
www.culinaircentrum.nl
0492-381565

	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	

 

 
 
 
 
 
 
 
Beste gast van Culinair Centrum, 
 
Leuk dat u aanwezig was bij een kookworkshop van 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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Pesto groen 
 
Ingrediënten:  
 
heel bosje basilicum 
50 gr. pijnboompitten geroosterd 
100 gr. pecorino of grana padano kaas 
4 tn. knoflook 
olijfolie 
 
 
Bereiding: 
 
• Trek de blaadjes van de takjes van de basilicum. 
• Rooster de pijnboompitten even zonder olie. (let op als ze bruin worden direct uit 

de pan halen anders verbranden ze) 
• Snijd de kaas in kleine stukjes en ook de teentjes knoflook. 
• Pureer in een keukenmachine de basilicumblaadjes, knoflook, pijnboompitten, 

kaas.  
• Voeg daarna in dunne straaltjes de olijfolie toe tot de pesto dik genoeg is. 
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Tartaartje van Schotse zalm  
 

Ingrediënten: (18 personen) 
 
Zalmtartaar: 
200 gr verse zalm 
200 gr gerookte zalm 
2 st kleine sjalotten 
100 g crème Fraîche 
Druppels tabasco/peper en zout/citroensap 
 
Casinobrood 
   
Garnituur:   
Peterselie 
Cherry tomaatjes 
Kaviaar   
 
Bereiding: 
 
• Hak met een mes de Schotse zalm (vers en gerookte), tot een fijne ‘tartaar’. 
• Snipper het sjalotje en doe deze met de crème fraîche bij de zalm. 
• Breng nu het geheel op smaak met peper, zout en een beetje citroensap en 

enkele druppels tabasco. Dit alles naar smaak toevoegen. 
• Rooster het brood en steek er rondjes uit  
• Doe de tartaar op een uitgestoken toastje. 
• Garneer de hapjes af met een stukje tomaat, toefje peterselie en een beetje 

kaviaar. 
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Salade met kalfsmuis Vitello tonnato 
 
Ingrediënten (18 personen) 
 
900 gram kalfsmuis ( lang smal stuk) 
60  gram boter 
3 blikjes tonijn 
3 teentjes knoflook 
2 eetlepels kappertjes 
5 eetlepels mayonaise 
3 eetlepels crème fraîche 
rucola of frisee salade 
150 gram Parmezaanse kaas 
3 eetlepels citroensap 
 
 
Bereiding 
 

• Verwarm de oven voor. 
• Verwarm de boter in een koekenpan en braad het kalfsvlees aan. 
• Gaar het rosé in de oven op een kerntemperatuur van 60° C 
• Laat het vlees afkoelen. 
• Meng de mayonaise met de crème fraîche. 
• Hak de kappertjes, tonijn en knoflook fijn in een keukenmachine en meng alles 

door de mayonaise. 
• Fris het geheel op met citroensap en breng op smaak met peper en zout 
• Snijd het vlees in hele dunne plakjes en leg ze op de borden. 
• Giet er nu voorzichtig wat van de tonijnsaus over en garneer de bordjes met 

wat rucola en vers geraspte Parmezaanse kaas. 
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Gnocchi di patate 
 
Ingrediënten (18 personen) 
Deeg: 
1 Kilo aardappels  
1 ei 
zout en peper 
2 eetlepels olijfolie 
750 gram bloem 00 
 
Tomatensaus: 
2 wortels 
1 stengel bleekselderij 
1 ui 
1 teentje knoflook 
2 eetlepels olijfolie 
250 gram kalfsgehakt 
50 ml rode wijn 
zout peper, nootmuskaat 
3 blikjes tomatenstukjes Mutti polpa 
 
2 bolletjes mozzarella 
250 gram ricotta 
100 gram Parmezaanze kaas 
 
Bereiding: 
Deeg : 

