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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 
Mousse van gerookte forel - compote van rode ui 

 
 

Voorgerecht 
Eendenborst - bosui - Hoisin - sinaasappelkrokantje 

 

Soep en basis saus 
Wildbouillon 

Wildfond 
Wildbouillon gegratineerd met kerrieroom 

 
 

Hoofdgerecht 
Wildpeper 

Aardappelquiche 
Rode kool chutney 

Aardappel pastinaak puree 
Hertenbiefstukjes met een portsaus en cantharellen 

Spruitjes met kastanjes 
Stoofpeertjes  

 
Dessert 

 
Kabinetpudding - caramelsaus  

Caramelmosse 
Mangoparfait 
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Mousse van van gerookte forel –  
compote van rode ui 
Ingrediënten: (18 personen) 
Gerookte forel 
250 g gerookte forel 
2 ½ dl room 
2 ½ dl visbouillon 
11 gram gelatine 
zout en peper 
Rode uiencompote 
3 st rode uien 
50 g boter 
50 g rietsuiker 
½ dl Balsamico azijn 
2 blaadjes laurier 
Krokantje 
2 sneetjes brood 
1 st ei 
Maldonzout 
Garnering 
1 bk Brocco cress 
 
Bereiding: 
 
 
# nb ijzeren bak vooraf in diepvries zetten 
Gerookte forel 
• Klop de room tot yoghurtdikte en bewaar in de koeling. 
• Week de gelatine in koud water en los op inde warme bouillon, koel vervolgens 

terug. 
• Draai de forel met bouillon in de keukenmachine gedurende 15 minuten tot een 

mousse. 
• Spatel de room door de massa, breng op 
• smaak en stort in ijzeren bak en zet koel weg tot serveren. 
Rode uiencompote 
• Snipper de uien. 
• Laat de suiker licht karamelliseren en voeg de boter toe. 
• Voeg de uien en laurier toe en laat aanfruiten. 
• Voeg de Balsamicoazijn toe en laat langzaam garen. 
• Als de uien droog koken een scheutje port toevoegen 
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Krokantje 
• Snijd het brood in vierkantjes van 3x3 cm (3 st pp). 
• Klop het ei los en bestrijk het brood hiermee. 
• Bak goudgeel af in de oven en bestrooi met een beetje Maldonzout. 
PRESENTATIE 
• Verdeel de mousse in een groot glas (whiskyglas) en steek de broodkrokantjes in 

het glas 
• Plaats een quenelle uien compote erop. 
• Garneer met cress. 
 

 
  



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

   
      

  

 

 
Eendenborst - bosui - Hoisin - sinaasappelkrokantje 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Eend 
6 st wilde eendenborst 
zout 
Sechuan peper 
Garnituur 
18 st bosuitjes 
sesamolie 
2 st komkommers 
sushiazijn 
4 st appels (Granny Smith) 
Krokantje 
75 ml sinaasappelsap 
½ st sinaasappel (zestes) 
60 g gesmolten boter 
30 g bloem 
100 g poedersuiker 
75 g sesamzaad 
zwarte peper 
Hoisinsaus 
3 el sesamolie 
3 teentjes knoflook fijn wrijven 
¼ eetlepel vijfkruidenpoeder 
100 g miso pasta 
45 g honing 
60 g Maple siroop 
75 g sushi azijn 
Garnering 
1 bakje Borage cress 
 
BEREIDING 
Eend 

• Bestrooi de eendenborst op de vetkant met een beetje zout en Sechuan peper. 
Wrijf in en laat 10 minuten intrekken. 

• Bak de filet kort aan in boter en plaats daarna in de oven op 50 C 
(kerntemperatuur) 

 
 
Garnituur 

• Snijd de helft van het groen van de bosuitjes, wrijf in met sesamolie en grill. 
• Snijd de uiteinde van de komkommer (moet op de snijmachine passen). 
• Snijd de komkommer in de lengte in plakken van +- 1 mm ( geen plakken met 
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zaadlijst). 
• Marineer de komkommer met sushiazijn en rol vlak voor serveren op (koud 

serveren). 
• Snijd de appel op de snijmachine in plakken van 1 cm. Steek rondjes uit van 3 

cm en bak kort. 
Krokantje 

• Meng sinaasappelsap met de boter, bloem, poedersuiker en sesamzaad en 
breng op smaak met peper. Laat zolang mogelijk rusten. 

• Strijk dun uit op een bakmatje en bak af op 170 C ongeveer 5 minuten 
(goudbruin).  

