
Wijn of bier bij jouw pizza?
De meeste Italianen kiezen voor 
bier bij hun pizza. Wijn kan ook, 
maar dan moet je wel weten welke 
druivensoorten passen bij tomaat.
Pagina 17

Italiaanse wijnen van sterren
Sting zingt niet alleen de sterren 
van de hemel, hij is ook een 
passievolle biodynamische 
wijnboer. 
Pagina 4

Vijf keer Chianti
Het beroemde Italiaanse 
wijngebied in het hart van Toscane 
leent zich voor het drinken van 
wijn en er is meer.  
Pagina 10

Italiaans 
Wijn Magazine 
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Over wijn kun je boeken schrijven of je kunt er een mooi magazine van maken. Want over wijn valt genoeg 
te vertellen. Vacanceselect neemt je mee naar Italië, samen met enkele specialisten op het gebied van 
cultuur, wijnen en activiteiten. Bloggers die niet alleen regelmatig in de laars te vinden zijn, maar ons 
ook wijzen op de mooiste plekjes en lekkerste recepten.

Heb je ervaring met populaire bestemmingen als Toscane, het Gardameer of de Adriatische kust of wil je 
hier juist naartoe? Dan is het magazine voor jou. Ga in je luie stoel zitten en laat je inspireren. Of neem 
het Italiaanse wijn magazine mee naar jouw camping in Italië en test de tips uit dit magazine zelf uit.
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een 
collega en 
vriend van 
Zucchero, 

Gordon Sumner, beter 
bekend als Sting bezit 

in de Toscaanse 
gemeente Figline 

Valdarno een 
fantastisch landhuis. 

Het heeft een 
prachtig uitzicht en 

geweldige wijngaard.  

Mathieu Klaassen
Paneevino.nl

Vakantietijd: voor mij geen moeilijk gedoe over 
waar we dit jaar naar toe gaan, dat staat vast. 
Geen discussie mogelijk want dat is en blijft Bella 
Italia. De moeilijkheid zit hem in het kiezen van 
de plaats, alles is hier zo geweldig! je zou eigen-
lijk het authentieke in het zuiden willen opsnu-
iven en de charmes van het noorden.

Nieuwe wijnen ontdekken
Als je dan ook nog elk jaar - zoals ik - nieuwe 
wijnen wilt ontdekken, moet je ook nog eens 
rekening houden met de plekken waar druiven-
soorten het beste groeien. Italië is immers het 
land met de meeste lokale druivensoorten ter 
wereld, van de bekende chardonnay tot de minder 
bekende aglianico of teroldego.

Onontdekte plekken in Italie 
Voor mij staat vast dat ligurie en Toscane 
twee fantastische regio’s zijn. Heerlijk vlakbij 
zee, fantastisch eten en met een historie die je 
blijft boeien. een aanrader is Cinque Terre. Hier 
vind je heerlijke wandelgebieden, fantastische 
vergezichten, mooie wijnen en misschien ook 
nog wat onontdekte plekken, zeker landinwaarts. 
Zoals Pontremoli of lerici aan zee.

Wijn drinken met rocksterren
Ken je Zucchero Fornacari? Hij is voor mij één van 
de beste rockartiesten ter wereld, maar dat niet 
alleen. Hij maakt in ligurie samen met zijn goede 
vriend Paolo Bosoni, van het wijnhuis lunae, ook 
nog eens te gekke, mooie wijnen.

Een schilderachtig paradijs
een van mijn favoriete rosato’s (rosé wijnen) is 
Chocabeck. Mocht je zin en tijd hebben bezoek 
dan eens de schilderachtige baai “eco del Mare” 
tussen lerici en Tellaro. Geniet van lunch of diner 
met een mooi glas wijn van Zucchero, zoals een 
heerlijke Vermentino (wit) of Vermentino nero 
(rood). je zult versteld staan: het is werkelijk “un 
paradiso”.

Sting verbouwt biodynamische wijn
een collega en vriend van Zucchero, Gordon 
Sumner, beter bekend als Sting bezit in de 
Toscaanse gemeente Figline Valdarno een fan-
tastisch landhuis. 

Het heeft een prachtig uitzicht en geweldige 
wijngaard. Hier worden volledig biodynamisch 
fruit, groenten, granen, olijven én druiven ver-
bouwd. Voor biodynamische wijnen betekent het 
dat de wijnboer zo min mogelijk ingrijpt tijdens 
het natuurlijke proces waarin de druiven worden 
omgezet naar wijn.

Proef de liefde voor muziek en wijn
Proef de heerlijke Chianti “When we Dance” 
welke Sting heeft genoemd naar één van zijn 
songs of ga voor “Message in a bottle”, een 
twaalf maanden op eiken gerijpte rode wijn. 
Sting produceert verder nog 2 Super Tuscans. 
“Casino delle Vie” en de volgens wijndeskun-
dige 96 van de 100 punten scorende wijn “Sister 
Moon”, welke ook een hit is uit de jaren tachtig.

p rOeF De WIjnen

Wij mogen exclusief op het landgoed van 
Sting een aantal wijnproeverijen verzorgen. We 
lunchen in zijn keuken en krijgen een rondle-
iding op het landgoed. Moet je naar Italië om zijn 
geweldige wijnen te proeven? nee hoor, helemaal 
niet! je kunt deze exclusief in nederland kopen 
bij Paneevino.nl en mail je het codewoord 
“Vacanceselect” naar info@italiaanswijntje.nl, 
dan ontvang je een speciale aanbieding. 

Wil je mee op wijnreis naar het landgoed van 
Sting? Kijk dan eens op Gustoevino.nl.

ITAlIAAnSe 
WIjnen VAn 
STerren  

https://www.vacanceselect.com/nl/
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© Kasteelwijnen.com

Dit is gedaan om de sangio-
vese druif een meer internation-
aal karakter te geven en de con-
sument te helpen bij de keuze van 
de wijn. Het staat meestal niet 
op het etiket vermeld, maar de 
wijnmaker mengt vaak zijn san-
giovese met merlot of cabernet 
sauvignon.

Als wijnstreek levert Toscane veel 
kwaliteitswijnen, er zijn 34 ver-
schillende wijnen met het kwalite-
itskeurmerk DOC (Denominazione 
di Origine Controllata) en 6 ver-
schillende met het nog hogere 
DOCG (Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita). 
Tegenwoordig vind je ook de 
europese kwaliteitsaanduidin-
gen als DOP en IGP op het etiket.
Wijnen uit Toscane.

Talloze mooie wijnen komen 
uit Toscane. Wie er wel eens op 
vakantie is geweest en wel een 
glaasje wijn lust, kan dit zeker 
beamen. Op diverse vakantiev-
erblijven en campings worden 
ook proeverijen gehouden om de 
verkoop uit de streek te stim-
uleren en gasten enthousiast te 
maken voor de mooie Toscaanse 
wijnen. Wijnen uit Toscane vind 
je in zowel de fruitige klasse als 
de volle robuuste klasse.  

