Kwb organiseert een nieuwe kookreeks: Vergeet het koken met Sergio, Jeroen, Pascale of
Piet. Bij kwb koken we op vrijdagavond 15 februari, 1 en 22 maart en 5 en 19 april om 19u00
samen met Charlotte in de klaskeuken van het Sint-Jozefsinstituut. (ingang via de SintJozefstraat)
15 februari : Quick and easy

We maken eenvoudige, originele, lekkere gerechten voor elke dag. Ideaal voor mensen met een
drukke agenda die toch lekker, gezond en bewust willen eten.
1 maart: recepten met een geutje bier

Bier heeft een bijzondere plaats veroverd in de gastronomie. Maak kennis met een eigentijdse,
creatieve keuken met een sausje met een geutje bier, bier als een extra (bitter of zoet, zacht of
kruidig of fruitig…) smaakmaker
22 maart : oosterse bordjes voor westerse mondjes

De Oosterse keuken is een bonte wereld van heerlijke smaken, geuren en kleuren. Ze is rijk en
veelzijdig, met smaakpaletten die gaan van zoet tot hartig en van mild tot vurig.
Bovendien bevatten ze vaak veel groente wat ook mooi meegenomen is. Aziatische gerechten zijn
meestal verrassend eenvoudig thuis klaar te maken.
5 april: een bordje met een vleugje mediteraans

Hoofdingrediënten van de Mediterraanse keuken zijn look, rozemarijn en olijfolie. Pure gerechten,
simpel en eenvoudig. Je waant je dadelijk in vakantie.
19 april : een gezellige slotavond met een menuutje (vanuit de voorbije lessen)

We vullen dit in de loop van de reeks in met lekkers van ‘koken met Charlotte’.
Praktisch:
• Je schrijft in per avond! Je bent niet verplicht om de volledige reeks te volgen.
• Inschrijven gebeurt via info@torhoutcontent.be tegen 31 januari.
Vermeld de data waarop je wil deelnemen.
• Je betaalt per avond €18 (les en ingrediënten) op rekeningnr
BE02 0689 3242 3540 van KWB Torhout-Content.
• Pas nadat beide bovenstaande zaken geregeld zijn, ben je ingeschreven!
• We kunnen slechts 24 koks verwelkomen. kwb-(gezins)leden hebben voorrang.
• Als er nog plaats is kunnen niet-leden aansluiten tegen €26 per avond.
• Iedere deelnemer brengt een schort, 2 keukenhanddoeken, vaatdoek en keukenmesje mee.
• Het schoolterrein is autovrij. Parkeren kan in de Sint-Jozefstraat of aan het zwembad.
• Het schoolterrein is volledig rookvrij!
• Afwasregeling wordt onder de groep deelnemers afgesproken.

www.torhoutcontent.be

