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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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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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Zalmzijde op cederhouten plankjes 
 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
Hele zalmzijde 
mosterd 
bruine suiker 
2 citroenen 
 
 
 
Bereiding: 

• Bereid de bbq voor zodat er direct gegrild kan worden en laat deze rond de 
170-200 graden komen. 

• Leg de zalm op cederhouten plankjes 
• Smeer de zalm in met mosterd 
• Bestrooi ruim met bruine basterdsuiker en besprenkel met wat citroensap 
• Plaats op de barbecue en gaar tot ongeveer 45 graden. 
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Caveman style grilling 
 
Ingrediënten:  
Longhaas: 100 gram p.p 
Peper zout 
Rub naar smaak 
 
Met een Primo grill kan je goed terug gaan naar de prehistorie. Longhaas is een 
mooi product om te grillen op cave man style, dat is garen direct op de houtskool.  
 
Bereiding: 

• Haal het vlees ongeveer 4 uur van te voren uit de koelkast en laat het op 
kamertemperatuur komen. 

• Rub het ongeveer een uur voordat je gaat grillen. De kerntemperatuur is dan 
al ongeveer 20 graden Celsius. 

 
• Snijd de zeen/pees van de 2 haasjes van boven naar beneden insnijden en zo 

de haas eraf snijden aan beide zijdes 
 

• De grill (BGE, Primogrill) voor ongeveer 1/3 vullen met houtskool en deze al 
reeds ruim van te voren aansteken. 

• Zorg ervoor dat de kolen overal een mooie gloed hebben,  
• Voordat je het vlees gaat grillen: blaas eerst nog even over de kolen zodat er 

geen as aan het vlees blijft plakken. 
• Leg het vlees op de houtskool en draai het na 1 minuut om en doe dit dan 

nogmaals. 
• Leg het vlees daarna indirect nog even op de bbq en laat het rustig naar 52 

graden kerntemperatuur komen.  
• Daarna in de aluminiumfolie inpakken en na 10 minuten het vlees aansnijden. 

(dunne plakjes) 
• Zout en peper eroverheen…….erg lekker….. 
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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 
 
2 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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S’mores skillet met salted caramel 
 
Ingrediënten:  (5-6 personen) 
100 gram suiker 
2 eetlepels water 
100 ml kookroom 
2 eetlepels boter 
2 ½ theelepel gerookt zout 
300 gram chocolade callets 
4 eetlepels bourbon 
300 gram marshmallows 
4 eetlepels geroosterde hazelnoten 
16 digestieve volkorenkoekjes 
 
Bereiding: 

• Bereid een bbq voor op indirect grillen en verhit tot een temperatuur van 240 
C. 

• Maak eerst de gerookte zoute karamelsaus door suiker en water op een zeer 
laag vuur langzaam te laten smelten. (gewoon op fornuis) 

• Niet roeren om kristalvorming te voorkomen. 
• Verhit de gesmolten suiker net zo lang totdat deze goud begint te kleuren. 

Verhit in een andere pan ondertussen de kookroom en voeg deze aan de 
karamel toe. Roer als laatste de boter en het gerookte zout door de 
karamelsaus. 

• Verdeel de chocoladecallets over de bodem van een gietijzeren pan. 
• Bedruppel met de bourbon en bedek met de marshmallows.  
• Zet de gietijzeren pan in de barbecue op indirect en bak totdat de chocolade 

gesmolten is en de marshmallows goudbruin zijn geworden. Besprenkel met 
de gerookte zoute karamelsaus en de hazelnoten en serveer met volkoren 
koekjes om te dippen. 

 


