pastinaak puree 
Hertenbiefstukjes met een portsaus 

Spruitjes met kastanjes 
Hartige ganache van bloedworst 

 
 

Dessert 
Chocolade taartje 

Stoofpeertjes  
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Paté van fazant met appel en bosbessenjam 
 
Ingrediënten: ( 10 personen) 
Paté van fazant 
40 gram cantharellen 
5-10 gram boter 
50 gram ontbijtspek gerookt blokjes 
200 gram fazantenfilet 
40 gram eiwit 
2 theelepels cognac 
50 gram room 
1 theelepel gembersiroop 
peper en zout 
Appel: 
1 elstar 
1 lepel roomboter 
1 theelepel honing 
rode uien chutney  
zwarte peper 
 
 
Bereiding:  
Paté van fazant: 

• Maak de cantharellen schoon en snijd ze in stukjes van ½ cm.  
• Bak deze en laat afkoelen. Ze moeten helemaal droog zijn.  
• Bak het spek in een droge pan goudbruin. Laat ze niet uitlekken.  
• Snijd de fazantenfilet klein en pureer deze kort en pulserend in de cutter 

samen met het eiwit en de cognac tot een gladde farce. Pureer zo kort 
mogelijk.  

• Meng het spek en de cantharellen door de farce.  
• Spatel er daarna de ongeslagen room en de gembersiroop door en breng op 

smaak met peper en zout.  
• Doe de farce in een spuitzak en spuit op plasticfolie een rol van 3 cm dik.  
• Rol zo strak mogelijk op en rol het daarna nogmaals in een stuk plastic, zodat 

de rol waterdicht is.  
• Breng water aan de kook en pocheer de rol hierin 10 min.  
• Haal de pan van het vuur en laat de rol nog 5 min nagaren in het water. Leg 

de rol daarna in ijswater om af te koelen. 
Appel: 

• Snijd de appel op de snijmachine in plakken van 5 mm dikte.  
• Snijd de plakken doormidden en verwijder het klokhuis met een ronde steker. 

Probeer zo gelijk mogelijke halve schijven te maken (2p.p.).  
• Bak de appel kort in boter beetgaar en glaceer met een beetje honing. Zet 

weg op de werkbank. 
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Presentatie: 
• Verwijder de plastic van de rol paté en snijd de paté in gelijke rondjes.  
• Neem een bordje op kamertemperatuur en leg hierop stukjes appel. 
• Leg de paté half op de appel en doe op de paté een theelepel rode uien 

chutney  
• Strooi rondom wat grof gemalen zwarte peper. 
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Rode uien chutney 
 
Ingrediënten: ( 10 personen) 
 
4 rode uien 
2 teentje knoflook 
5 eetlepels olijfolie 
3 theelepels bruine basterdsuiker 
3 eetlepels balsamico-azijn 
60 gram rozijnen 
zout en peper 

 

Bereiding: 

• Pel de uien en knoflook.  
• Snijd de uien in halve ringen en de knoflook in stukjes.  
• Verhit de olie en fruit de uien met knoflook op een laag vuur in 15 minuten zacht. 
• Voeg de basterdsuiker en balsamico-azijn toe en laat het mengsel 10 minuten 

zachtjes inkoken tot het vocht verdampt is.  
• Was de rozijnen en roer ze erdoor.  
• Haal de pan van het vuur en laat de chutney afkoelen. Breng het op smaak met 

zout en peper.  
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Salade met gerookte eendenborst en een mousse 
van ganzenborst  
 

Ingrediënten: (10 personen) 

30 plakjes gerookte eendenborst 
Voor de mousse:      
175 gram ganzenborst (om te roken) 
175 ml kookroom      
1 dl slagroom  
3 gelatineblaadjes       
10 cc rode port       
Voor het garnituur:       
5 zongedroogde tomaten 
bramen en/of zwarte besjes 
gemengde salade       
Dressing: 
150 ml Yoghurt  
30 ml Walnoten olie  
30 ml frambozenazijn  
citroensap 
 
balsamico dressing 
 
Bereiding: 
De mousse 
• Kruid de ganzenborst met peper en zout en bak even krokant aan. 
• Leg onderin de rookpan 2 eetlepels rookmot.  
• Zet deze op een matig vuur met een deksel op de pan. Als de rook niet meer geel 

is leg je de ganzenborst op het rooster en laat je deze roken tot een kerntemp. 
van 54 graden.  

