
 

 
 

kookworkshops waar gezond én lekker hand in hand gaan 

 
      

“Mini-gerechten, Hapjes” 
1= 2 

 
Extra avondsessie op donderdag 8 december van 18.30h tot 21.30h 

bij voldoende aanmeldingen. 
 

Woensdag 23 november van 18.30h tot 21.30h = VOLZET 

Woensdag 30 november van 18.30h tot 21.30h = VOLZET 
Vrijdag 2 december van 11.00h tot 14.00h = VOLZET 

 

 
 

Deze keer organiseren we een feestelijke workshop rond hapjes en mini-
gerechten die straks tijdens de eindejaarsfeesten kunnen geserveerd worden als 

aperitiefhapje of als voorgerecht. 
1 = 2: één en hetzelfde gerecht kan zowel in een mini versie als hapje of in een 
grotere hoeveelheid als volwaardige maaltijd geserveerd worden.  

 
De meeste gerechten zijn goed vooraf te bereiden zodat je optimaal van je 

gasten kunt genieten én uiteraard is er terug ruim aandacht voor groenten in de 
verschillende bereidingen. 
 

In deze feestelijke kookworkshop maken jullie zelf de hapjes die we op het einde 
onder de vorm van een walking dinner met een glaasje bubbels verorberen. 

 
 
Wat maken jullie klaar? 

 
- Scampi’s met een zalfje van pompoen 

- Huwelijk van scampi en gebakken rauwe ham met een lichte erwtencrème 
- Mousse van avocado met een tomatenvinaigrette 
- Gevulde champignons 

- Tapenade van groene olijven op een schijfje groenten 
- Zalmtartaar met frambozencoulis 

- Gebakken witloof met pittige Tomasu sojasaus en garnalen 
- Kruidig geitenkaasje in een vijgen/dadel vinaigrette 
- Mousse van vis op een bedje van rode bietjes 

 
 

We werken in groepen van maximum 12 deelnemers. 
 



Wat krijg je van Culiza?  

 
- De gedetailleerde recepten van alle bereidingen. 

- Heel veel tips en inspiratie om variaties te maken. 
- Een glaasje bubbels bij het serveren van de hapjes. 

 

Wat breng je mee? 
 

- Schort, aardappelmesje en snijplank. 
- Pen om eventueel nog wat extra notities te nemen bij de recepten. 
- Glazen of plastic afsluitbaar bakje om eventueel restjes mee te nemen.  

 
Datum:  

 
- Woensdag 23 november van 18.30h tot 21.30h: VOLZET 
- Woensdag 30 november van 18.30h tot 21.30h: VOLZET 

- Vrijdag 2 december van 11.00h tot 14.00h: VOLZET 
- Donderdag 8 december van 18.30h tot 21.30h – EXTRA DATUM 

 

Waar:  

- Groenten & Fruit Bij Andries – Kiezelstraat 1 – 9968 Bassevelde  

Tijd:  

- Ontvangst vanaf 18.15h – aanvang: 18.30h – einde voorzien rond 21.30h 

- Ontvangst vanaf 10.45h – aanvang: 11.00h – einde voorzien rond 14.00h 

Prijs: 45€ per kookworkshop inclusief proeven, recepten, tips en bubbels.  

 

Inschrijven: via het contactformulier op de site www.culiza.nl of via 

isabel@culiza.nl. Vermeld duidelijk naam, adres, telefoonnummer en de datum van 

de kookworkshop die je wenst te volgen.  

• Wil je samen met een aantal vrienden(innen) de workshop volgen; schrijf 

dan gezamenlijk in via 1 mail.   

• Als je inschrijft voor de middagsessie vermeld dan even of je eventueel ook 

aan de avondsessie wil deelnemen mocht er voor de middagsessie 

onvoldoende inschrijvingen zijn om het te laten doorgaan. 

Na inschrijving ontvang je een factuur. De betaling geldt als definitieve bevestiging 

van inschrijving. Annuleringen op minder dan 2 dagen voor de workshop komen 

niet in aanmerking voor terugbetaling. 

Heeft u nog vragen? Bel gerust Isabel: +31 6 833 44 692 of isabel@culiza.nl  
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