
 
 

Kalfslever van het Limburgse land 

 

Benodigdheden: 22 kalfslever à 100 gram, 2 liter melk, bloem, braadboter. Saus: 1 liter demi 

glacé, 400 gram bramencoulis (puree), mirepoix, Madeira. Drie kg frietenaardappelen 

(bonken), 150 gram roomboter, 2 bossen peterselie. Twee koolrapen, 2 doosjes Sakura Cress. 

Wasabi kroepoek. Eén kg dikke uien, bloem. 400 gram lardons spek. 

 

Werkwijze: Kalfslever in de melk zetten en koel plaatsen. Op het laatste moment de levers 

drogen, verwennen met peper en zout, door de bloem halen en mooi zacht bakken. 

 

Frietenaardappelen schillen en in dikke Pont neuf repen snijden ( 8 cm lang en 2 cm dik).  

In twee casseroles met kokend water en zout verdelen, aan de kook brengen en ongeveer  

7 minuten blancheren. Voorzichtig afgieten, besprenkelen met gesmolten boter en door de 

gehakte peterselie rollen. (2 p.p.) 

 

Groente: Koolrapen schillen, wassen en op de snijmachine in 2 cm dikke plakken snijden. 

Vervolgens in repen van 2 cm breed en dan in blokjes van 2 x 2 cm snijden. 

Ongeveer 10 minuten blancheren, afgieten, à la minute opwarmen in de roomboter en 

iedere koolraap garneren met een takje Cress. 

 

Uienringen: Uien schillen, wassen en op de snijmachine in dunne plakken snijden.  

De ringen losmaken, door de bloem halen en frituren. Bestrooien met iets zout.  

 

Licht bevroren spek in lardons snijden en kort bakken. Kroepoek frituren. 

 

Saus: Mirepoix fruiten, blussen met de demi glacé, bramencoulis en 30 minuten zachtjes 

garen. Zeven, op smaak brengen en verfijnen met en flinke scheut Madeira. 



 

Opmaak: In het midden van de borden, de bramencoulis met daarin de gebakken kalfslever. 

Bovenop de gefrituurde uienringen met de lardons spek.  

Aan de bovenkant van het bord, 2 peterselie Pont Neuf aardappelen en een stukje kroepoek. 

Rondom de blokjes koolraap met de Sakura Cress. 

 

 
 

Wijnsuggestie: 
Castell del Remei Gotim Blanc 2013 
Gemaakt van de autochtone Macabeu gecombineerd met de continentale Sauvignon Blanc. Deze 
wijn is nog jong en dan toont hij vooral het sauvignon karakter dat nadien plaats maakt voor de 
vollere iets meer kruidige Macabeu. Na een zachte pneumatische persing verloopt de gisting in RVS 
vaten bij een temperatuur van 16° om meer frisheid en fruitaroma’s aan de wijn te geven. Productie 
van 85.000 flessen. 
Streek Catalonië,Spanje 

 


