
SCW – Stekene Dinsdag 13/05/14

VERSLAG : Pasta & Zomercocktails 

De zomer komt dichterbij... tijd voor zomerse pastasalades en 
pastaschotels...  Lekker, fris en snel klaar... En waarom eens niet 
begeleidt met een lekkere (alcoholvrije) cocktaill... mmmm ...

Om iets over 20:00h gingen we van start.  Onze begeleidster, Carine Smekens, stelde 
zichzelf even kort voor.  Ze heeft een passie voor koken, dat was van in het begin 
duidelijk.  En het ging een heerlijke, gezellige workshop worden, dat stond ook vast.

Ieder deelnemer (16 in totaal) ontving een boekje met 
de recepten van de pasta’s en de cocktails.  We 
overliepen deze even samen zodat het voor iedereen 
duidelijk was wat we gingen proeven vanavond.   En 
daarna... daarna kon iedereen de handen uit de mouwen steken.  We 
bepaalden samen wie welk gerecht (pasta of cocktail) ging maken.  Dat 
ging vlot. Alle nodige ingrediênten werden bij elkaar gezocht,  naar de 
respectievelijke tafels gebracht.  Schorten werden voorgebonden, mes 
en plank boven gehaald en we konden beginnen met voorbereiden: 
groenten snijden, zalm bereiden, kip bakken, pasta koken, ...  

Vrij snel was het eerste pastagerecht klaar om te proeven alsook 
de eerste cocktail.  Dus legde iedereen even het werk neer om de 
eerste cocktail – de pina colada – en een hapje van het wokgerecht 
pasta met kip te proeven.  De cocktail werd op gemengde gevoelens 
onthaald – je moet voor kokosmelk zijn – hoewel de alcoholvrije 
tegenhanger – baby pina colada – meer aanhang  had.  Het pastagerecht was een 

echte topper, dat werd met smaak opgegeten.   Ook de koude 
pastaschotel was niet zo veel werk en volgde dus snel. 
 Gevolgd door de mojito en zijn alcoholvrije tegenhanger Pink Paradise. 
 Ondertussen stond de zalm in de oven en toen deze klaar was, kon het 
volgend pastagerecht – Linguine met zalm in een romige sausje – 
afgewerkt worden. En natuurlijk ook geproefd... en zeker goedgekeurd. 
 Ook de laatste cocktail -  Sex on the beach -  had een alcoholvrije 

tegenhanger – Flirt on the beach – die alle twee in de smaak vielen.  Gevolgd door 
ons laatste pastagerecht – Spirelli met geitenkaas, spek en champignons.  Ook een 
topper. Onze deelnemers (16) genoten nog even na van al dat lekkers en
om 22:30h sloten we onze workshop af met heel tevreden 
gezichten en volle buikjes.  
Laat de zomer nu maar komen... wij weten al wat we 
gaan eten op een zonnig terrasje... vooraf gegaan 
door een heerlijke cocktail ...


