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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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Tartaar-hapje 
 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
300  gram  Biefstuk (gehakte) 
  15  stuks Zilveruitjes (uit glas) 
    2  stuks Augurken (zoetzure) 
    1  stuks Sjalotje 
    2  stuks Eierdooiers 
         Tomatenketchup 
         Peper - zout 
         Olie - azijn 
         Worchestershire saus 
         Ronde toastjes 
         Kappertjes 
 
 
Bereiding: 
 
• 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 massa goed door elkaar en bestrijk hiermee de toastjes. 
• Garneer af met een uiterst fijngehakt sjalotje en enkele kappertjes. 
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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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Cappuccino Flamant 
 
Ingrediënten (voor 4 personen of 10 amuses): 
 
1 bloemige aardappel, niet te groot 
100 gr grote spruiten 
1 klein preitje 
20 gr boter 
150 ml groentebouillon 
150 ml melk 
kneepje citroensap 
zout en versgemalen zwarte peper 
Om te garneren: 
250 ml melk (of meer naar behoefte) 
2 of 3 grote spruiten, stronken eruit en gesnipperd 
olijfolie 
 
Bereiding: 

• Schil de aardappel en snijd in dikke plakken.   
• Was de prei en  snijd hem in stukken.  
• Snijd de stronkjes van de spruiten, kruislings insnijden en in kwarten snijden.  
• Smelt de boter in een pan en voeg de aardappel, prei en spruiten toe.  
• Roer goed om alle stukken van een laagje boter te voorzien.  
• Doe een deksel op de pan en laat de groenten een minuut of 5 zachtjes 

zweten.  
• Voeg dan de bouillon en de melk toe en breng de soep tot het kookpunt.  
• Draai het vuur laag en laat de soep heel zachtjes stoven, ongeveer 20 minuten 

of totdat de aardappelstukjes uit elkaar vallen. Doe de deksel wel op de pan, 
maar bedek hem niet helemaal omdat de soep anders zou kunnen overkoken. 

• Pureer de soep en voeg een kneepje citroensap toe. Proef of er voldoende zout 
en peper in zit.  
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Garnituur:  
• Maak de spruiten schoon en snipper ze fijn. 
• Verhit de olijfolie in een koekenpan. Voeg de gesnipperde spruiten toe. Goed 

roeren zodat ze niet aanbranden. Na 2 – 3 minuten zijn ze goudbruin en 
knapperig.  

• Haal ze met een lepel uit de olie en laat ze even uitlekken op een stukje 
keukenpapier.  

• Klop de extra melk met een staafmixer met een klein beetje zout en witte 
peper tot schuim.  

• Schep de soep in glaasjes. Schep er een laagje melkschuim op en een beetje 
gebakken spruitjes.  
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Paddenstoelen cappuccino in een kopje (100ml) 
 
Ingrediënten (voor 18 personen) 
250 g kastanjechampignons 
2 dl olijfolie 
150 g sjalotten 
2 teentjes knoflook 
1 l kippenbouillon  
½ l slagroom 
½  l melk 
10 g verse tijm 
7 g verse rozemarijn 
2 g kardemom 
1 steranijs 
2 g karwijzaad 
2 laurierblaadjes 
nootmuskaat  
Zout en peper 
 
Bereidingswijze: 

• Pel en halveer de sjalotjes en snipper ze ragfijn.  
• Pel de knoflook hak fijn.  
• Boen de champignons en snijd ze in grove stukjes.  
• Was de tijm en rozemarijn, verwijder de steeltjes en hak de kruiden fijn.  
• Giet de olijfolie in een grote pan en laat deze goed heet worden.  
• Zet hierin de champignons met sjalotjes, knoflook, kruiden en specerijen aan 

en voeg zout en peper toe.  
• Blus af met de bouillon, schenk de melk en room erbij en laat de soep 30 

minuten op een zacht vuur koken. 
• Verwijder de steranijs en laurierbladeren en haal ook een beetje van de 

andere ingrediënten uit de soep voor de garnering.  
• Pureer de soep met behulp van een blender of staafmixer. 
• Giet door de zeef en breng op smaak met zout, peper en nootmuskaat.  
• Schenk de soep in cappuccinokopjes of kleine kommetjes en garneer met de 

achtergehouden ingrediënten. 
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Knolselderie-Kastanjesoep  
 