• Kook de aardappels met schil en laten afkoelen,  
• Pel de aardappels en pureer ze 
• Voeg 1 ei, zout, peper, 2 eetlepels olijfolie toe aan de aardappelpuree en meng 

het,  
• Voeg 750 gram bloem toe en begin te kneden. 
• Voeg meel toe tot het een mooi zacht deeg is dat niet plakt. 
• Maak rolletjes en snijd het deeg in bolletjes van ±2 cm 
• Vorm ze met de hand of op de bolle kant van een vork. Spreid ze uit in  een 

bak met meel en laat rusten 
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Saus: 

• Maak de wortels schoon, snijd in stukken 
• Maak de bleekselderij schoon en snijd in stukken 
• Snipper de ui. 
• Maal de wortels, de stengel bleekselderij en een ui fijn in de keukenmachine. 
• Snipper een teentje knoflook 
• Verhit 2 eetlepels olijfolie in de pan met een teentje knoflook voeg de gemalen 

groente en het kalfsgehakt toe,  
• Blus af met de rode wijn en voeg naar behoefte zout, peper en nootmuskaat 

toe. 
• Breng het geheel met de tomatensaus aan de kook en laat het ± 45 minuten 

zachtjes door koken. 

Voor serveren: 

• Zeef de gnocchi om het overtollige meel te verwijderen. 
• Breng voldoende water met zout aan de kook en laat de Gnocchi al roerend 

gaar worden.  
• Als ze boven aan de water oppervlakte komen nog ½ min laten koken dan zijn 

ze gaar.  
• In de vergiet afschudden en uit laten lekken. 
• De saus in een ovenschaal mengen met de gnocchi  
• Snijd de mozzarella in plakjes en schep samen met de ricotta door de gnocchi. 
• Zet ± 10 min in de oven op 180°C, serveren met geraspte Parmezaanse kaas. 
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Pompoensoep met gember 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
1 pompoen 
1 winterwortel 
1 rode peper 
150 gram boter 
2,5 dl witte wijn 
1,5 ltr. groenten of gevogelte bouillon 
2,5 dl kookroom  
nootmuskaat 
Zout 
0,75 dl gekonfijte gember 
2,5 dl slagroom 
Garnering: 
Bieslook of cress 
 
Bereiding: 
 
• Schil de pompoen, verwijder de zaden en de zaadlijsten. Snijd de pompoen in 

vingerdikke stukken. 
• Schil de wortel en snijd in stukken. 
• Verwijder de zaadjes van de peper en snipper. 
• Verhit 2/3 deel van de boter, zweet de pompoen hierin aan.  
• Voeg de wortel en de rode peper toe. 
• Blus de pompoen met de witte wijn af en laat het mengsel langzaam aan de 

kook komen. 
• Voeg de bouillon aan het pompoenmengsel toe.  
• Laat de pompoen gaar worden.  
• Voeg al roerend de kookroom en de rest van de boter toe.  
• Breng de soep op smaak met nootmuskaat en wat zout. 
• Pureer de soep met een staafmixer schuimig.  
• Snijd de gember brunoise.  
• Voeg wat gembervocht aan de soep toe.  
• Klop de slagroom stijf.  
• Doe een paar blokjes gember in een soepkopje. 
• Voeg de soep toe. 
• Schep een toefje van de geklopte slagroom op de soep. 

	
	

 

 
 



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	

 

Mediterrane groenten in kruidige olie 
 
 
Ingrediënten:(10 personen) 
 
1 courgette 
1 venkel 
2 rode ui 
2 stelen bleekselderij  
1 rode paprika 
1 klein teentje knoflook 
15 gram oregano 
1 dl olijfolie 
peper en zout 
 
Bereiding: 
 
