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il Tramontoil Tramonto  

INTERINOINTERINOINTERINO   

17 oktober 2017 

IT n°. 24 

Digi magazine over Noord Italië Digi magazine over Noord Italië Digi magazine over Noord Italië 
in het bijzonder de regioin het bijzonder de regioin het bijzonder de regio   
Friuli Venezia GiuliaFriuli Venezia GiuliaFriuli Venezia Giulia   

Italië Italië --  FVG in beeldFVG in beeld  

We nemen je een momentje mee terug naar de lente, la primavera. Oh, heb je er ook al weer 
zo’n zin in! Wij ook. Wat is het toch een prachtig seizoen. Start van het nieuwe opbloeien van de 
natuur, in de hoop dat dit ook voor onszelf geldt. 

Krijgen we een mooie zomerperiode? We weten het dan nog niet en we zijn in ieder geval vol 
goede hoop dat we met volle teugen mogen genieten van warmte en zon, een periode die voor 
velen van ons ook een stuk vrijheid met zich meebrengt. Minder kleding, buiten BBQ-en waar-
door de tuin de begrenzing is van onze beleving en niet de muren waartegen we nu wel voldoen-
de maanden hebben mogen staren omdat er niets fatsoenlijks op de TV was. 

Wij van il Tramonto wensen je een verrukkelijke herbeleving plaats van je eigen gevoel, de op-
maat naar de zomer door samen met ons terug te kijken op een prachtige lente. Een lente met 
vele kleurrijke gerechten, feesten en ritjes door het ongelooflijk afwisselende landschap van een 
in Nederland en België relatief onbekende regio: Friuli Venezia Giulia. 

De kerktoren van Pertegada geschoten vanuit onze tuin 

http://www.interino.nl/
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Voor het eerst in de 11 jaren dat we 

een huis in Pertegada hebben, konden 

we genieten van tulpen. Maar liefst 60 

stuks stonden te pronken in een grote 

terracotta pot. 

“Hoe komen jullie aan deze wonder-

schone tulipani?” Veel Italianen die 

ons deze vraag stelden. Wil je ons 

antwoord weten? “Sinds korte tijd heb-

ben wij contact met de ongelooflijk 

aardige mensen van FriulVin.” 

FriulVin (klik hier) is een importeur 

van Friulaanse wijnen in Nederland. 

Daarnaast verzorgen ze mooie cultuur-

reizen in onze regio. Enne ….. ze ver-

kopen inmiddels duizenden echte Ne-

derlandse tulpen in Italië. 

Als kadootje kregen wij maar liefst 765 

tulpen om als een PR stunt uit te delen 

aan onze relaties. Nou, we mogen 

zeggen dat we ongelooflijk veel men-

sen blij hebben kunnen maken. Deze 

keer zonder onszelf te vergeten. 

Nieuw voor ons, aangezien we vaak 

meer oog hebben voor anderen. 

il Fiume TAGLIAMENTO: Achter ons huis stroomt een van de mooiste rivieren van Europa, de Tagliamento. 

Een natuurlijke rivier die echter vanaf Latisana ingebed is door dijken. Iedereen weet dat een rivier in Italië makkelijk kan overstro-

men bij een noodweer. Italië krijgt ieder jaar meer te maken met hoosbuien en moesons al dan niet gepaard gaande met torna-

do’s en valwinden. Verder hebben we aardbevingen (niet van die schokjes zoals in Groningen, maar echte), gigantische bosbran-

den en verschrikkelijke tijden van droogte. Bij al deze rampen komt de protezione civile meteen in actie. Een soort Burger Be-

scherming in vredestijd die optreedt bij rampen. Vele vrijwilligers die opgeleid moeten worden om zakken zand te vullen en hoe 

gehandeld moet worden bij een overstroming. En dat gebeurt ook achter ons huis. Indrukwekkend om te zien en hopend dat ze 

nooit hier in actie hoeven te komen. 

 

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/friulvin-wijnimporteur/
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Jawel, wij houden wel degelijk van de Italiaan-

se keuken, echter af en toe kunnen we niet  

anders, dan moet er Indisch gegeten worden. 

Deze keer een ongelooflijk lekker biertje erbij, 

een kadootje van onze Duitse vrienden Frank 

en Anja Jakob. Het is een juweeltje onder de 

bieren, een Weisbier van Schloss Scheyern. 