Wijnen die gemaakt worden met 
of zonder rijping op eikenhout. 
rijping op eikenhout is om de 
wijn meer complexiteit te geven 
en de tannine zachter te maken. 
een robuuste wijn zoals een 
Brunello di Montalcino moet 4 
jaar rijpen, waarvan twee jaar op 
eikenhout. De riserva moet zelfs 
5 jaar rijpen, waarvan drie jaar 

op hout. na zo’n lange tijd rijpen 
krijgt de Brunello di Montalcino 
wel een hogere consumenten-
prijs. Dit is wel te verklaren, een 
wijngaard met sangiovese grosso 
- een sangiovese kloon waarvan 
de Brunello gemaakt is - geeft 
een laag rendement. De opbrengst 
van zo’n wijngaard kan wel tien 
keer lager zijn dan de gemiddelde 
wijngaard in nieuwe wereld wijn-
landen, zoals Chili. Dat proef je 
terug in de wijn, maar dat zie je 
ook terug in de prijs.

Wie aan Toscane denkt, denkt 
uiteraard ook aan Chianti. Chianti 
heeft een grote stap in kwalit-
eit gemaakt. De mandflessen 
die je vroeger op de nederlandse 
markt zag zie je bijna niet meer. 
Ze bestaan nog wel, maar zelfs in 
de mandflessen zit tegenwoordig 
een Chianti van goede kwaliteit. 
Vooral Chianti Classico heeft een 
hoge kwaliteit. Chianti Classico is 
het oorspronkelijke gebied waar 
Chianti ooit vandaan kwam.

Martin Kuhlman
Wijngekken.nl

Zoek je wijnen met klasse en 
complexiteit? Dan kan je niet om 
het Italiaanse Toscane heen. Heb 
je zin in een wijn voor alledag? 
Dan kan je het beter een stukje 
zuidelijker zoeken, in Puglia.

Italië is als wijnland heel divers. 
Van de frisse witte wijnen in 
het noordelijk gelegen Veneto 
tot de zonnige, dikke wijnen uit 
Sicilië. Deze keer heb ik het over 
twee wijngebieden waartussen 
de verschillen enorm groot zijn. 
eén gebied met hoogwaardige 
kwaliteitswijnen en één gebied 
met heerlijke ongecompliceerde 
wijnen voor dagelijks genieten. 
Italië is een land met verschil-
lende stijlen aan wijnen en een 
scala aan klimaten en microkli-
maten. In dit land combineer je 
heerlijke wijnen uitermate goed 
met overheerlijk Italiaans eten.

Kwaliteitswijnen uit  het 
heuvelachtige Toscane
In het Toscaanse wijndistrict vind 
je klassewijnen. In dit gebied 
groeit de sangiovese, een druif die 
laat rijpt en rijke wijnen geeft. De 
sangiovese druif heeft een dunne 
schil die wijn met een lichte kleur 
voortbrengt. Witte druivenrassen 
heb je ook in Toscane, bijvoor-
beeld de trebbiano en de vermen-
tino, maar hier concentreer ik mij 
op de sangiovese.

naast lokale staat Toscane ook 
bekend door zijn internationale 
druivenrassen, die iedereen wel 
kent. Denk aan druivenrassen 
voor Bordeaux varianten merlot, 
cabernet sauvignon en cabernet 
franc, maar veel mensen weten 
dit niet. 

VAn KlASSe MeT 
HOuTrIjPInG
  TOT VOlle ZOnGerIjPTe WIjnen                                   

https://www.vacanceselect.com/nl/
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Wijnen uit Puglia
Denk je aan Puglia - of Apulië in 
het nederlands - dan denk je aan 
zon. Zon, zee en het ongecom-
pliceerde leven met ongecom-
pliceerde wijnen. uit dit droge 
hete Italiaanse gebied komen 
zeer betaalbare, ongecomplic-
eerde wijnen vandaan. Wijnen 
die bijvoorbeeld gemaakt zijn 
van druivenrassen primitivo 
of negroamaro laten de streek 
opperbest zien. Het zijn ook 
wijnen die geklasseerd zijn met 
de titel IGT. Dikke wijnen met 
een hoger alcoholgehalte. Wijnen 
die je eenvoudig kan combineren 
met gerechten van rood vlees of 
stevige sauzen. Wijnen die ook 
een laag zuurgehalte en weinig 
bittere tannine hebben. Het zijn 
wel wijnen die zwoel en robuust 
overkomen, maar zonder de 
strenge bittere tonen van tannine. 
Heerlijk bij de openhaard, na 
een lange boswandeling of op 
een koele avond in de tuin. Het 
zijn wijnen die je moet koelen, 
zeker tot 16-17 graden Celsius. 
Tegenwoordig zie je in Puglia, net 
als in Toscane steeds meer inter-
nationale druivenrassen, zoals 
bijvoorbeeld chardonnay.

© Kasteelwijnen.com

edward Hendriks
DitIsItalie.nl

Italië-fans kennen het populaire aperitief uit de 
regio Veneto natuurlijk al langer. een paar jaar 
geleden kwam de doorbraak in nederland. en wat 
bleek? Aperol Spritz is een blijvertje. logisch ook, 
dit ideale terrasdrankje is verfrissend, smaakt 
buitengewoon goed en is ook nog eens oranje!

De oorsprong van de Spritz
Aperol Spritz is een drankje dat ook niet-wijn-
liefhebbers goed bevalt. Dit heeft rechtstreeks 
te maken met de oorsprong. ‘Spritz’ klinkt alles 
behalve Italiaans. en dat klopt ook. De oorsprong 
van de Spritz schijnt te liggen bij de Oostenrijkse 
soldaten die in het verleden het noorden van Italië 
hebben bezet. De lokale wijnen vonden ze veel te 
sterk. niet geheel onverwacht, de Oostenrijkers 
waren alleen bier gewend. Ze vroegen de Italiaanse 
obers om een ‘spritz’, een met spuitwater aange-
lengde wijn. Vanaf dit moment evolueerde het 
drankje tot de Spritz zoals we die nu kennen: met 
prosecco en bitterzoete Aperol.

Op het terras of thuis
Hoewel Aperol Spritz een heerlijk terrasdrankje 
is – wat de Italianen vaak serveren met een bakje 
chips of zoutjes - kun je het ook prima zelf maken. 
Aperol Spritz kun je tegenwoordig kant-en-klaar 
in de supermarkt kopen, maar leuker en lekkerder 
is om het zelf te mixen en je gasten er thuis mee 
te verrassen.

Zo maak je zelf een Aperol Spritz
Dit onweerstaanbare aperitiefje maak je snel en 
gemakkelijk klaar. neem een groot glas en vul het 
voor 40% met prosecco en voeg daar 20% Aperol 
(wat je bij de supermarkt of slijter haalt) en 20% 
bruiswater bij. Bijvoorbeeld Spa rood, Sourcy of - 
als je helemaal in de juiste sfeer wilt blijven - een 
Italiaans watertje met prik. 

Als alternatief kun je de witte wijn vervangen 
door prosecco. Of je kiest in plaats van Aperol voor 
Campari. Zelf vind ik de klassieke optie trouwens 
het lekkerst, maar dat is uiteraard een kwestie van 
smaak. net als de verhoudingen.