• Haal de borst eruit en laat afkoelen. 
• Week de gelatine in koud water. 
• Snijd de borst in kleine stukjes en laat deze verder garen in 3,5 dl kookroom. 
• Daarna samen glad pureren in de foodprocessor. 
• Voeg de geweekte gelatine toe.  
• Laat het mengsel afkoelen tot deze begint te geleren. 
• Klop de 2 dl slagroom op. 
• Spatel de geklopte room door het mengsel wat opstijft. 
• Op smaak brengen met port, peper en zout. 
• In een glaasje doen en in de koeling verder laten opstijven. 
Dressing 
• Dressing maken van yoghurt, walnotenolie, frambozenazijn, peper, zout en 

eventueel wat citroensap 
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Presentatie: 
• Sla wassen en drogen. 
• De zongedroogde tomaten in reepjes snijden. 
• De sla aanmaken met de dressing. 
• Op een bordje enkele blaadjes sla leggen.  
• Het glaasje ganzenmousse op het bordje zetten. 
• De plakjes eendenborst (3 p.p) erbij leggen  
• Garneren met de zongedroogde tomaatjes en vruchten. 
• Een streepje balsamico dressing op het bord spuiten. 
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Wildbouillon 
 
Ingrediënten: 
 
1 kg wildresten 
2 uien 
1 winterwortel 
2 kleine preien 
100 gram geklaarde boter 
4 liter koud water 
6 takjes selderij 
6 takjes peterselie 
2 teentjes knoflook 
2 takjes tijm 
2 laurierblaadjes 
2 kruidnagels 
20 peperkorrels 
16 jeneverbessen 
zout 
 
 
Bereiding: 

• Neem ca. 1 kg. wildresten, dit zijn minder mooie stukken klein wild en 
karkassen van wild en gevogelte. 

• Snijd uien in ringen, winterwortel in schijven en preien in stukken. 
• Bak in een braadpan op een hoog vuur in 100 gram geklaard boter de 

wildresten samen met de gesneden groenten, onder voortdurend omscheppen, 
in 3 minuten snel rondom bruin. 

• Giet er 4 liter koud water bij en voeg er selderij, peterselie, knoflook, tijm, 
laurierblaadje, kruidnagel, peperkorrels, jeneverbessen en zout aan toe. 

• Breng dit langzaam aan de kook. 
• Schep het schuim er zo nu en dan af. 
• Laat de bouillon, op een laag vuur ca. 4 uur trekken. 
• Giet de bouillon eerst door een zeef en vervolgens door een vochtige doek.  

 
Het clarifiëren van bouillon: 

• De koude bouillon moet helder gemaakt worden (geclarifieerd). 
• Mirepoix heel fijn snijden, eiwitten losslaan en dit samen met gehakt 

vermengen.  
• Eventueel tomatenpuree toevoegen en afsmaken. 

 
Risicofactor: 

• Indien bouillon kookt, slaat deze blind 
• nooit een deksel op een bouillon (marmite) 
• nooit veel roeren in de bouillon 
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Wildfond 
 
Ingrediënten: voor 1,5 ltr. 
 
2 kg. wildbotten 
500 gram ui 
200 gram wortelen 
100 gram knolselderij 
1 eetlepel tomatenpuree 
op smaak brengen: 
8 tot 10 witte peperkorrels 
3 pimentbolletjes 
2 kruidnagels 
1 laurierblad 
6 tot 8 jeneverbessen 
1 takje tijm 
 
 
 
Bereiding: 
 
• Verwarm de oven voor op 200°C 
• Leg de botten in een braadslede en laat de botten er in staan tot ze donkerbruin 

verkleurd zijn. 
• Voeg het tomatenpuree toe als de botten mooi donker zijn. 
• Maak de groenten schoon.  
• Snijd de uien doormidden en gril tot ze bruin zijn in een koekepan 
• Doe de botten in een grote pan, voeg de groenten toen en voeg zoveel water toe 

zodat alles onderstaat. 
• Breng de fond aan de kook en schuim af. 
• Voeg de kruiden toe en laat zachtjes koken. (schuim regelmatig af) 
• Bekleed een puntzeef met een passeerdoek en giet de fond door de zeef in een 

andere pan. Laat de fond langzaam doorlopen zonder aan de doek te trekken. 
• Laat de fond inkoken tot de gewenste dikte. 
• Ontvet opnieuw en laat afkoelen. 
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Wildpeper 

Ingrediënten: (10 personen) 
 
Marinade 
3 dl rode wijn 
150 gram wortel brunoise 
150 gram knolselderij brunoise 
150 gram uien brunoise 
3 takjes tijm 
4 kruidnagels 
1 eetlepel witte peperkorrels 
20 jeneverbessen 
3 steranijs 
1 kg. Wildpoulet 
zout en peper 
roomboter 
1 ltr. Kalfsfond/ wildfond 
150 gram gerookt spek 
250 gram champignons 
150 gram zilveruitjes zoetzuur 
100 gram peperkoek 
 
Bereiding: 

• Maak een marinade van de rode wijn, de groenten, kruiden en specerijen en 
laat de wildpoulet hier 24 tot 48 uur in marineren. 