Ingrediënten (voor 4 personen of 10 amuses) glaasje 50 ml 
 
1 sjalotje 
½ kg knolselderie 
klontje boter  
100 g vacuümverpakte gekookte kastanjes  
½ l groentebouillon  
125 ml slagroom  
zout en versgemalen zwarte peper  
nootmuskaat  
 
Bereiding: 

• Snipper de ui.  
• Schil de knolselderie en snijd hem in gelijke blokjes.  
• Verhit de boter in een soeppan en laat de ui hierin een minuut of 5 zweten 

zonder bruin te worden.  
• Doe dan de knolselderie en de kastanjes erbij en giet er de bouillon op.  
• Breng aan de kook, draai het vuur laag en laat dan in een halfuurtje de 

groente helemaal gaar worden.  
• Pureer de soep en meng er meteen de slagroom doorheen. Breng de soep op 

smaak.  
• Schep de soep in glaasjes en stuif er een klein beetje extra nootmuskaat 

overheen.  
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Zalm met komkommer en radijs 
 
Ingrediënten (30 personen) 

omeletrolletjes zie ander recept 
komkommerrolletjes in zoetzuur zie ander recept 
60 radijsjes 
1 kg zalm (3 blokjes per persoon)  
50 ml olijfolie 
50 ml sojasaus Kikkoman 
3 tl bruine suiker of honing 
1 theelepel knoflookpoeder 
Wasabimayonaise 
10 eetlepels mayonaise 
3 theelepels wasabipasta 
6 naturel stokbroodtoastjes  
sesamzaad 
2 lente-ui 
 

Bereiding: 

• Maak eerst de marinade voor de zalm.  
• Meng in een kommetje de olijfolie met de sojasaus, de bruine suiker  en de 

knoflookpoeder goed door elkaar.  
• Snijd de zalm in 90 blokjes en leg in de marinade en laat minstens 20 minuten 

marineren. 
• Verwarm de heteluchtoven op 180-190 graden.(vraag de kok welke oven) 
• Maak de radijsjes schoon door ze af te spoelen met koud water.  
• Snijd een klein stukje van de onderkant zodat ze mooi rechtop blijven staan. Laat 

een klein stukje van het groen eraan zitten! 
• Besprenkel met olijfolie en een snuf zeezout. 
• Haal de zalmblokjes uit de marinade en verdeel over een ovenschaal. 
• Bestrooi met wat sesamzaad.  
• Plaats de radijsjes eveneens rechtop in een ovenschaal.  
• Verwarm de zalm en de radijsjes ongeveer 8 minuten totdat de zalm mooi 

verkleurd is. 

 

Wasabi mayonaise:  

• meng de mayonaise met de wasabipasta.  
• Voor meer pit voeg je meer wasabi toe. 
• verkruimel voor het krokantje 12 naturel toastjes met behulp van een  

keukenmachine of met de hand.  
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• Snijd twee lente-uitje in ringetjes voor de finishing touch  
• Opmaak borden 
• Begin met een omeletrolletje van zalm op elk bord, daarna een radijsje, stukje 

zalm uit de oven, komkommerrolletje, stukje zalm uit de oven, radijsje, blokje 
zalm.  