Met ijs en sinaasappel
Dit perfecte aperitiefje drink je ijskoud. Voeg ijsk-
lontjes toe en garneer het met een schijfje sinaas-
appel aan de rand van het glas. Wil je het helemaal 
mooi maken? Dan voeg je er nog een uitgelekte 
olijf op pekelwater aan toe. en vooruit: doe als de 
Italianen en serveer er ook een lekker schaaltje 
zoutjes of andere hartige hapjes bij. Geniet van je 
aperitivo!

© Creative Commens Winniepix

APerOl SPrITZ
  MAAK HeT ZelF                                  
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Saskia Balmaekers
Ciaotutti.nl

De Chianti - in het hart van 
Toscane - is misschien wel 
de beroemdste wijnstreek van 
Toscane. Saskia tipt vijf plekken 
in deze regio die je tijdens een 
vakantie in Toscane niet mag 
overslaan, met naast veel wijn 
ook de lekkerste delicatessen en 
kleurrijke kunst. Andiamo!

Zo ver je kunt kijken zie je, al 
toerend door de Chianti, onein-
dige wijngaarden vol met groene 
wijnranken. De groene trosjes 
druiven groeien langzaam uit tot 
blauwpaarse trossen, met een 
prachtige rode wijn als resultaat.

In het gebied tussen Florence 
en Siena dat de Chianti grofweg 
bestrijkt, wordt al eeuwen-
lang wijn gemaakt. Toch was de 
kwaliteit van de Chianti tot de 
jaren zeventig niet bepaald hoog 
te noemen. Denk aan de man-
dflessen met slobberwijn, die 
eerder bedoeld waren ter deco-
ratie dan voor consumptie en je 
weet precies wat ik bedoel. De 
Italiaanse naam voor zo’n fles 
in een mandje is niet voor niets 
fiasco…

Gelukkig is dat voor het mer-
endeel van de wijnen verleden 
tijd. De productie is niet alleen 
gemoderniseerd, maar ook naar 
beneden gebracht, wat de kwalit-
eit erg ten goede is gekomen. 
Wie het echte goud wil proeven, 
neemt een DOCG Chianti of – 
nog beter - een DOCG Chianti 
Classico, beide gemaakt van 
minstens 80 procent Sangiovese. 
letterlijk betekent de naam van 
deze druif ‘bloed van jupiter’. De 
romeinse oppergod houdt zo nog 
een oogje op Toscaanse trots die 
voor de inwoners van de streek 
onmisbaar is bij een traditionele 
maaltijd. 

 

Tip 

neem zeker de gewoonte van 
Hannibal lecter uit de film 
Silence of the lambs over: 

‘I ate his liver with some fava 
beans and a nice Chianti’. 

Houd je niet van ingewanden? 
een glas Chianti smaakt ook 
prima bij een paar borrelhapjes 
of een stevig bord pasta.

1. Greve in Chianti 
Begin je route door de Chianti met een glas wijn bij enoteca 
del Gallo nero. Hier opende een groep vrienden die trots wa-
ren op hun eigen Chiantiwijn, in 1969 het eerste verkooppunt 
met Chianti Classico. nog steeds wordt hier met veel passie 
wijn geschonken, gedronken en verkocht. je vindt hier dan 
ook een van de uitgebreidste collecties Chianti.

Iets lekkers voor bij de wijn haal je bij de familie Falorni. In 
hun macelleria, die al sinds 1729 bestaat, vind je een over-
daad aan lekkere hammen, worstjes van cinta senese (een 
klein zwart/wit varkentje uit de omgeving van Siena), wild 
zwijn, venkel en natuurlijk ook van Chianti Classico.

Op zaterdag val je extra met je neus in de boter. Dan strijkt 
namelijk de wekelijkse markt neer op het Piazza Matteotti, 
waardoor de zuilengalerijen rondom het plein veranderen in 
een paradijs vol geuren, kleuren en smaken.

2. Castello di Verrazzano
even buiten Greve in Chianti ligt Castello di Verrazzano. 
Sinds 1150 leveren de druivenranken de sappigste druiven 
voor een buitengewoon smakelijke Chianti. In 1485 werd hier 
Giovanni da Verrazzano geboren, een ontdekkingsreiziger 
die een groot deel van de Amerikaanse oostkust ontdekte, 
waaronder de baai van new York. Waarom hij zo ver van dit 
schitterend gelegen huis trok, mag een raadsel heten, zeker 
als je de wijn die hier wordt geproduceerd eenmaal hebt ge-
proefd.

enoteca del Gallo nero Srl, Piazzetto S. Croce 8, Greve in Chianti 
Antica Macelleria Falorni, Piazza Giacomo Matteotti 71, Greve in Chianti

Castello di Verrazzano, localita San Marino in Valle 12, Greve in Chianti

VIjF Keer 
CHIAnTI
  TOSCAne VerrAST                                    
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3. Volpaia
De weg naar Volpaia voert je over ongeplaveide 
weggetjes, langs wijngaarden, olijfbomen en cipressen. 
Het kleine Volpaia heeft de sfeer van vroegere tijden 
perfect weten te behouden en is lang niet zo toeristisch 
als andere dorpjes in de omgeving. Wandel door de 
oude dorpskern en ruik hier en daar aan de prachtige 
rozen die de gevels van de huizen sieren. De beste plek 
van het dorpje is het terras van la Bottega, waar Carla 
Barucci de scepter zwaait. De innemende Carla, die ons 
meteen thuis doet voelen, leerde koken van la mamma. 
Samen verwennen ze je met verrukkelijke truffelpasta, 
wild zwijn en chocoladetaart die ons net zo betoveren 
als Carla’s warme glimlach. Wát een fijne plek, wat een 
heerlijke mensen!

Geen tijd voor een uitgebreide lunch? Strijk neer bij Bar 
ucci, van Carla’s zus Paola, in de schaduw van de kerkto-
ren, voor een glas wijn, een selectie knapperige bru-
schette en het theater van de dorpsbewoners, die hier 
hun dagelijkse kop koffie of aperitivo komen drinken.

4. Castello d’Albola
Voor het proeven van Chianti Classico ga je naar Castello 
d’Albola. Wijn proeven is een ware beleving die je even 
in andere sferen brengt én niet alleen dankzij de beto-
verende smaak van de wijn. Het oudste gedeelte van het 
kasteel dateert namelijk uit de twaalfde eeuw en dat is 
in veel details nog te zien. Alles ademt historie, van de 
bijzondere kasten in de ontvangstruimte tot de enorme 
wijnkelders.