Mmmmm, zó lekker bij Indisch! 

Una bomba di calorie, dit ‘koekje’ van Sjaak staat nog niet op de website 

http://www.interino.nl/
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    Puur Friulaans:Puur Friulaans:  

        Boven: Boven: pesto di ortiche (brandnetels), pesto di ortiche (brandnetels), klik hierklik hier  

        Beneden: Beneden: Pitina, een verrukkelijk ‘worstje’ van gerookt Pitina, een verrukkelijk ‘worstje’ van gerookt   

        vlees uit de ‘Val Tramontina’ ten noorden van Pordenone vlees uit de ‘Val Tramontina’ ten noorden van Pordenone   

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/pesto-van-brandnetels-pesto-di-ortiche/
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AAPJES kijken bij Villa ManinAAPJES kijken bij Villa Manin  

Ad: “Sjaak heeft me beloofd er 

een te kopen zodra we een gro-

ter huis hebben.” 

Inderdaad is het zo, echter zijn 

we nu al weer 4 jaar zonder het 

gewenste resultaat op zoek 

naar een huis dat beter bij ons 

huidige leven past. Daarom ook 

nog steeds zonder APE, de 

grote broer van de Vespa. Lees 

hier ons verhaal over dé 

IKONEN van Italië. En Ad? Die 

moet ‘t voorlopig met z’n krui-

wagen doen, de arme ziel! 

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/vespa-ape-piaggio-iconen-italie/
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Hoe geef je de Lente ‘la PRIMAVERA’ in Friulië het beste weer? Met deze foto! Wijnvel-

den vol gele paardenbloemen die wij net gemist hebben omdat we in Nederland waren. 

Daarom maar met de uitgebloeide op de vele wijnvelden die deze regio rijk is. 

Laten we het gemakshalve ‘plaatpizza’ noemen, echter dit lekkere 

gerecht is gemaakt op basis van Sjaak’s overheerlijke focaccia, 

klik hier voor het recept en geniet met ons mee van de rijke smaak 

en geur van een echt Italiaans hapje voor bij een lekker glaasje 

Italiaanse wijn. Buon appetito a tutti di voi ! 

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/recept-focaccia-uienbrood-il-tramonto-culinair/


il Tramonto, no 24 pagina 7 

 

Pasen vieren in Italië, weer eens wat anders. Het is inmid-

dels al zalig weer en je kunt dagelijks buiten genieten van 

zon en warmte. Je zou ‘t denken, echter dit geldt niet voor 

Ad. Die moet in de tuin werken, zijn dikke buik moet eraf en 

de conditie laat ook te wensen over, dus hup: aan het werk. 

We hadden door een paar hele koude nachten in januari he-

laas meer dan 30 agaves en andere cactussen moeten weg-

gooien: allemaal bevroren! Dus heel wat op te ruimen. Toen 

vatte Sjaak de idee op om de tuin (borders) nieuw te decore-

ren met lavasteentjes. Anderhalve kuub staat klaar. Oh ja, 

het is inmiddels oktober en de zak staat er nog precies zo bij. 

Óf het was te warm of hij was door de rug gegaan. Toch de 

tuinman maar laten komen? En alsof deze grote zak PASEN 

nog niet voldoende bijzonder maakte, de paaseieren die we 

in Maasniel-Roermond kochten bleken allemaal beschim-

meld te zijn. Een foutje in het proces. We moesten er iets op 

vinden: kleuren met natuurlijke verf (uienschillen, rode bieten 

etc.) Mooi?  Laten we het maar zó formuleren: APART!!!!  

http://www.interino.nl/
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Roermond heeft ‘d’n Aje Kirkhaof’, tegenwoordig een prach-

tig museum in de wijk ‘de Kapel’: Het waren vergeten maar 

prachtige en imposante graven. O.a. de overgrootvader van 

Ad, dezelfde als die van Guus Meeuwis, ligt er. Volgens ons 

ligt in Gorgo di Latisana echter een echt vergeten kerkhof. 

Niemand kende of wist het nog. Wij zijn er gaan kijken. 

We konden de ingang eerst niet vinden. Daar-

om met de fiets over zandpaden en door vel-

den en zie hier, we kwamen er toch bij uit. 

Geen graven meer te vinden, alleen de oude 

muur en slangen, hagedissen en een serene 

rust: haast onwerkelijk voor het temperament-

volle en lawaaierige Italië. 