• Drapeer het krokantje in de lengte ernaast en daarna mopjes van de wasabi 
mayonaise.  
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Omeletrolletjes met gerookte zalm 

Ingrediënten: 10 stuks 
3 eieren 
200 gr gerookte zalm 
100 gr kruidenkaas 
Verse bieslook 
Verse peterselie 

Bereiding 

• Hak een handje bieslook en peterselie fijn en roer door 3 geklutste eieren.  
• Goed door elkaar mixen  
• Bak hiermee 2 middelgrote omeletten (formaat: normale koekenpan). 
• Laat de omelet even afkoelen (3-5 minuutjes). 
• Bestrijk de omelet volledig met een dun laagje roomkaas en beleg met pplakjes 

gerookte zalm 
• Rol vervolgens voorzichtig op.  
• Rol op in vershoudfolie en laat even (minstens 15 minuten) opstijven in de 

koelkast. 
• Snijd vervolgens met een goed scherp mes mooie rolletjes.  
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Komkommerrolletjes in  zoet zuur 

ingrediënten: 30 rolletjes 

3 komkommers 
300 ml azijn 
3 eetlepel suiker 
3 theelepel mosterd (of wasabi of sambal) 

Bereiding 

• Breng in een pannetje de azijn met de suiker en de mosterd langzaam aan de 
kook en laat een paar minuten al roerende zachtjes koken. 

• Maak repen van de komkommers door deze met een kaasschaaf over de 
lengte te snijden. (niet schillen) 

• Doe de komkommer in een kom en schenk het azijnmengsel erover. Laat 
vervolgens minstens 20 minuten in de koeling intrekken. 

• Maak rolletjes van de komkommer zodra deze voldoende afgekoeld zijn.  
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Parelcouscous 
ingrediënten: (18 personen) 
 
½ st paprika groen 
2 st sjalot 
3 teentjes knoflook 
1 el tomatenpuree 
1/5 bosje dragon 
1 ltr. gevogeltebouillon 
400 g parelcouscous 
 
 
Bereiding 
• 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. 
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Gemarineerde kippendijen 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
 
Gemarineerde kippendijen: 
18 st kippendijen 
 

Pesto 

heel bosje basilicum 
50 gr. pijnboompitten geroosterd 
100 gr. grana padano kaas 
4 teentjes. knoflook 
100 dl. olijfolie 
peper en zout 
 
Bereiding: 
Pesto 

• 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. 
• Breng op smaak met peper en zout. 

Kippendijen 
• Bestrijk de kippendijen aan een kant met een lepeltje pesto en vouw dubbel. 
• Zet vast met een coctailprikker 
• Aanbakken in de pan en gaar verder in de oven tot een kerntemperatuur van 

70 C. 
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Zwijnhaas met rode wijn saus 
 
 
Ingrediënten: 10 personen 
 
1,5  kg Zwijnshaas  
150  gr Boter of plantaardige phase                                                
1,5  ltr wildbouillon  
2 st Uien 
4 tn Knoflook                                              
2 dl Rode wijn 
  Stroop 
  Calvados 
  Peper/Zout 
     
 
Bereiding: 
 
• Snipper de uien en de knoflook fijn met een mes. 
• Zet deze aan in een pan met een klein beetje boter. Laat ze niet verkleuren 

(bitter). 
• Als ze glazig zijn, blus je het geheel af met de rode wijn. 
• Laat dit inkoken en voeg dan de wildbouillon toe. 
• Bestrooi de zwijnshaas met peper en zout en bak deze kort rondom bruin in de 

boter. Leg ze op een bakplaat. Laat ze verder garen in een oven van 80 graden 
met een kerntemp. van 54 graden. 

• Kook de saus tot ongeveer de helft in. 
• Als de saus op dikte is, zeef je hem door een fijne zeef. 
• Breng op smaak met de stroop, peper/zout en enkele druppels Calvados. 
• Eventueel verzachten met wat kookroom. 
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Bavette op de BBQ 

Ingrediënten: ( 8 personen) 

1 stuk bavette 
olie 
peper en zout 

Bereiding: 

• Smeer de bavette in met je favoriete kruiden.  
• Verwarm de bavette indirect bij 120ºC totdat de kern 50º bereikt.  
• Gril nu het vlees heel kort boven hete kolen totdat het een mooie grillkleur 

heeft gekregen.  
• Laat 10 minuten rusten onder folie. 