Tijdens een rondleiding kun je op je gemak door de 
cantine (wijnkelders) wandelen, tussen wijnvaten van 
verschillende formaten. Sommige zijn echt enorm! Ze be-
vatten magische witte wijn, volle rode wijn en tongstre-
lende Vin Santo, heilige wijn die in Toscane vaak wordt 
geserveerd als dessert, met cantuccini erbij om in de wijn 
te dopen.

la Bottega, Piazza della Torre 1, Volpaia
Bar ucci, Piazza della Torre 9, Volpaia

Castello d’ Albola, localita’ Pian d’ Albola 31, radda in Chianti 

5. Kunst in de Chianti
een tocht door de Chianti is niet compleet zonder een bezoek 
aan Parco Sculture del Chianti, een unieke beeldentuin in Pie-
vasciata, iets ten noorden van Siena. Het park is een initiatief 
van het echtpaar Giadrossi. na vijf jaar hard aan hun droom 
werken, openden zij in mei 2004 een mystiek bos met eiken, 
kastanjebomen en kunstwerken, gemaakt door kunstenaars van 
over de hele wereld.

nederland wordt in het beeldenpark vertegenwoordigd door 
landschapskunstenaar Cor litjens, die er een ‘onvoltooid 
bouwwerk’ neerzette. uit Italië zelf komt onder andere het 
kleurrijke kunststuk rainbow Crash, gemaakt door glaskun-
stenares Federica Marangoni. Ook de Griek Costas Varotsos, die 
in Italië heeft gestudeerd, gaf de tuin een kunstwerk van glas 
cadeau. Hij gaf het de titel energy. Van veraf lijkt het net een 
stralende cipres die licht uitstraalt, omdat hij zo thuis is in dit 
landschap.

een paar kunstwerken zijn net buiten het park te vinden, zoals 
The Milk Factory van Vincent leow, met een paar bontgekleur-
de koeien in het frisse Toscaanse groen. Verder vind je de zes 
meter hoge mensen die letterlijk met hun neus in cipressen 
duiken.

Parco Sculture del Chianti, S.P. 9, loc. la Fornace 48/49, Pievasciata
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Puglia 
ligt niet 
aan een, 
maar twee  

zeeën: de Adriatische 
zee en Ionische zee. 
Beide met kristalhelder 
water, zodat je altijd 
de bodem kunt zien, 
waar je ook zwemt...

Hetty de Vogel 
Sogno-olio.com

Bij het echte zomer- en vakantiegevoel horen 
voor mij zee, zon, lekker eten en drinken én Italië 
natuurlijk. Overal in Italië vind ik het heerlijk, 
maar Puglia heeft mijn hart gestolen. Puglia, la 
terra dei colori e profumi…Puglia is het gebied 
van kleuren en geuren. en voor wie niet precies 
weet waar Puglia ligt, het is de regio in de hak 
van de laars.

Waarom Puglia zo bijzonder is? De regio is nog 
ongerept en authentiek. Het Italië dat je ziet als je 
naar zo’n klassieke Italiaanse film kijkt, die zich 
afspeelt in een klein dorpje, waar producten nog 
met de hand gemaakt worden en mensen vrien-
delijk lachen. Begrijp je wat ik bedoel?

Het eerste dat je opvalt in Puglia zijn de intense 
en prachtige kleuren. De rode grond met dui-
zenden eeuwenoude olijfbomen. De witte stran-
den en schitterende blauwe zee. De witte dorpjes, 
zoals Ostuni en de witte kabouterhuisjes ofwel 
trulli van Alberobello. en in het voorjaar het rood 
van de velden vol klaprozen en het geel van de 
bloemetjes die de grond onder de olijfbomen 
bedekken en natuurlijk het zachtroze van de 
amandelbloesem.

Puglia ligt niet aan één, maar twee zeeën: de 
Adriatische zee en de Ionische zee. Beide met 
kristalhelder water, zodat je altijd de bodem 
kunt zien, waar je ook zwemt. Ze noemen het 
niet voor niks de ‘Malediven van Italië’. Als je 
het zwemmen en zonnen zat bent, kun je heer-
lijk met de auto toeren of nog beter: een mooie 
fietstocht maken.

Puglia is een regio met veel historie en tradi-
ties. De barokke stad lecce is misschien wel het 
meest bekend. Maar denk ook aan de stad Otranto 
met vestigingsmuren en uitzicht over zee. De 
basiliek heeft een bijzondere mozaïekvloer, je 
zou er bijna niet op willen lopen zo mooi. Vergeet 
het gezellige vestigingsstadje Gallipoli niet waar 
je ‘s avonds heerlijk langs de boulevard kunt fla-
neren. Of Porto Cesareo, waar je vis proeft om je 
vingers bij af te likken.

nu we het toch over vis hebben; wie naar Puglia 
reist ontdekt zeker ook de traditionele keuken en 

wijnen uit het gebied. De regio produceert naast 
verschillende olijfolies ook kwalitatieve wijnen. 
Het meest bekend zijn negroamaro of Primitivo 
wijnen, gemaakt van de gelijknamige druiven-
soorten. Deze kun je vanaf ’s ochtends vroeg 
proeven in de plaatselijke wijnkelders.

Heb je wel eens gehoord van Susumaniello? Dit 
is een traditionele, rode druif die wordt ver-
bouwd rond Brindisi. Ik raad je aan om de wijnbar 
numero Prima te bezoeken, hier kun je de wijn 
proeven. In Brindisi vind je ook de wijnkelder van 
Sergio Botrugno, welke de productie van wijnen 
laag houdt en de kwaliteit daardoor hoog.

Slenter in Puglia ook over één van de lokale 
markten en koop fruit en groenten die ‘s morgens 
rijp worden geplukt of geoogst. Heerlijk! en wat 
dacht je van dagverse mozzarella en burrata? 
Puglia is ook de regio van verschillende Slow 
Food specialiteiten, zoals de Fiaschetto tomaat. 
een heerlijke zoete tomaat, biologisch gekweekt 
die je kunt proeven in de strandbar bij Torre 
Guaceto (Brindisi). Probeer zeker ook de in de 
zon gedroogde vijgen, gevuld met geroosterde 
amandel.

De restaurants maken de meest heerlijke past-
agerechten met groenten of vis. Zit je ‘s avonds 
te genieten op een terras? Schrik niet als iemand 
op een accordeon gaat spelen en een ander de 
tamboerijn pakt. Voor je het weet zit je midden 
in een dorpsfeest met traditionele muziek en 
pizzica dans. Waarbij de dames met wijde rokken 
zwieren.

De Kleuren 
VAn PuGlIA  
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Vergeet vooral niet om lekkernijen mee te 
nemen en Puglia bij je te houden of kook zoals 
de Italianen!

Recept: Orecchiette al pomodoro e burrata

Zet het volgende zeker op jouw boodschappen-
lijstje: een fles Susumaniello, Negroamaro of 
Primitivo wijn (ik vind het moeilijk kiezen, alle 
drie wijnen zijn heerlijk), een zak Orecchiette 
pasta, een fles tomatensaus Pomodoro Fiaschetto, 
een burrata, een ui, een flesje olijfolie extra 
vergine en wat rode pepertjes.

Benodigdheden voor deze pasta:
• 320 gram Orecchiette
• 1 ui
• 5 eetlepels Olijfolie extra vergine uit Puglia
• 1 fles Passata di Pomodoro Fiaschetto 

tomatensaus
• peperoncino – rode pepertjes in poeder
• zout
• oregano
• 1 grote burrata

Zet een grote pan op met water en breng het 
water aan de kook. Snipper de ui fijn. Verwarm 
in een pan de olijfolie en bak de ui glazig. Voeg 
de Passata di Pomodoro toe en bring op smaak 
met zout, peperoncino en oregano. laat de saus 
20 minuten zachtjes koken.

