
 
 

 

Kalfsvleeskroketten met een Provençaalse groentepakket 

 

Benodigdheden voor de kroketten: 700 gram gekookt kalfsvlees, 2 plakken eendenlever,  

1 dikke plak rauwe ham, ½ bos peterselie, smaakstoffen.  

Salpicon van 200 gram margarine, 280 gram bloem, 1 gesnipperde ui, 1100 cc fond, 

smaakstoffen. Bloem. Paneermeel. Anglaise van 8 eieren, zout, olie. 

Verder een ½ kg cantharellen, boter. Pakketjes van 6 courgettes, 1 bakje gekonfijte tomaten,  

1 kg mozzarella, olie. Voor de saus, 1 liter bruine fond, mirepoix, 200 cc crème fraîche. 

 

Werkwijze: Gekookt kalfsvlees in brunoise snijden. Eendenlever in kleine blokjes snijden 

en gelijk in de koelkast/diepvries zetten. Plak rauwe ham in brunoise snijden evenals de 

peterselie fijn hakken. 

Salpicon: In een passende casserole, de margarine smelten, bloem toevoegen en met de 

spatel vermengen. Twee minuten op een zacht vuur droog koken. De fond met de garde 

door de roux roeren en aan de kook brengen. Op smaak brengen met vleesbouillonpoeder. 

Kalfsvlees, peterselie en rauwe ham door de salpicon mengen, storten op een snijplank en als 

dit afgekoeld is, de blokjes eendenlever er door roeren. Verdelen met de ijsknijper in 24 

hoopjes. Modelleren tot kroketten. Vervolgens door de bloem, anglaise en als laatste door de 

paneermeel halen. In de diepvries laten opstijven. Frituren. 

 

Courgettes wassen, schaven in lange plakken en in etappes, 1 minuut blancheren, koud 

spoelen en droog deppen. Twee plakken courgette p.p. in een kruis leggen. Bestrooien met 

iets zout en peper, beleg het met een stukje gekonfijte tomaat en 40 gram Mozzarella.  

Vouw het dicht, leg het op een geoliede bakplaat en vlak voor het serveren nog vier minuten 

in de oven verwarmen. 



Saus: Mirepoix fruiten, blussen met de bruine fond en crème fraîche. Half uur laten trekken, 

zeven en op smaak brengen. Cantharellen bakken. 

 

Opmaak: Een klein beetje saus op het bord leggen met daarin, de schuin getrancheerde  

kroket. Ernaast enkele cantharellen en de gevulde courgette.  

Afmaken met enkele druppels saus en takjes peterselie. 

 

Wijnsuggestie:  

 

KellereiKaltern Pinot Nero – 2011 Zuid-Tirol – Italië 

Deze Pinot Nero, in het Duits Blauburgunder, met de kleur  

van donkerpaarse kersen. We proeven lichte tanines met  

bosvruchten en kruiden, gecombineerd met een lange  

afdronk.  Alcohol: 13% 

 

 


