
 
 

Kalfsparade uit de Abruzzen 

 

Benodigdheden: 5 kg kalfsrugfilet, braadboter. Drie tortelonni’s p.p., roomboter. 

Twee roosjes broccoli p.p.  Twee Italiaanse kersentomaten p.p., Twee zwarte olijven p.p. 

zonder pit. Een doosje Crazy Pea. Drie zakken gekleurde groenten chips. 

 

Tonnato saus: 150 gram margarine, 200 gram bloem, 2 liter kalfsfond, 1 fles witte wijn, 

500 cc Crème Fraîche, 5 blikken tonijn, 1 pot kappertjes, 4 blikken ansjovisfilets. 

 

 

Werkwijze saus: Margarine smelten in een passende casserole, bloem toevoegen en met de 

houten spatel vermengen. Kort op een zacht vuur droog koken.  

 

Fond, witte wijn en Crème Fraîche toevoegen en met de garde aan de kook brengen.  

 

Fijn gehakte ansjovisfilets, kappertjes en uitgelekte tonijn toevoegen, puren in de blender, 

verfijnen met het sap van 2 citroenen en de smaak controleren.  

Op het laatste moment bij de saus doen. 

 

Broccoli in kleine roosjes snijden (2 p.p.) en kort blancheren. Koud spoelen. 

 

Kalfsrugfilet verdelen in stukken van 40 gram (3 p.p.), verwennen met peper, zout en 

Italiaanse kruiden en heel kort grillen. 

 

Tortelonni’s volgens voorschrift koken, afgieten en besprenkelen met gesmolten boter.  

 

Kersen tomaten wassen, olijven laten uitlekken en afspoelen met water.  



Chips in een bekken doen. Crazy Pea uit elkaar halen en in het water zetten. 

 

Opmaak: Een lange streep maken van alle gerechten door in het midden  uit elkaar de drie 

gegrilde kalfsvlees, genappeerd met een lepel warme Tonnato saus te plaatsen. 

 

Tussen het gegrild kalfsvlees, om en om de drie tortelloni’s met een klein stukje broccoli, 

twee tomaten, twee zwarte olijven en garneren met de groenten chips en de Crazy Pea. 
 

 

Wijnsuggestie: 

 

Jacques Charlet Beaujolais Fleury 2011 

 

Terug van weggeweest de Beaujolais, vooral bekend van de Beaujolais primeur die bij wet 

vanaf de 3e donderdag van november na de oogst om 12 uur middernacht mag worden 

verkocht en gedronken. 

Die moeten we vergeten, nu hebben we de Beaujolais in zijn ander vorm als wijn. 

Hier hebben we het te maken met een Beaujolais Fleury, basis is de druif Gamay die wordt 

vergist volgens de methode beaujolaise, waar eerst een paar dagen de hele druiven , in een 

gesloten vat, en pas daarna geperst. Dat zorgt voor een kenmerkend aroma, heel fruitig, een 

lichte rode wijn die perfect bij dit gerecht zal passen. Santé. 
 