Als het water kookt voeg dan een flinke hand 
zout toe en kook de orecchiette beetgaar (al 
dente) volgens de aanwijzing op de verpakking. 
Giet de orecchiette af en doe ze in de pan bij de 
tomatensaus. roer de orecchiette door de saus bij 
hoog vuur. Verdeel de orecchiette over de warme 
borden en leg op elke bord een paar stukjes van 
de burrata.

Buon appetito!

B lIjF je THuIS of wil je weer in de vakantiestemming komen? Maak kennis met de heerlijke specialiteiten 
uit Puglia bij S.O.G.nO. naast de specialiteiten vind je hier recepten, het Puglia kookboek en handige vakan-

tiegidsen. Zo ontdek je alles wat deze regio jouw te bieden heeft.                         

Puglia beschrijven blijft lastig. Puglia moet je zien, ruiken, proeven, voelen. Beleef het! 

Stefan Tibben
Italieplein.nl

Italianen drinken graag bier bij 
hun pizza. Wijn kan ook, maar 
dan moet je wel weten welke. 
Want niet alle wijnen houden van 
tomaat of vette kaas.

De gewoonte om bier bij pizza 
te drinken zou volgens de over-
levering rechtstreeks afstam-
men van een traditie van de oude 
egyptenaren. Zij dronken al een 
op een bier lijkend brouwsel bij 
hun baksels van gemalen graan 
en water.

Ook vandaag de dag geven veel 
Italianen nog altijd de voorkeur 
aan bier boven wijn bij pizza. Bier 
is minder gevoelig dan wijn voor 
bijvoorbeeld het zuur van tomaat 
of vet van kaas. De meeste (rode) 
wijnen kunnen daar niet goed 
mee uit de voeten.

Pizza en wijn
Toch hebben ook pizza en 
wijn al een lange geschiedenis 
samen. In napels werd al aan 
het begin van de twintigste eeuw 
wijn geschonken bij de pizza. 
Pizzeria’s werden vaak zelfs naast 
een taverne geopend. De pizzaioli 
schonken hun gasten dan een glas 
droge marsala of een jonge witte 
Siciliaanse wijn.

Witte wijn
Wijn is dus zeker niet verboden 
bij pizza. Maar het is wel goed om 
van te voren te bedenken welke 
wijn je schenkt. Als je geen wijn-
moord op je geweten wilt hebben, 
schenk dan geen volle rode 
Italiaan bij een rijk belegde pizza 
of pizza met veel kaas. Witte wijn 
kan daar over het algemeen wat 
beter tegen.

Rosé
Wel een goed idee: prosecco bij 
pizza met groente. en bij de 
klassieke pizza margherita (met 
tomaat, mozzarella en basilicum) 
serveer je bij voorkeur een een 
zachte, geurige rosé. Bijvoorbeeld 
een Siciliaanse nero d’Avola.

Meer WeTen over pizza 
& wijn? 

In het nieuwe boek Bloem 
water gist zout passie over de 
napolitaanse pizza, uitgegeven 
door Italieplein.nl, staat een 
mooie anekdote over pizza en 
wijn. een echte napolitaanse 
pizza-wijn is de Asprinio. Dit 
druivenras wordt voornamelijk 
verbouwd rond napels. 
Vroeger werd deze witte wijn 
in de warme napolitaanse 
zomers gedronken met ijs. 
later ontdekte men dat de 
druif zich goed leent voor de 
productie van hoogwaardige 
mousserende wijnen. en die 
bubbels gaan uitstekend samen 
met een pizza met tomaat en 
mozzarella.

© Creative Commens Tuyddatygl

Rode wijn
Als je dan toch heel graag rode wijn 
bij pizza wilt drinken, probeer 
dan eens een licht gekoelde 
Montepulciano d’Abruzzo. Of een 
frisse Gragnano uit Campania. 
Ook een optie: een Cabernet 
Sauvignon uit Trentino.

 

WIjn OF BIer 
  BIj jOuW PIZZA                                    
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Aike de jong
Wijdrinkenwijn.nl

Wijn en spijs kunnen elkaar ver-
sterken, in balans brengen of 
zelfs de slechte smaken in elkaar 
naar boven halen. Trots mag je 
zijn, als je een perfecte combina-
tie maakt. Hier mag je intens van 
genieten. Wijn en spijs kun je op 
veel bijzondere en ingewikkelde 
manieren combineren.

Ik heb al vele recepten zien langs 
komen, met urenlange bereiding-
stijd en waarvoor je een arsenaal 
aan exotische ingrediënten nodig 
hebt. laat staan de materialen 
die je nodig hebt om het recept 
op sterren niveau te creëren. Het 
geeft natuurlijk veel meer voldoe-
ning wanneer het recept gelukt is.

Maar wat als je simpelweg lekker 
wilt eten - zonder dat je veel tijd 
hebt - met een heerlijk wijntje? 
Ik ben overtuigd: dit hoeft niet 
altijd ingewikkeld te zijn. In een 
handomdraai kun je een culinair 
hoogstandje op tafel zetten, 
waarbij de wijn je naar hogere 
sferen brengt. Of beter, er een 
harmonieus huwelijk ontstaat.

Wijn-spijs tip: open ravioli met Barvera s’alba 

Wijn: rode Italiaanse wijn negro lorenzo - Barbera d’Alba Superiore DOC 2006 (Piemonte 
Italie)

Deze gerijpte noorderling met een fruitige doch stevige “body” heeft 12 maanden op eikenho-
uten vaten doorgebracht en nog 6 maanden gerijpt in rVS vaten. De Barbera d’Alba past goed 
bij het aardse van paddenstoelen. Deze Casanova heeft zowel rood fruit (kersen en frambozen) 
als zwart fruit (braam) met een klein pepertje waardoor de wijn goed in balans komt met het 
lasagne gerecht.

Barbera is overigens niet de enige wijn die bij dit recept past, probeer ook eens een chianti of 
een flink hout gelagerde chardonnay uit de Bourgogne.

recept: Open ravioli met paddenstoelen en salieboter

Benodigdheden voor 2 personen:
• verse lasagnebladen
• ricotta
• klein handje kastanjechampignons
• 2 portobello’s
• een grote hand salie
• eetlepel geconcentreerde rundvlees fond
• 1 glas stevige rode wijn
• Parmezaanse kaas
• 50 gram boter
• peper & zout
• parmaham (optioneel ter decoratie)

Zet water op voor de lasagnebladen. Snijd de kastanjechampignons in vieren en de portobel-
lo’s in plakken. Verhit een eetlepel olijfolie of plakje boter in een pan en bak vervolgens de 
kastanjechampignons en portobello’s met wat peper en zout tot ze lichtbruin gebakken zijn. 
Hak ondertussen 3 á 4 takjes salie grof en laat de boter smelten, dit kan in een pannetje of in 
de magnetron. Als de paddenstoelen lichtbruin gebakken zijn, giet er dan ongeveer 1 glas (een 
goede scheut) rode wijn bij en 1 eetlepel van de geconcentreerde fond. laat het inkoken op 
laag vuur. Voeg nu 1 klein handje salie toe.