G 

O 

R 

G 

O 

http://www.interino.nl/
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Friuli Venezia Giulia wordt ook wel het Toscane van Noord Italië 

genoemd, alleen dan met nóg meer wijnvelden 

En onze vijgenboom   hoor 

je zelfs groeien, zo snel 

groeien de bladeren. De 

voorvruchten (soort voor-

vocht  ) vormen zich. De 

paar die overblijven en rij-

pen kun je gewoon eten. De 

echte vijgen zijn pas in au-

gustus rijp. De allerlaatste 

kun je in oktober plukken. 

Mmmm, verrukkelijk! 

Als de wijnranken uitspruiten, dan is het genieten geblazen!Als de wijnranken uitspruiten, dan is het genieten geblazen!  

http://www.interino.nl/
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Okay, de lavasteentjes zitten nog in de enorme zak en wachten op de krachtinspanning zodat ze in de borders terecht komen, 

de rest van de tuin is zomerklaar gemaakt. Dus nu eerst tijd om ook de tuinmeubels een flinke beurt te geven. De zon is in Ita-

lië veel krachtiger en dat merk je aan de slijtage. Sjaak richt zich op de BBQ waarvan de verf in één jaar tijd ook helemaal vaal 

geworden is. En als hij daarmee klaar is, wordt er weer verrukkelijk gekookt, buiten onder ‘t afdak, in onze quasi zomerkeuken. 

Een goddelijk gerecht dat nog niet op il Tramonto staat, spontaan ontstaan door te kijken wat we allemaal in de koelkast had-

den. Het was verrukkelijk!!!! Of er een recept van komt op de website? Wil je dat graag, laat ‘t hem gerust weten! 

http://www.interino.nl/
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Concordia Sagittaria 

Italië is een land met een rijke cultuur en met een enorme lange geschiede-Italië is een land met een rijke cultuur en met een enorme lange geschiede-Italië is een land met een rijke cultuur en met een enorme lange geschiede-

nis. Het neemt met maar liefst 53 plekken de koppositie in als ‘t gaat om nis. Het neemt met maar liefst 53 plekken de koppositie in als ‘t gaat om nis. Het neemt met maar liefst 53 plekken de koppositie in als ‘t gaat om 

het aantal vermeldingen op de Unescohet aantal vermeldingen op de Unescohet aantal vermeldingen op de Unesco---erfgoedlijst. Wij bezochten Concor-erfgoedlijst. Wij bezochten Concor-erfgoedlijst. Wij bezochten Concor-

dia Sagittaria, een prachtig klein plaatsje op 25 km afstand van ons huis. dia Sagittaria, een prachtig klein plaatsje op 25 km afstand van ons huis. dia Sagittaria, een prachtig klein plaatsje op 25 km afstand van ons huis. 

Een stadje dat bijna volledig gebouwd is op Romeinse resten. Okay, je Een stadje dat bijna volledig gebouwd is op Romeinse resten. Okay, je Een stadje dat bijna volledig gebouwd is op Romeinse resten. Okay, je 

moet er van houden om de catacomben te bezoeken en je op het kruispunt moet er van houden om de catacomben te bezoeken en je op het kruispunt moet er van houden om de catacomben te bezoeken en je op het kruispunt 

van de Via Annia en de Via Postumia te begeven, straten van vóór onze van de Via Annia en de Via Postumia te begeven, straten van vóór onze van de Via Annia en de Via Postumia te begeven, straten van vóór onze 

jaartelling. Och, loop even rustig door de rustige straatjes en wandel de jaartelling. Och, loop even rustig door de rustige straatjes en wandel de jaartelling. Och, loop even rustig door de rustige straatjes en wandel de 

kerk eens in. Aansluitend op een van de terrasjes een wit wijntje of een kerk eens in. Aansluitend op een van de terrasjes een wit wijntje of een kerk eens in. Aansluitend op een van de terrasjes een wit wijntje of een 

Spritz Aperol drinken en je weet zeker dat dit een verrukkelijke en geslaag-Spritz Aperol drinken en je weet zeker dat dit een verrukkelijke en geslaag-Spritz Aperol drinken en je weet zeker dat dit een verrukkelijke en geslaag-

de vakantiedag is geworden. Lees de vakantiedag is geworden. Lees de vakantiedag is geworden. Lees hierhierhier   ons verhaal met mooie foto’s zodat ons verhaal met mooie foto’s zodat ons verhaal met mooie foto’s zodat 

je zin in vakantie krijgt. Kom gerust op vakantie in je zin in vakantie krijgt. Kom gerust op vakantie in je zin in vakantie krijgt. Kom gerust op vakantie in Villa GretaVilla GretaVilla Greta...   