• Laat afkoelen en breek in stukken. 
Hoisinsaus 

• Verwarm de olie en fruit hierin de knoflook en vijfkruidenpoeder. 
• Voeg de misopasta, honing en Maplesiroop toe en roer goed door. 
• Voeg de azijn toe (regelmatig proeven) en roer door.  
• Laat op laag vuur 4 minuten trekken. 

PRESENTATIE 
• Snijd de eendenborst in plakken. 
• Snijd de gegrilde bosuitjes in de lengte doormidden en leg midden op het 

bord. 
• Plaats een stukje appel half onder de eend midden op de bosuitjes en een 

opgerolde komkommer plak tegen de eend. 
• Steek een krokantje midden in het gerecht en serveer een beetje saus 

rondom. 
• Garneer met cress. 

- sinaasappel 
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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 clarifieeren 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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Wildbouillon gegratineerd met kerrieroom 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
3 ltr. wildbouillon 
200 gram knolselderij schoon 
 
kerrieroom 
2 dl. room 
75 ml. eidooier uit pak 
½ theelepel kerrie 
 
Bereiding: 
 

• Breng de bouillon op smaak met madeira en cognac 
• Snijd de knolselderij brunoise en blancheer kort zodat het bite houdt. 
• Klop de room lobbig 
• Meng de eidooiers met de kerrie en roer door de room 
• Verdeel het garnituur in de kopjes en giet de bouillon erover 
• Verdeel de kerrieroom over de bouillon en gratineer met de brander voor 

serveren. 
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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 (hert/zwijn) 
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 en cantharellen 
 
 
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 
350 gram cantharellen 
 
 
Bereiding: 
• De sjalotten snipperen 
• Port toevoegen en in laten koken 
• De kalfsfond toevoegen. 
• Eventueel afbinden. 
• De cantharellen schoonmaken en vlak voor serveren even bakken 
• 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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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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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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Rode kool chutney 

Ingrediënten: (18 personen) 

1 kg rode kool 
2 appels 
1 rode ui 
120 g rietsuiker 
2 eetlepels honing 
2 eetlepels balsamico-azijn 
2 eetlepels frambozen-azijn 
2 dl rode wijn-azijn 
150 g gele rozijnen 
peper, zout 

Bereiding: 

• Snijd de rode kool en de appels zonder schil in kleine stukjes.  
• Snipper de ui en doe deze in een pan met een dikke bodem.  
• Voeg alle ingrediënten -behalve de rozijnen- toe en laat zachtjes pruttelen op 

een laag vuur.  
• Voeg na een half uur de rozijnen toe en laat nog zeker een kwartier zachtjes 

inkoken.  
• Breng op smaak met een beetje peper en zout  
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Stoofperen 
 
 

Ingrediënten: (10 personen) 

 
10 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. 
• 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 - caramelsaus 
 
Ingrediënten: (16 personen)  
 
Kabinetpudding 
2 appels  
4 plakken cake  
75 g rozijnen  
100 ml rum  
6  bitterkoekjes  
75 g suiker  
1 el vanillesuiker  
250 ml melk  
3  eieren  
300 g abrikozenjam  
200 ml water  
Caramelsaus 
235 g Old English Fudge Vanille 
2 ½ dl room 
½  el zout 
 
Garnituur 
1 bosje munt 
150 g couverture (plaats kort in de diepvries) 
75 g couverture 
 
Bereiding: 
Kabinetpudding 

• 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 

Caramelsaus 
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• Maak de room warm (niet koken). 
• Voeg de caramelfudge aan de room toe en laat op laag vuur al roerend 

oplossen. 
• Breng op smaak met zout. 

Garnituur 
• Gebruik de topjes van de munt. 
• Smelt de 75 g couverture au-bain-marie 40°C en roer de koude couverture 

erdoor. Bewaar in een spuitzak. 
• Spuit pillen couverture van 3 cm op vetvrij papier en druk met de bolle kant 

van een lepel op de couverture. Bewaar in de koeling tot serveren. 
 



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

   
      

  

 

Chocolademousse van caramel 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
1 dl room 
225 g couverture chocolade caramel gold 
1 dl eigeel 
60 g suiker 
4 dl room 
2 blaadjes gelatine 
 
 
Bereiding: 

• Week de gelatine in koud water 
• Klop de 4 dl room tot yoghurtdikte. 
• Maak 1 dl room warm en voeg de gelatine en couverture eraan toe 
• 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 

 
 
  



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. 
 

 
  

 

 