Proef en breng het mengstel met de paddenstoelen op smaak. Bak 2 plakken parmaham per 
persoon mooi krokant. Doe de overige gehakte salie in de boter en roer het goed door. Pro-
ef even of de smaak van salie subtiel aanwezig is. Kook 2 lasagnebladen zacht (± 3 minuten). 
leg 1 lasagneblad op het bord, smeer in met ricotta en drapeer de helft van het paddenstoe-
lenmengsel erop en schaaf (een klein handje) Parmezaanse kaas erover heen. leg vervolgens 
het tweede lasagneblad erop, schaaf een klein beetje Parmezaanse kaas erover heen, vervol-
gens giet je de salieboter over de open ravioli, schaaf nog een beetje Parmezaanse kaas als de-
coratie samen met wat hele salieblaadjes (±3 blaadjes). Leg als finishing touch de parmaham 
bovenop.

Makkelijk, lekker en het ziet er goed uit! Perfect in balans met de Barbera!

HOGere SFeren
  In een HAnDOMDrAAI                                    
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© enrico Mocci 
uitzicht op het prachtige paleis dat op 
Isola Bella staat - genomen vanaf Isola 
dei Pescatori in lago Maggiore.

Corine Veen 
Bruiloft-in-italie.nl

Wie aan Italië denkt, denkt ook 
al snel aan wijn. Deze twee zijn 
onlosmakelijk aan elkaar ver-
bonden. Maar hoe zit het met 
de nederlanders die hun bruiloft 
in Italië vieren? Is voor de 
nederlander de wijn net zo belan-
grijk als voor de Italianen? Hierop 
kan ik volmondig jA zeggen.
naast de locatie, de bruidstaart 
en het eten is ook de wijnkeuze 
zeer belangrijk bij een bruiloft 
in Italië. Vaak zelfs nog veel 
belangrijker dan de bruidsta-
art, die het normaal gesproken 
op nederlandse bruiloften zal 
winnen van de wijn. Maar niet 
voor onze bruidsparen, zij hebben 
een enorme passie of zelfs een 
directe connectie met Italië en 
dus is wijn een zeer belangrijk 
onderdeel in de bruiloft.

Bruiloften van Italianen en 
Nederlanders
een traditionele Italiaanse 
bruiloft heeft een andere invull-
ing dan die van een nederlands 
bruidspaar dat in Italië trouwt, 
maar op het gebied van de wijn zit 
er nagenoeg geen verschil tussen. 
Het enige verschil is dat waar het 
nederlandse paar samen vooraf 
bij de wijnboer, het restaurant of 
de cateraar wijn uitzoekt, gaat het 
Italiaanse bruidspaar dit samen 
met hun ouders doen, tijdens een 
proefdiner vooraf aan de bruiloft. 
De ouders hebben dus veel invloed 

op de keuze. Bij zowel Italianen 
als nederlanders wordt een pro-
secco of spumante gebruikt als 
aperitief en worden de wijnen 
voor het diner uitgekozen. Hierbij 
is voor beiden de kwaliteit en 
smaak zeer belangrijk.
Bruidsparen in Italië

eén van onze bruidsparen heeft 
een eigen restaurant en daarom 
is de keuze voor de invulling van 
het diner en de wijn zeer belan-
grijk. Zij is nederlandse, hij komt 
uit Foggia (Puglia). Ze trouwen in 
mei 2015 op het strand van Vieste. 
Ze reisden onlangs speciaal voor 
het proefdiner én dus het daarbij 
uitzoeken van de wijn af naar 
de locatie. Puglia staat bekend 
om zijn fruitige wijnen. De rode 
wijn die zij hebben gekozen is 
een nero di Troia, ook wel uva 
di Troia genoemd. nero di Troia 
is een druif met weinig vruchtv-
lees, een dikke, paarse schil en 
een stevige smaak.

Anders gaat het bij een van onze 
bruidsparen waarvan de bru-
idegom een wijnkenner is. Hij 
importeert wijnen uit Piemonte 
en heeft dus veel contact met de 
wijnboeren daar. Deze zullen een 
zeer grote rol gaan spelen op de 
huwelijksdag. De wijnen zijn bij 
hun uitgezocht en de locatie voor 
het diner is bij een wijnboer. 

Geen WIjn 
  Geen ITAlIAAnSe BruIlOFT                                   
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Tijdens de 
bruiloft 
schenken 

de ouders van 
het bruidspaar 
rode en witte wijn 
in een glas... 

...hiermee is de cirkel 
van verbintenis rond.  

Voor hun bruiloft hebben we 
dan ook kleine flesjes Barolo, die 
we laten voorzien van een eigen 
etiket, om aan het eind van de 
avond uit te delen. De dag na 
de bruiloft, staat een tour langs 
diverse wijnboeren gepland 
waar de gasten verwend zullen 
worden met de wijnen die de 
Barolo- en Monferatto streek te 
bieden hebben. Het uitzicht vanaf 
locatie, bij een wijnboer, zal dan 
ook op duizenden wijnranken 
zijn. Adembenemend!

Speciale momenten
Geen bruiloft zonder aperitief of 
ander speciaal moment wanneer 
de Prosecco om de hoek komt 
kijken. Bubbels en bruiloften 
zijn tenslotte onafscheidelijk! 
een ritueel dat bij traditionele 
bruiloften hoort is de wijncer-
emonie. Tijdens de ceremonie 
schenken de ouders van het bru-
idspaar rode en witte wijn in één 
glas. De ouders van de bruide-
gom geven het glas aan de bruid 
en de ouders van de bruid aan de 
bruidegom. Hiermee is de cirkel 
van verbintenis rond en hebben 
beiden families elkaar geac-
cepteerd als één familie. Of de 
Italiaanse wijnboeren het mengen 
van hun heerlijke wijn zullen 
appreciëren weet ik niet, maar 
het is een populaire traditie bij 
de nederlandse bruidsparen.

© enrico Mocci 
Tijdens een boottrip op een van de 
meren is Prosecco rijkeljk aanwezig.
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Het gebied herbergt zoveel 
druivenrassen, dat er ruim 
300 combinaties te maken 
zijn, die voortreffelijke wijnen 
voortbrengen.Verder staat het 
gebied bekend om zwarte truffels 
en witte truffels in het bijzonder. 
Ieder najaar zo rond oktober 
bruist de regio weer van de vele 
truffel festivals. liefhebbers van 
over heel de wereld komen dan 
richting Alba om te genieten van 
de witte winter truffel. Maar reist 
u in de zomer naar Piemonte? 
niet getreurd, de geurige en 
smaakvolle zwarte zomertruffel 
is dan ook in grote hoeveelheden 
bij restaurants verkrijgbaar.

naast het culinaire genieten biedt 
de streek ook veel moois voor 
wandelaars en fietsers. In de 
omgeving zijn veel oude authen-
tieke dorpjes, kerken en kloosters 
te bezichtigen. lange wandelin-
gen en fietsroutes zijn hier uit-
gezet. Wat die laatste catego-
rie betreft is een fiets met een 
aantal versnellingen zeker aan te 
bevelen.