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/romeins-stadje-concordia-sagittaria/
https://www.villagreta.eu
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 Foto linksboven: Fabiola Tilatti, de vrouw van wijnboer Paolo Ferrin, samen met Francesco Altan. Hij is in Italië 

een vooraanstaand criminoloog die werkelijk fantastische gialli en romans schrijft (klik hier). Daarnaast onze 

vriendin Cecilia Scerbanenco, de dochter van een van de Italiaanse topschrijvers, Giorgio Scerbanenco. (klik hier)  

Foto boven: Debora Serracchiani, de minister-president van FVG, t.m.v. Fabiola & Paolo tijdens een politieke 

lezing ten huize van de Ferrins. Paolo Ferrin is winnaar van de eerste ‘il Tramonto Gondola d’Oro’ Award. 

ASPARAGI FRIULANI 
Wat hebben Brabant en Limburg met Friulië gemeen? Wat hebben Brabant en Limburg met Friulië gemeen? Wat hebben Brabant en Limburg met Friulië gemeen?    

Juist ja; ASPERGES. We verklappen een geheimpje: de lekkerste Juist ja; ASPERGES. We verklappen een geheimpje: de lekkerste Juist ja; ASPERGES. We verklappen een geheimpje: de lekkerste 

Friulaanse asperge is wel de Nederlandse kwaliteit. De Italiaanse Friulaanse asperge is wel de Nederlandse kwaliteit. De Italiaanse Friulaanse asperge is wel de Nederlandse kwaliteit. De Italiaanse 

is heel dun en wordt geregeld zelfs ongeschild gegeten, overdekt is heel dun en wordt geregeld zelfs ongeschild gegeten, overdekt is heel dun en wordt geregeld zelfs ongeschild gegeten, overdekt 

met olijfolie en balsamico. De echte lekkere dikke Nederlandse met olijfolie en balsamico. De echte lekkere dikke Nederlandse met olijfolie en balsamico. De echte lekkere dikke Nederlandse 

asperge wordt slechts door enkele Italiaanse boeren geteeld. Ze asperge wordt slechts door enkele Italiaanse boeren geteeld. Ze asperge wordt slechts door enkele Italiaanse boeren geteeld. Ze 

krijgen er meteen een blij gezicht van, zoals je ziet op de foto hier-krijgen er meteen een blij gezicht van, zoals je ziet op de foto hier-krijgen er meteen een blij gezicht van, zoals je ziet op de foto hier-

naast. Wij genieten met hen mee en drinken er deze keer een erg naast. Wij genieten met hen mee en drinken er deze keer een erg naast. Wij genieten met hen mee en drinken er deze keer een erg 

lekkere Traminer Aromatico bij van wijnhuis Bortolusso.lekkere Traminer Aromatico bij van wijnhuis Bortolusso.lekkere Traminer Aromatico bij van wijnhuis Bortolusso.   

Een Italiaanse variant:  

gefrituurde asperges 
Voor het recept en meer foto’s, klik hier. 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/italiaans-geeltje/
http://www.iltramonto.eu/altan-moord-in-italie-literatuur/
http://www.iltramonto.eu/moord-in-italie-scerbanenco/
https://www.iltramonto.eu/gefrituurde-asperges-asparagi-fritti/
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RisottoRisotto  
met ricotta affumicata, 

een echt Friulaans gerecht 

(Binnenkort volgt het recept) 

 

Villa Beltrame in het piepkleine dorpje 

Canussio opent minstens 2 keer per jaar 

de deuren van haar enorme tuin met de 

zeldzame zakdoekjesboom (klik hier). Er 

is minstens één tuinconcert en minstens 

één ‘vernissage’. En altijd wordt het evene-

ment afgerond met lekkere hapjes en 

drankjes.  

Claudio Beltrame, de huidige bewoner, 

kent ons al aardig en nodigt ons altijd uit. 

