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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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Amuse van avocadomousse met zalm en geitenkaas 

Ingrediënten:  6 personen 

2 eetrijpe avocado’s 
1 rode ui 
1/2 rode peper 
limoensap  
vers gemalen zwarte peper en zout naar smaak 
100 gram gerookte zalm 
150 gram zachte geitenkaas (kuipje) 
verse bieslook 

Bereiding 

• Snijd de avocado’s door. Haal de twee helften met een licht draaiende beweging 
van elkaar. Verwijder de pit en snijd het vruchtvlees in reepjes. Haal met een 
lepel de reepjes eruit. 

• Snijd de rode ui in stukjes en snijd de rode peper (zonder zaadjes) fijn. 
• Doe alles in de staafmixer, voeg het limoensap toe en pureer fijn.  
• Proef en voeg peper en zout naar smaak toe. 
• Snijd de zalm in snippers.  
• Maak de geitenkaas los met een vork. 
• Vul de glaasjes als volgt: Doe de mousse in een spuitzak.   
• Knijp voorzichtig een hoeveelheid in het glas.  
• Maak een 2e laag door 1 flinke eetlepel geitenkaas erop te scheppen.  
• Bovenop komt 1 eetlepel zalmsnipper.   
• Garneer met een wat fijngeknipte bieslook. 
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Roodbaars- parelcouscous – tomaat –  
zeekraal en antiboise 
 
Ingrediënten: (16 personen) 
 
Roodbaars 
2 kg. roodbaars 
olijfolie 
takje rozemarijn 
roomboter 
Tomaat antiboise 
5 tomaten 
3 sjalotten 
1 teen knoflook 
1 takje tijm 
1 takje dragon 
100 ml tomatensap 
scheutje Aceto balsamico 
zout en peper 
olijfolie 
Parelcouscous 
½  st paprika groen 
2 st sjalot 
3 teentjes knoflook 
1 el tomatenpuree 
1/5 bosje dragon 
1 ltr. gevogeltebouillon 
5 st radijsjes 
400 g parelcouscous 
Garnering 
200 gram olijven 
250 gram zeekraal 
200 ml kippenbouillon 
 
Bereiding: 
Roodbaars 
• Verwijder de graatjes van de roodbaars en snijd in mooie gelijke porties 
(bij doorgifte gaan we de roodbaars bakken) 
• Neem 3 bakpannen en voeg olijfolie toe, laat de pan warm worden en 
voeg dan de roodbaars toe en bak rustig aan tot de vis mooi krokant is 
en draai dan om. 
• Voeg een takje rozemarijn toe en voeg roomboter toe en arroseer over 
de roodbaarsfilets (arroseren = bedruipen met het vet in de pan) 
Tomaat antiboise 
• Zet een pan met ruim water op en breng aan de kook 
• Zet in de tomaatjes een kruisje 
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• Zet een bak met koud water klaar 
• Dompel de tomaten 10 seconden in het kokende water en doe ze daarna 
in het ijswater 
• Laat afkoelen en verwijder het velletje (Dit heet pliceren) 
• Verwijder de zaadlijsten en snijd de tomaten in brunoise 
• Snipper de sjalotjes fijn en hak de teen knoflook ook fijn 
• Fruit de sjalot en knoflook op middelmatig vuur in olie 
• Voeg een takje tijm toe en een takje dragon en blus af met het 
tomatensap 
• Voeg een scheutje Aceto balsamico toe en haal de pan van het vuur 
• Voeg de brunoise van tomaat toe en breng op smaak met zout en peper 
• Als het mengsel iets is afgekoeld voegen we 2 keer zoveel olijfolie toe en 
laat rusten 
Parelcouscous 
• 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. 
• Haal van het vuur als het gaar is en voeg de radijsbrunoise en 
fijngesneden dragonblaadjes toe. 
Garnering 
• Snijd de olijven in dunne plakjes en houd apart 
• Maak de zeekraal schoon door de dikke onderkantjes van de takjes te 
halen. 
• Bij het dresseren van het gerecht :een klontje boter in een pan 
verwarmen de zeekraal toevoegen en afblussen met de kippenbouillon 
zeef en houd de zeekraal apart en meng met de olijven 
Opmaak 
• Schep de parelcouscous op het bord en leg de roodbaars op de couscous 
• Schep de zeekraal met olijven over de roodbaars en voeg als laatste de 
antiboise toe 
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Hertenbiefstuk met cantharellen 
en een wildsaus  
 
Ingrediënten: (16 personen) 
 
Vlees: 
2 kg. hertenbiefstuk (stuk) 
300 gram cantharellen  
 
Saus: 
250 gram kruidkoek 
2,5 dl. wildfond 
0,6 dl. rode wijn 
200 ml. rode port 
6 jeneverbessen 
Tijm 
Zout en peper 
 
 
Bereiding: 

• Borstel de cantharellen schoon. Bak ze a la minute voor doorgifte even om en 
om. 

Saus: 
• Hak de kruidkoek fijn.  
• Meng voor de saus de wildfond, port, rode wijn, tijm, jeneverbessen en de 

fijngehakte kruidkoek.  
• Kook dit tot de helft in.  
• Zeef de massa en kook het daarna in tot je een siroop krijgt. 
• Verwarm de saus voor opdienen en breng op smaak met zout en peper. 

Vlees: 
• Bak het stuk hertenbiefstuk in boter rondom bruin. 
• Haal het vlees uit de pan en zet het in de oven met de kernthermometer. 
• Het vlees moet een kerntemperatuur van 57°C bereiken. 
• Haal het uit de oven en laat het nog even rusten. 
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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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Groentenmix 
 
Ingrediënten: 10 personen 
 
1 winterwortel 
200 gram courgette  
100 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 julienne reepjes van 5 cm lang. 
• 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 en voeg de peultjes toe.  
• Wok al roerend 1 minuutje tot de courgettes beetgaar zijn. 
• Voeg de wortel en de knolselderij toe 
• Op het laatst de bieslook erdoor scheppen. 
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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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Chocolademousse 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
1 dl room 
125 g couverture puur 
1 dl eigeel 
30 g suiker 
2 dl room 
2 blaadjes gelatine 
 
 
Bereiding: 

• Week de gelatine in koud water 
• Klop de 2 dl room tot yoghurtdikte. 
• Maak 1 dl room warm en voeg de gelatine en couverture eraan toe. 
• Laat dit mengsel afkoelen voordat je het bij de slagroom schept! 
• Klop het eigeel met de suiker wit en roer door de couvertureroom en spatel de 

geklopte room erdoor 
• Stort in een schaal en laat opstijven in de koeling 
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Koffieparfait 
ingrediënten (18 personen) 
 
250 ml. ongezoete slagroom 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
1 dl koffielikeur                                           
2 eetlepels vers gezette koffie 
200 g gehakte pecannoten 
½ tl speculaaskruiden 
 
Bereiding: 
 
• Klop de eidooiers samen met de eieren, de suiker en de speculaaskruiden au bain 

marie stijf en gaar (70 graden) 
• Roer de massa vervolgens in een koudwaterbad koud. 
• Klop de slagroom lobbig. 
• Als het eiermengsel helemaal is afgekoeld dan spatel je daar voorzichtig de 

slagroom door. 
• Meng nu de koffielikeur en 2 eetlepels koffie door het mengsel. 
• Laat afkoelen en hak ondertussen de noten grof in de keukenmachine.  
• Meng 100 gram noten door het mengsel. (andere 100 gram voor garnering)  
• Laat dit mengsel bevriezen in een vorm. 
 

 
 
 


