www.torhoutcontent.be
Kwb organiseert een nieuwe kookreeks: Vergeet het koken met Sergio, Jeroen, Pascale of Piet.
Bij kwb koken we opnieuw op vrijdagavond 7 en 21 februari, 6 en 20 maart en 17 april om
19u00 samen met Charlotte in de klaskeuken van het Sint-Jozefsinstituut.
(ingang via de Sint-Jozefstraat)
7 februari : trip to the sea
De zee heeft naast vele verborgens schatten ook een enorme, gevarieerde schat aan visjes. Tijd
om deze te ontdekken en te leren combineren met klassieke en minder klassieke ingrediënten.
21 februari: reis rond de wereld
Tijdens de les passeren we langs enkele prachtige landen met een heel rijke eetcultuur. We
reizen onder andere naar Peru en Vietnam. De wereld globaliseert, dus de ingrediënten zijn
tegenwoordig allemaal te vinden bij ons in de supermarkt.
6 maart : bake-off
Gebak, taartjes, koekjes en desserts maken het leven alleen maar mooier, niet? We stappen af
van de klassieke biscuit of appelcake en kijken verder naar welke resultaten we kunnen bereiken
wanneer we bloem combineren met nootjes, fruit of sesam.
20 maart: no stress menu
Tijdens deze les leren we hoe je je gasten kan imponeren met een schijnbaar impressionante
menu zonder punten te verliezen door de hele avond verstopt te zitten in je keuken. We maken
een menu die helemaal kan worden voorbereid op voorhand zodat enkel de laatste handelingen
tijdens het etentje zelf moeten gebeuren. Perfect voor een ontspannen avond!
24 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.
*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.