En dan vraagt hij geregeld of wij iets in het 

Nederlands willen zeggen zodat de men-

sen horen hoe Nederlands klinkt. Claudio 

is gediplomeerd gids in deze regio Friuli 

Venezia Giulia. Hij kent er als geen ander 

de mooie plekjes. Dit intrigeert ons natuur-

lijk als Nederlandse pioniers in Friulië. We 

gaan hem zeker uitnodigen voor een inter-

view om achter zijn geheimen te komen.  

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/villa-beltrame-cultuur-zakdoekjesboom/
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Heerlijk, we  hadden even tijd om samen met onze vrienden (Familie Heerlijk, we  hadden even tijd om samen met onze vrienden (Familie Heerlijk, we  hadden even tijd om samen met onze vrienden (Familie 

Ferrin) naar Agli Angeli te gaan om pizza te eten. Paolo, zelf wijnboer, Ferrin) naar Agli Angeli te gaan om pizza te eten. Paolo, zelf wijnboer, Ferrin) naar Agli Angeli te gaan om pizza te eten. Paolo, zelf wijnboer, 

drinkt er zoals het een echte Italiaan betaamt een biertje bij. Wijzelf drinkt er zoals het een echte Italiaan betaamt een biertje bij. Wijzelf drinkt er zoals het een echte Italiaan betaamt een biertje bij. Wijzelf 

houden het bij de rode huiswijn. Fabiola heeft als eerste de olijfolie uit houden het bij de rode huiswijn. Fabiola heeft als eerste de olijfolie uit houden het bij de rode huiswijn. Fabiola heeft als eerste de olijfolie uit 

Pertegada in handen. De familie Lorenzonetto (kijk op pagina 16 en Pertegada in handen. De familie Lorenzonetto (kijk op pagina 16 en Pertegada in handen. De familie Lorenzonetto (kijk op pagina 16 en 

17) heeft behoorlijk geïnvesteerd in een grote olijfgaard en dit jaar kon-17) heeft behoorlijk geïnvesteerd in een grote olijfgaard en dit jaar kon-17) heeft behoorlijk geïnvesteerd in een grote olijfgaard en dit jaar kon-

den we voor het eerst van hun bijzonder elegante olijfolie genieten.den we voor het eerst van hun bijzonder elegante olijfolie genieten.den we voor het eerst van hun bijzonder elegante olijfolie genieten.   

http://www.interino.nl/
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De pier van De pier van Lignano Lignano was het decor voor een netwerkbijeenkomst. En wel een hele spe-was het decor voor een netwerkbijeenkomst. En wel een hele spe-

ciale, die van de oprichting van het netwerk ciale, die van de oprichting van het netwerk SinceroSincero. In aanwezigheid van een minister . In aanwezigheid van een minister 

(Mariagrazia Santoro) en verschillende burgemeesters.(Mariagrazia Santoro) en verschillende burgemeesters.   

Natuurlijk mochten wij van Natuurlijk mochten wij van SAM International Business Network SAM International Business Network er niet ontbreken. er niet ontbreken. 

Kijk ook op de volgende pagina voor meer foto’s. Speciaal voor deze bijeenkomst had-Kijk ook op de volgende pagina voor meer foto’s. Speciaal voor deze bijeenkomst had-

den we voor de promotie van den we voor de promotie van il Tramonto il Tramonto een flyer gedrukt. We mogen er trots op zijn een flyer gedrukt. We mogen er trots op zijn 

het enige digitale magazine te hebben om deze regio in Nederland en België op de het enige digitale magazine te hebben om deze regio in Nederland en België op de 

kaart te zetten.  En wat voor een: vol informatie, leuke verhalen en fotoreportages.kaart te zetten.  En wat voor een: vol informatie, leuke verhalen en fotoreportages.   

http://www.interino.nl/


il Tramonto, no 24 pagina 16 

 

In de grote zaal van de prachtige pier van Lignano (Terrazza a In de grote zaal van de prachtige pier van Lignano (Terrazza a In de grote zaal van de prachtige pier van Lignano (Terrazza a 

Mare) vond de lancering van het eerste zakelijke netwerk van Mare) vond de lancering van het eerste zakelijke netwerk van Mare) vond de lancering van het eerste zakelijke netwerk van 

deze regio plaats: deze regio plaats: deze regio plaats: SINCEROSINCEROSINCERO. Oprichter is onze vriend Marco . Oprichter is onze vriend Marco . Oprichter is onze vriend Marco 