Bij dit stuk vlees kun je perfect zien hoe je dwars op de draad van het vlees kunt 
snijden zoals het hoort. Je mes en de draden van het vlees vormen een hoek van 
90º. 

 
 
 



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

   
      

  

 

Groentenmix 
 
Ingrediënten: 18 personen 
 
1 winterwortel 
300 gram courgette  
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 courgette in de lengte in luciferf 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 
• Voeg de wortel en de knolselderij toe 
• Op het laatst de bieslook erdoor scheppen. 
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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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Aardappelquiche 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
400 gram aardappelen  
100 g lichtgerookt spek in blokjes 
2 st sjalot 
200 g Parmezaanse kaas 
400 ml room 
4 st eieren 
1 theelepel truffelolie 
zout / peper 
 
 
Bereiding: 

• Bak het spek uit. 
• Snijd de sjalot fijn. 
• Schil de aardappelen en rasp deze grof. 
• Meng de aardappels met de sjalot en het gebakken spek  
• Rasp de Parmezaanse kaas  
• Meng de room, eieren de truffelolie en de Parmezaanse kaas en breng op 

smaak met zout en peper. ( dit noemen we een liaison) 
• Vet een vorm goed in (ook de boden) 
• Schep het aardappelmengsel in de ingevette vorm en schenk de liaison er 

boven op. 
• Bak af in een voorverwarmde oven op 175°C, 40 minuten. 
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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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Kabinetpudding 

Ingrediënten: (18 personen) 

2 appels  
4 plakken cake  
75 g rozijnen  
100 ml rum  
6  bitterkoekjes  
75 g suiker  
1 el vanillesuiker  
250 ml melk  
3  eieren  
Sausje 
300 g abrikozenjam  
200 ml water  

Bereiding: 

• Verwarm de oven voor op 190 ºC.  
• Vet het cakeblik in met boter en bestrooi de binnenkant met suiker.  
• Schil en snijd de appels in blokjes.  
• Snijd de cake in blokjes.  
• Week de rozijnen circa 10 minuten in rum en laat ze uitlekken. Snijd de 

bitterkoekjes fijn.  
• Meng de appels, cake, rozijnen en de bitterkoekjes en verdeel over het 

cakeblik.  
• Meng suiker met vanillesuiker, melk en eieren en roer door elkaar. 
• Schenk het mengsel over de vulling in het cakeblik en dek af met 

aluminiumfolie.  
• Bak de kabinetpudding au bain marie circa anderhalf uur in de oven. 
• Haal de puddingvorm uit het water, haal het aluminiumfolie eraf en draai de 

pudding met een bord erop om. Haal de vorm eraf.  
• Meng abrikozenjam met water en schenk over de kabinetpudding. 
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Kletskoppen 
 
 
Ingrediënten: (30 stuks) 
 
120 gr fijne suiker 
30 gr gemalen amandelen 
30 gr perencoulis of jus d’orange 
30 gr gesmolten roomboter 
30 gr bloem 
 
 
Bereiding: 

• Verwarm de oven voor op 180 ° C.  
• Meng de fijne suiker, gemalen amandelen, jus d’orange, gesmolten roomboter 

en bloem. 
• Laat dit mengsel 30 minuten in de koelkast rusten. 
• Maak bolletjes van het beslag ter grootte van een knikker en leg op een met 

boter ingevette bakplaat (of bakmatje) op ruime afstand van elkaar. 
• Bak de kletskoppen in 10-12 minuten in een oven op 180 ° C. 

 
 
 

  



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

   
      

  

 

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. 
 

 
  

 
 