• Maak alle groentes schoon. 
• Snipper de knoflook fijn. 
• Snijd de venkel, courgette, bleekselderij, paprika en ui in gelijke plakken 
• Verhit olie in een pan tot ze goed heet is 
• Fruit de ui en de knoflook aan 
• Voeg de groenten toe en stoof ze gaar 
• Snijd de oreganoblaadjes fijn. 
• Voeg als de groentes gaar zijn de oreganoblaadjes voor doorgifte toe. 
• Breng op smaak met zout en peper 
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Saltimbocca van kipfilet 
 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Vulling: 
6 plakken rauwe ham 
6 eetl geraspte kaas 
6 eetl peterselie 
2 stuks eieren 
Peper 
Nootmuskaat 
 
50 gram boter 
2 dl marsala wijn 
2 dl droge witte wijn 
5 dl  kalfsfond 
18 kipfilets (zeer dun) 
18 salieblaadjes (vers) 
Cocktail prikkers 
 
Bereiding: 
 
• Maak een mengsel van fijngesneden rauwe ham, kaas, peterselie, ei, peper en 

nootmuskaat. 
• Verdeel het mengsel over de kipfilets  
• Leg er een salieblaadje op 
• en rol deze op. 
• Steek deze vast met cocktail prikkers. 
• Bak de rolletjes even aan en zet ze in de oven. 
• Gaar verder in de oven tot een kerntemperatuur van 70°C. (Gebruik de 

kernthermometer) 
• Schenk de Marsala, de kalfsfond en de witte wijn in de braadpan. 
• Laat de saus inkoken. 
• Serveer het vlees met de saus. 
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Risotto a la Milanese 
 

Ingrediënten:(18 personen) 
 
   
200 gram sjalotten 
150 gram boter 
350 gram risottorijst 
1 dl droge witte wijn 
2 liter groentebouillon 
Olijfolie  
saffraan 
100 gram Parmezaanse kaas 
60 ml. kookroom 
40 gram platte peterselie  
 
Bereiding: 
 
• Snijd de lente-ui in ringen. 
• Verwarm olijfolie en de boter in een braadpan en fruit daarin de lente-ui zachtjes 

aan. 
• Schep de rijst erdoor en fruit mee. 
• Blus af met witte wijn. 
• Verwarm de bouillon en voeg deze een beetje toe als de witte wijn door de rijst is 

opgenomen. 
• Voeg de saffraan toe. 
• Rasp de Parmezaanse kaas 
• Voeg de rest van de bouillon in gedeeltes toe tot de rijst gaar is ± 20 min. 
• Haal de risotto van het vuur en voeg de Parmezaanse kaas toe, de kookroom en 

de peterselie. Meng dit er goed door. 
• Laat 5 min. afgedekt staan. 
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Torte di chocolate con mousse de cafe 
Chocolade cake met  koffie mousse 
 
Ingrediënten: (1 taart= 8-10 personen) 
Voor de basis: 
150 gram donkere chocolade 85% 
100 gram boter 
3 eieren 
10 gram cacao 
Zout naar smaak 
100 gram suiker 
 
Voor de mousse: 
2 eieren 
100 gram suiker 
150 ml lauwe melk 
15 gram maïszetmeel (Maïzena) 
1 zakje vanillesuiker  
5 gram instant koffie korrels Nescafé gold 
4 gram gelatineblaadjes 
Melk naar smaak 
250 ml slagroom   
 
Bereiding: 
De bodem: 

• In een kom de boter en de chocolade au bain marie smelten  
• voeg de drie eierdooiers (1 per keer) toe 
• Voeg de cacao en het zout toe en laat afkoelen. 
• Klop de 3 eiwitten, voeg geleidelijk de suiker toe 
• Voeg het geheel aan de chocolade mengsel toe door zachtjes om te scheppen 

met een spatel.  
• Plaats het mengsel in een beboterde cakeblik (van 22-24 cm) en bak bij 180° 

C in 25 minuten gaar. Controleer de gaarheid door er met een prikker in te 
pikken. 

• Laat de bodem in de vorm zitten! 
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Voor de mousse: 

• In een pan 2 eidooiers met de suiker goed roeren. 
• Voeg vervolgens het maïszetmeel (maizena) en giet de warme melk samen 

met een zakje vanillesuiker, breng dan het geheel op het vuur (laag vuur) en 
roer tot het een dikke massa wordt.  