Lorenzonetto (wijnboer). De lancering vond plaats tijdens een Lorenzonetto (wijnboer). De lancering vond plaats tijdens een Lorenzonetto (wijnboer). De lancering vond plaats tijdens een 

congres over de rol van marketing om streekproducten beter te congres over de rol van marketing om streekproducten beter te congres over de rol van marketing om streekproducten beter te 

kunnen promoten. Voor ons een verrukkelijk moment om vele kunnen promoten. Voor ons een verrukkelijk moment om vele kunnen promoten. Voor ons een verrukkelijk moment om vele 

bekenden weer eens te spreken. Zoals minister Mariagrazia bekenden weer eens te spreken. Zoals minister Mariagrazia bekenden weer eens te spreken. Zoals minister Mariagrazia 

Santoro, die 2 jaar geleden de eer-Santoro, die 2 jaar geleden de eer-Santoro, die 2 jaar geleden de eer-

ste il Tramonto ste il Tramonto ste il Tramonto Gondola d’Oro Gondola d’Oro Gondola d’Oro heeft heeft heeft 

uitgereikt aan wijnhuis Ferrin. Ook uitgereikt aan wijnhuis Ferrin. Ook uitgereikt aan wijnhuis Ferrin. Ook 

leuk om de eerste officiële toe-leuk om de eerste officiële toe-leuk om de eerste officiële toe-

spraak van onze nieuwe burge-spraak van onze nieuwe burge-spraak van onze nieuwe burge-

meester van Latisana, Daniele Gali-meester van Latisana, Daniele Gali-meester van Latisana, Daniele Gali-

zio, te hebben bijgewoond. Natuur-zio, te hebben bijgewoond. Natuur-zio, te hebben bijgewoond. Natuur-

lijk zijn we fan van Luca Fanotto, de lijk zijn we fan van Luca Fanotto, de lijk zijn we fan van Luca Fanotto, de 

flamboyante burgemeester van Lig-flamboyante burgemeester van Lig-flamboyante burgemeester van Lig-

nano, een van de belangrijkste bad-nano, een van de belangrijkste bad-nano, een van de belangrijkste bad-

plaatsen van Italië. Alleen in deze plaatsen van Italië. Alleen in deze plaatsen van Italië. Alleen in deze 

stad al wordt 65% van het BNP van stad al wordt 65% van het BNP van stad al wordt 65% van het BNP van 

de regio Friulië verdiend. Logisch de regio Friulië verdiend. Logisch de regio Friulië verdiend. Logisch 

dat Luca een belangrijk mannetje is. dat Luca een belangrijk mannetje is. dat Luca een belangrijk mannetje is. 

Ook al hadden wij genoten van de Ook al hadden wij genoten van de Ook al hadden wij genoten van de 

vele lekkere hapjes en verrukkelijke vele lekkere hapjes en verrukkelijke vele lekkere hapjes en verrukkelijke 

wijn, we sloten de avond af met een wijn, we sloten de avond af met een wijn, we sloten de avond af met een 

echt Italiaans ‘lekecht Italiaans ‘lekecht Italiaans ‘lek---ieske’ zoals ze in ieske’ zoals ze in ieske’ zoals ze in 

het Limburgs zeggen.het Limburgs zeggen.het Limburgs zeggen.   

http://www.interino.nl/
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Genieten geblazen 

Op 50 km van Pertegada begint het land te heuvelen en de bergen 

zijn dan al lekker dichtbij. Heuvels, cipressen, verrukkelijke wijnen 

(de betere wijnen van Italië), dan denk je toch aan Toscane. Niets is 

minder waar, het is FVG (Friuli Venezia Giulia). Een autonome regio 

binnen Italië met eigen ministers en een minister president, Debora 

Serracchiani. Een pittig en jong ‘ding’! Jong zijn ook sommige wijn-

boeren, zoals Daniele Lenuzza in het prachtige dorpje Prepotto, het 

centrum van de Schioppettino, een zeer exclusieve wijn. 
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April had een onaangename verrassing in petto voor Europa, te weten een koudegolf die April had een onaangename verrassing in petto voor Europa, te weten een koudegolf die April had een onaangename verrassing in petto voor Europa, te weten een koudegolf die 