A presto!

Michéle usai & Alexander Plooij 
Baroloandmore.nl

Piemonte is de regio in het 
noordwesten van Italië waar cul-
turele en culinaire rijkdom elkaar 
ontmoeten. Waar verleden en 
toekomst elkaar omarmen. Maar 
het is ook de regio die econo-
misch floreert dankzij de vele 
hoogwaardige technologische 
en innovatieve bedrijven, die er 
sinds decennia gevestigd zijn. Dit 
alles ligt ingebed in een schilder-
achtig glooiend landschap met 
uitgestrekte wijnvelden en een 
schitterende natuur. Kortom een 
uniek gebied, vol variatie met een 
breed aanbod dat gereed is om 
door jou ontdekt te worden.

De rijke Piemontese keuken 
met zijn geweldige wijnen is de 
bakermat van wereld befaamde 
Slow Food beweging. De kwaliteit 
van eten en drinken staat hoog 
in het vaandel in Italië, maar in 
Piemonte in het bijzonder. Dit 
besef vind je terug in zowel lokale 
gerechten als in wereldberoemde 
wijnen. Wie kent de naam van de 
beroemde Barolo en de Barbaresco 
wijnen niet? Maar laten we ook de 
Barbera, Dolcetto en de nebbiolo 
niet vergeten! 

B arolo & More zorgt ervoor dat 
je nu ook in nederland van 

kwaliteitswijnen uit Piemonte 
kunt genieten. Importeurs 
Michéle usai en Alexander Plooij 
zoeken kleinschalige wijnmakers 
uit, die met passie wijn lokale 
druivensoorten produceren. en 
dat proef je! 

Stap met ons in de wereld van 
de Piemonte en laat je verrassen.

CulTurele 
& CulInAIre 
rIjKDOM 
  PrOeF PIeMOnTe                                   
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elisa Helge
Italienu.nl

Wanneer ik aan wijn en Italië 
denk, gaan mijn eerste gedachten 
uit naar Toscane. Toscane is 
beroemd om zijn geweldige 
Chianti streek. Hier kun je heerlijk 
rondtoeren en van het Toscaanse 
landschap genieten. Het land-
schap kenmerkt zich door zijn 
glooiende heuvels en cipressen. 
Vooral wanneer je in de buurt 
bent van lajatico kun je van deze 
vergezichten genieten.

In la Sterza (lajatico) bevindt 
zich de wijnboerderij van de 
familie Bocelli. Deze wijnboerderij 
is al sinds 1881 een familiebedrijf 
drie generaties in de familie. De 
familie Bocelli bezit ongeveer 120 

hectare land. In 2000 is de broer 
van Andrea Bocelli, Alberto, zich 
bezig gaan houden met de Bocelli 
wijn. Hij heeft het bedrijf van 
nieuwe installaties voorzien en 
gebouwen gerenoveerd. Met veel 
nieuwe ideeën en energie zet hij 
het bedrijf voort. Ze produceren 
naast wijn grappa, olijfolie en 
honing. Zijn vrouw Cinzia is 
zijn grote steun en zijn zoon 
heeft de passie voor het bedrijf 
meegekregen.

Het is de moeite waard wanneer 
je de wijnboerderij in la Sterza 
bezoekt om het te combineren 
met een stop in Volterra. Deze 
plaats ligt een half uur vanaf 

lajatico op een heuveltop. De 
weg naar Volterra slingert door 
het landschap, wat een geweldig 
uitzicht geeft. 

Volterra is een gezellige stad die 
veel toeristen trekt. Het centrum 
is  leuk voor een bezoek én als je 
geluk hebt val je midden in een 
optocht, van mensen in kleder-
dracht met muziek en vaandel- 
zwaaiers. Bekijk ook het romeinse 
theater van Volterra en de grote 
tuin van het fort van de Medici. 
In de tuin kun je fijn vertoeven. 
er hangt een rustige sfeer en het 
is prettig om rond te lopen. Het 
fort dat aan de tuin grenst wordt 
gebruikt als staatsgevangenis.

De WIjnen VAn BOCellI zijn zeer divers en van goede kwaliteit:

• Sangiovese rosso Toscana, 100% Sangiovese 
• le Franette rosso, Sangiovese, Canaiolo Colorino, Malvasia en Trebbiano
• Poggioncino, Sangiovese, Canaiolo Colorino, Malvasia en Trebbiano
• In Canto, 100% Cabernet Sauvignon
• Alcide, 50% Cabernet Sauvignon 50% Sangiovese
• Terre di Sandro, 100% Sangiovese
• le Franette bianco, Trebbiano, Malvasia
• Mirus, Trebbiano, Malvasia
• Prosecco, 100% Prosecco 

Bocelli wijnen zijn momenteel ook te koop in nederland bij Zivva Wijnen.

Adres Bocelli wijnboerderij: 
Via Volterrana 57 lajatico (PI)

Route naar Teatro del Silenzio
De Bocelli Cantina ligt in la Sterza, aan de voet van lajatico, de geboorte plaats van deze familie en de beroemde 
tenor Andrea Bocelli. Via een slingerweg met hoge cipressen aan weerszijde van de weg rijd je lajatico binnen. 
Het is een klein dorp met een gezellig plein. Via het plein gaat de weg verder naar het ‘Teatro del Silenzio’. 
Waar Andrea 10 jaar geleden het Teatro del Silenzio heeft opgericht. 

Voordat je de bocht naar rechts neemt moet je iets omhoog rechtdoor rijden. Via deze weg kom je bij het theater 
terecht. Opeens zie je het midden in de glooiende heuvels liggen. Het theater is één met de natuur en hier is 
het oorverdovend stil. eén keer per jaar verandert het Teatro del Silenzio in een spektakel. Dan is van de rust 
weinig meer te bekennen. Veel fans komen naar deze plek om van een concert te genieten.

TOSCAne In De  
CHIAnTI STreeK
  HeerlIjK TOeren                                    
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liesbeth Goris
recepten-gerechten.nl

Wie denkt aan Italië, denkt niet 
alleen aan de Vespa, het zonnige 
weer en de temperamentvolle 
Italiaan, maar vooral aan de 
heerlijke Italiaanse keuken met 
haar bijhorende wijnen. Omdat 
het waarschijnlijk makkelijker 
is om Italië in huis te halen, dan 
jou naar Italië te brengen, volgt 
hier het recept voor een echte 
Italiaanse klassieker: Tagliatelle 
all’amatriciana!

Italië voelde nog nooit zo 
dichtbij. Zeker wanneer je dit 
heerlijke recept combineert met 
een Tropiè 2012 – Vernaccia di 
San Gimigiano. een heerlijke 
witte wijn, welke intens fris en 
fruitig geurt, het heeft een volle 
aangename smaak, met de juiste 
balans tussen aciditeit en de finale 
bittere toets. Deze Tropiè komt 
het best tot zijn recht bij pasta’s 
en gefrituurde gerechten, zoals 
bijvoorbeeld calamares maar 
kan ook als aperitief de perfecte 
toon zetten voor een avond die 
in het teken staat van Italiaanse 
gezelligheid.

niet zo’n fan van witte wijn? 
Geen probleem, de Barbera d’Asti 
DOC – San Bastion 2011 – Poderi 
rosso Giovanni past ook perfect 
bij deze klassieker! Bij het openen 
van de fles neemt de fruitige geur 
je mee naar Italië en wanneer je 
de wijn proeft zal dit gevoel alleen 
maar sterker worden. Deze jonge 
wijn met zijn goede structuur is 
erg veelzijdig en zal zorgen voor 
een grote meerwaarde, ook als je 
deze bij vis- of vleesgerechten 
schenkt.