• Week de gelatineblaadjes in een beetje koude melk 
• Voeg de instant koffie toe aan een beetje warme melk. Knijp de blaadjes 

gelatine toe en voeg ook toe aan het koffie-melk mengsel 
• Laat een beetje afkoelen.  

 
• Klop de slagroom. Voeg vervolgens deze slagroom aan de dikke massa toe en 

schep het mengsel heel zachtjes door elkaar met een spatel. 
• Giet het mengsel op de bodem van de chocolade taart in het bakblik en zet het 

in de koelkast voor minimaal 4 uur om op te stijven. 

Serveren: 

• Bestrooi het met een laagje cacao 
• Garneer met een toefje slagroom en een rumboontje 
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Citroentaart met limoncello  

Ingredienten: (voor 1 taart) 

Het deeg 
5 eieren  
70 gram kristalsuiker  
70 gram zonnebloemolie  
50 gram bloem  
citroenrasp van 2 citroenen 
½ glaasje limoncello  
De vulling 
½ liter slagroom   
250 gram suiker 
250 gram citroenyoghurt of gewone Yoghurt en voeg citroenrasp toe  
½ glaasje limoncello   
Het nat maken van de bodem 
Limoncello 
water  
Decoratie 
2 citroenen  
verse munt  
kraaltjes 

Bereiding bodem: 

• Rasp de citroenen 
• Scheid de eieren zorgvuldig. Er mag geen eigeel bij het eiwit zitten, want dan 

wordt het eiwit niet stijf. 
• Klop de eiwitten met de suiker met een elektrische mixer stijf.  
• Voeg de geraspte citroenschil en de limoncello toe 
• Voeg de dooiers 1 voor 1 toe, zachtjes roeren met een garde.  
• Voegen de zonnebloemolie toe en blijf roeren met de garde  
• Zeef de bloem 
• Voeg deze langzaam erbij onder voortdurend roeren met een garde tot een lekker 

schuimend mengsel.  
• Leg een vel bakpapier op een vierkante ovenplaat van ongeveer 35 ×35 cm   
• Giet het beslag van de citroentaart hierop en verdeel het deeg met een spatel. 
• Laat het 15 minuten bakken op 180 °C in een elektrische oven  
• Laat het geheel afkoelen 
• Neem een nieuw vel papier en leg dit op het baksel. Draai de lap deeg nu om 

zodat hij loslaat van het eerste vel papier. 

Bereiding vulling 

• Klop de slagroom met de suiker in een kom stijf. 
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• Voeg de yoghurt met citroenrasp en de limoncello toe en blijf mengen. 

Opmaak taart 

• Neem de gebakken bodem en snijd met behulp van een mes en een liniaal, het 
deeg in lange repen van 3 ½ cm breed. 

• Met een kwastje bevochtigen we heel licht de stroken met het limoncello-water 
(meng hiervoor de limoncello eenvoudig met een beetje water ) 

• Neem een mooi groot rond bord waar de citroentaart op gemaakt kan gaan 
worden  

• Neem een reep deeg, besmeer het met de room en rol het op. 
• Plaats deze rol in het midden van het bord.  
• Neem een nieuwe strook, besmeer met de vulling en rol deze om de eerste rol die 

op het bord ligt heen. Maak zo met alle stroken een grote cirkel. 
• Doe wat van de roomvulling apart in een spuitzak om later toefjes te maken voor 

de garnering. 
• De overige roomvulling op de taart smeren met een glazeermes. 

Decoreren taart 

• Begin de versiering met toefjes room uit de spuitzak. 
• Snijd een citroen in dunne plakjes en schik deze in een cirkel op de taart. 
• Versier verder met muntblaadjes en zilvere pareltjes 
• De citroentaart moet een paar uur in de koelkast worden bewaard zodat hij 

opstijft voor het opdienen 

 
 

 