• Haal het poulet uit de marinade en dep het goed droog met keukenpapier. 
(bewaar de groenten: Laat uitlekken) 

• Kruid het vlees met peper en zout  
• Bak het vlees rondom mooi bruin in roomboter. Haal het vlees uit de pan. 
• Fruit de uitgelekte groenten uit de marinade in het braadvocht. 
• Voeg de marinade toe en laat het poulet hierin een uur rustig sudderen. Voeg 

de kalfsfond/wildfond toe en laat het vlees verder garen tot het uit elkaar valt. 
• Kook de saus in tot de gewenste smaak en dikte en bind verder af met in 

blokjes gesneden peperkoek. 
• Doe het geplukte vlees bij de gebonden saus. 
• Bak de spek licht uit in een koekenpan, voeg de uitjes en champignons toe en 

bak goudbruin. 
• Garneer de wildpeper hier mee. 
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Aardappel pastinaak puree 
 
Ingrediënten: (10 personen) 

 

800 g aardappelen 
500 g pastinaken 
2 dl witte wijn 
zout 
2 dl melk 
klontje boter 

 

 

Bereiding: 

• Schil de aardappelen en snijd deze in stukjes. 
• Schil de pastinaak en snijd deze in blokjes net zo groot als de aardappel. 
• Zet ze samen in water en de wijn met een snufje zout op het vuur en kook de 

aardappelpastinaak gaar in zo`n 15-18 minuten. 
• Giet af en stamp de fijn. 
• Roer er de voorverwarmde melk erdoorheen tezamen met een klontje boter. 
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Hertenbiefstukjes met een portsaus 
 
 
Ingrediënten: (voor 10 pers.): 
 
Hertenbief aan het stuk of medaillons 120 gram p.p  
100 gram boter 
400 gram kalfsfond     
350 cl rode port 
40 gram sjalotten 
 
 
Bereiding: 
• De sjalotten snipperen 
• Port toevoegen en in laten koken 
• De kalfsfond toevoegen. 
• Eventueel afbinden. 
• De hertenbiefstuk kruiden met peper. 
• Boter heet laten worden en bakken als een biefstuk. Daarna zouten. 
• Boter afblussen met een scheutje wijn, in laten koken en bij de saus zeven. 
• Presentatie: 
• Medaillons onder op het bord leggen, saus er tegenaan scheppen. 
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Spruitjes met kastanjes 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
1,5 kg. spruitjes 
250 gram vacuüm verpakte kastanjes 
100 gram boter 
nootmuskaat 
peper en zout 
 
 
Bereiding: 

• Maak de spruitjes schoon en zet bij grote spruitjes een kruis in de onderkant. 
• Hak de kastanjes grof. 
• Kook de spruitjes beetgaar in water met zout. 
• Vlak voor serveren de boter smelten en in de boter de kastanjes verwarmen. 

Voeg de spruitjes toe. 
• Breng op smaak met zout en peper en nootmuskaat.   
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Hartige ganache van bloedworst 
 
Ingrediënten: (voor 10 personen) 
 
300 gram koksroom 
200 gram bloedworst zonder vel 
50 gram pure chocolade 
peper en zout 

Bereiding 

• Snijd de bloedworst in stukken en draai fijn in een (thermo)blender of 
keukenmachine. 

• Breng de Koksroom aan de kook en giet al draaiende bij de bloedworst. 
• Voeg de chocolade toe en draai glad. 
• Breng op smaak met peper en zout. 
• Giet de ganache op een plaat of in een bak zodat er een laag ontstaat van enkele 

centimeters dikte. 
• Laat afkoelen en snij op het gewenste formaat. 

Op deze manier kun je bloedworst zelf een gewenste vorm geven. Ook geef je een 
interessante structuur een iets toegankelijkere smaak door pure chocolade toe te 
voegen. Het is te gebruiken als onderdeel van gerechten van wild en gevogelte of als 
onderdeel van een amuse 
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Moulleux au chocolat 
Chocolade taartje  
 
Ingrediënten: (6 grote vormpjes of 12 kleinere) 
 
125 gr. chocolade extra puur 
150 gr. boter op kamertemperatuur 
100 gr. witte basterdsuiker 
4 eieren 
75 gr. zelfrijzend bakmeel 
 
Bereiding: 

• Beboter de bakvormpjes.  
• Verwarm de oven voor op 200°C. 
• Smelt in een steelpan op laag vuur de boter met de chocolade. Roer tot een 

mooi glad geheel. 
• Klop met een mixer de eieren met de basterdsuiker dik en romig 
• Spatel er luchtig het bakmeel en daarna de chocoladeboter door. 
• Verdeel het mengsel over de bakvormpjes en zet in de koelkast. 
• LET OP PAS IN DE OVEN ZETTEN NET VOOR UITSERVEREN 
• Bak in ongeveer 8 minuten in de oven. De bovenkant moet stevig aanvoelen 

maar de kern moet nog vloeibaar zijn.  
• Laat de cakejes 1-2 minuten staan en stort dan heel voorzichtig op een bord. 
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Stoofperen met bier 
 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
10 stoofperen (gieser wildeman) 
1 flesje quadruppel 
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,  
• Giet daarna het bier rustig in de pan.  
• Aanvullen tot ze net onder staan met 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. 
 
 


