
Kalfsstoof met sjalotjes, courgette en grove mosterd 
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 30 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 300 g kalfslapjes  
▪ 25 g boter of vloeibaar bakproduct  
▪ 3 sjalotjes, in vieren  
▪ 20 g bloem  
▪ 150 ml witte wijn  
▪ 500 ml kalfsfond  
▪ 1 laurierblaadje 
▪ 1 courgette, in dikke halve plakjes  
▪ 50 ml kookroom  
▪ 1 el grove mosterd 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrooi het vlees met zout en peper.  
2. Verhit de boter of het bakproduct en bak hierin het vlees aan beide kanten goudbruin.  
3. Schep het uit de pan. 
4. Fruit de sjalotjes in het braadvet.  
5. Bestrooi ze met bloem, bak nog 2 minuten en giet al roerende de wijn en de fond erbij.  
6. Breng deze saus aan de kook. 
7. Schakel nu op een lage stand en voeg het laurierblaadje en het vlees toe.  
8. Stoof zachtjes met deksel 1 uur.  
9. Schep af en toe om. 
10. Voeg, als de saus te dik is, een scheutje water of wijn toe.  
11. Voeg de courgette, kookroom en mosterd toe en stoof zachtjes nog 15 minuten.  
12. Verwijder het laurierblaadje voor het serveren. 
 

TIP: Lekker met een stamppot van ijsbergsla of raapstelen. 
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Na de maaltijd nog stoof over?  
Een restje eten dat je in de koelkast bewaart, kun je binnen 2 dagen nog opeten. Ligt een maaltijdkliekje langer dan 
2 dagen in de koelkast? Gooi het dan weg. Na 2 dagen is de kans dat er schadelijke bacteriën groeien waar je ziek 
van kunt worden, groter.  
Als je kliekjes van een maaltijd in de vriezer bewaart, kun je het tot 3 maanden later opeten. 
 
Laat kliekjes eerst afkoelen voordat je ze in de koelkast of vriezer zet. Ze koelen sneller af als je het bakje of de pan 
in een laagje koud water zet. Laat de kliekjes niet langer dan 2 uur buiten de koelkast staan. Doe ze in een afsluitbaar 
bakje en zet de datum erop. 
 