Benodigdheden voor 4 personen

Ingrediënten voor de tagliatelle:
• 400 gram semola rimacinata
• 4 eieren

Ingrediënten voor de saus:
• 1 rode ui
• 4 sneetjes pancetta
• 250 gram kerstomaatjes
• 4 romatomaten
• 2 teentje look
• 2 rode peper
• 200 gram pecorino
• een twintigtal blaadjes basi-

licum
• olijfolie
• peper van de molen

WIjN-SPIjS TIP: TAGlIATEllE All’AMATRICIANA 

Bereidingswijze tagliatelle
Verdeel de semola rimacinata, een fijn gemalen griesmeel, op het werkblad in een cirkel en maak 
in het midden van het hoopje een kuiltje. Breek vervolgens de vier eieren in het kuiltje en klop 
deze los met een vork.

Kneed daarna de rest van het deeg gedurende een tiental minuten met je handen, tot het soepel 
en egaal wordt. Wanneer het deeg te nat is, kan je wat meel toevoegen en wanneer het te droog is 
voeg je wat water toe. Wanneer je klaar bent met kneden, laat je het deeg best een tijdje rusten. 
Bedek het deeg met wat huishoudfolie of een handdoek, alvorens het weg te zetten. Op die manier 
voorkom je uitdroging. Wanneer het deeg een uurtje heeft gerust, ga je de tagliatelle maken, met 
behulp van een pastamachine.

Snijd het deeg in verschillende stukken, ter grootte van het ei. Dek ook nu de stukken die je niet 
gebruikt af met een handdoek, om uitdroging te voorkomen. Bestrooi het deeg met wat bloem en 
kneed het tot een platte rechthoek. Haal het deeg door de pastamachine, zodat je lange, dunne 
lappen deeg krijgt. Wanneer je dit hebt gedaan voor al het deeg, kan je ze door de pasta snijder 
halen. Kies voor de tagliatelle stand en snijd de lange lappen deeg in de gewenste lengte. Bestrooi 
de gesneden tagliatelle tenslotte met een beetje bloem, zodat ze niet aan elkaar gaan plakken. Be-
dek eventueel met een handdoek, alvorens je de zelf bereidde pasta kookt.

Bereidingswijze saus
Bak de pancetta in een geutje olijfolie aan in de pan. Versnipper de ui en voeg deze bij de pancet-
ta. Versnipper daarna een tiental basilicum blaadjes, de peper en de look. Snijd de kersttomaatjes 
in vieren en de romatomaten in kleine blokjes en voeg alles bij de pancetta en de ui. Kruid bij met 
peper van de molen. laat dit een aantal minuutjes garen op een zacht vuurtje.

neem een kookpot met voldoende water, zo’n 2 liter, voeg een beetje olijfolie toe en kook de pasta 
al dente. Giet het af. Dresseer de borden met de pasta en de saus. rasp er rijkelijk de pecorino over 
en werk het af met een blaadje basilicum.

Buon appetito!

Wil je de Italiaanse sfeer nog wat langer vasthouden? Sluit de avond dan af met een Cielo Stellato 
2011 – Vermentino Toscana – IGT Vendemmia Tardiva. Deze dessertwijn combineert heerlijk met 
cannoli siciliani, een typisch Italiaans dessert op basis van ricotta en chocolade.

De liefhebbers van rode wijn kunnen de avond afsluiten met een fluweel zoete Rosso Dolce Nocte 
– 2012 – Terra dei re Basilicata. Het bouquet van rode perzik en guava is zinnenprikkelend en 
komt goed tot zijn recht bij een heerlijk kaasbordje. Want, wanneer je Italië in huis wilt halen, 
kun je het beter goed doen!

HeerlIjKe 
TAGlIATelle
  MAAK HeT ZelF                                    
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en een super tuscan 
proeven? neem dan 
een kijkje bij de 
familie Antinori!
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niels van laatum
nezpourvin.nl

Toscane, het parklandschap van midden-Italië. 
eindeloze bomenrijen, eeuwenoude plaatsjes, 
kunstig aangeharkte boerenland en strakke wijn-
gaarden. Deze fascinerende provincie staat bekend 
om zijn Chianti-wijn. Maar ze kent een geduchte 
concurrent: de Super Tuscans.

Zoals je weet zijn Italianen nogal traditioneel 
ingesteld. Wat mama kookt, kookt ze zoals ze dat 
leerde van haar schoonmoeder. Zo gaat dat gener-
atie op generatie. en waag het niet iets aan de eeu-
wenoude receptuur te veranderen. Zo was het met 
wijn maken ook. In Toscane maken we Chianti, een 
rode wijn van Italiaanse druiven en daarmee basta. 
Daar zaten uiteraard vooral rode druiven in, van 
het sangiovese ras, maar ook een deel lokale witte 
druivenrassen, gek genoeg.

Tafelwijn
niet bij de familie Antinori. Al in 1942 beledigde 
vader niccolo Antinori geheel Toscane door een 
Chianti te maken met ook Fránse druivenras-
sen erin. Ongehoord. een schandaal. Zijn zoon, de 
markies Piero Antinori, liet zich er niet door weer-
houden verder te experimenteren. eind jaren zeven-
tig liet hij de wereld versteld staan met zijn geper-
fectioneerde geesteskind: Tignanello. een goden-
drank. Hij negeerde de strikte regels van de lokale 
classificatie; door de aanwezigheid van de Franse 
druiven mocht het absoluut geen Chianti heten. Het 
was volgens de letter der wet eigenlijk niet meer 
dan ‘tafelwijn’.

Ideaal klimaat
Andere producenten volgden snel, begin jaren 
tachtig. Sommigen gebruikten alléén niet-regio-
nale druiven, vooral de zogenaamde Bordeaux-blend 
deed het goed: een combinatie van vooral cabernet 
sauvignon en merlot. Het klimaat in Toscane bleek 
ideaal om die Franse druivenrassen aan te planten. 
De eerste succesvolle wijn die zo werd gemaakt is de 
Sassicaia van Tenuta San Guido. Ook al zo’n icoon.
De kwaliteit van die ‘klasseloze’ wijnen was zo hoog, 
dat deze de prijzen van de bekendste Chianti-wijnen 
al snel overtroffen. Vanaf dat moment werden ze 
liefkozend ‘Super Tuscans’ oftewel super-Toscanen 
genoemd. en dat zijn ze nog steeds. Ze kosten je een 
lieve duit, maar mam-mia wat zijn ze het waard.

© Kevin Cruff

Stefan Tibben
Italieplein.nl
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TOSCAAnSe 
SuPerWIjnen
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