wist door te dringen tot in Italië. Grote schade aan gewassen in Duitsland en Frankrijk, ech-wist door te dringen tot in Italië. Grote schade aan gewassen in Duitsland en Frankrijk, ech-wist door te dringen tot in Italië. Grote schade aan gewassen in Duitsland en Frankrijk, ech-

ter ook Friulië bleef er niet van verschoond. Meer dan 3.000 hectare landbouwgrond onder-ter ook Friulië bleef er niet van verschoond. Meer dan 3.000 hectare landbouwgrond onder-ter ook Friulië bleef er niet van verschoond. Meer dan 3.000 hectare landbouwgrond onder-

vond schade. Deze foto toont aan dat de net ontsproten wijnranken een flinke tik kregen. vond schade. Deze foto toont aan dat de net ontsproten wijnranken een flinke tik kregen. vond schade. Deze foto toont aan dat de net ontsproten wijnranken een flinke tik kregen. 

Maar liefst 30% minder opbrengst, zo wordt verwacht. Bij Daniele Lenuzza is er geen scha-Maar liefst 30% minder opbrengst, zo wordt verwacht. Bij Daniele Lenuzza is er geen scha-Maar liefst 30% minder opbrengst, zo wordt verwacht. Bij Daniele Lenuzza is er geen scha-

de te betreuren, bij Ronchi San Giuseppe (een hele grote wijnboer) valt het gelukkig ook de te betreuren, bij Ronchi San Giuseppe (een hele grote wijnboer) valt het gelukkig ook de te betreuren, bij Ronchi San Giuseppe (een hele grote wijnboer) valt het gelukkig ook 

wel mee. De ligging is een belangrijke factor geweest, wel of niet beschut tegen de koude wel mee. De ligging is een belangrijke factor geweest, wel of niet beschut tegen de koude wel mee. De ligging is een belangrijke factor geweest, wel of niet beschut tegen de koude 

wind vanaf de Alpen. We wachten af hoe het wijnjaar 2017 gaat worden!wind vanaf de Alpen. We wachten af hoe het wijnjaar 2017 gaat worden!wind vanaf de Alpen. We wachten af hoe het wijnjaar 2017 gaat worden!   

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/vigna-lenuzza-il-tramonto-vini-friuli-schioppettino/
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Baccichetto houdt van taarten ! 

En feesten !En feesten !En feesten !   

http://www.interino.nl/
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Waarom zoveel foto’s van 1 gezellige avond 

met allemaal mensen die je niet kent? Nou, 

niet om te pronken echter wel om te laten zien 

dat het niet makkelijk is om af te vallen. Friula-

nen zijn net Limburgers: feesten, eten, drin-

ken en zingen. We kunnen er niets aan doen, 

zo ziet ons leven er hier wel uit. En deze Itali-

anen willen allemaal op de foto. Glas in de 

hand van Umberto Baccichetto, die in 2016 de 

Gouden il Tramonto Award heeft gewonnen 

met de verrukkelijke PROSECCO die in Ne-

derland en België gretig aftrek vindt. 

BAGLIORI DI LUCE, de beste band in FVGBAGLIORI DI LUCE, de beste band in FVGBAGLIORI DI LUCE, de beste band in FVG   

http://www.interino.nl/
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Onmisbaar in de Friulaanse keuken is 

de salsa verde. Deze wordt gebruikt 

bij anti pasti, bijvoorbeeld op gekook-

te kalfstong maar ook op een stukje 

brood met nog wat extra olijfolie. Voor 

‘t recept, klik hier. Buon appetito!  

 

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/recept-salsa-verde-italiaanse-saus/
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Bij deze wijnboer, 

azienda Paolo 

Ferrin, ontmoeten 

wij echt zoveel 

verschillende 

soorten mensen. 

Schrijvers, schil-

ders, musici, chef-

koks, professoren, 

politici, ministers, 

buitenlanders en 

ware prinsessen. 

Oh ja, ook gewo-

ne mensen zoals 

wij! Wat ons er 

altijd opvalt is dat er een gemeen-

schappelijk kenmerk is en je raadt 

het al: liefde voor wijnen! 

Maar ook nog iets anders….. 

Weet je het al? ….. Juist ja, ple-

zier in het leven. Precies iets wat 

bij ons past. Godere la vita! Voor 

meer info over dit wijnhuis: 

Klik hier 

FERRIN 

 

 

 

 

 

PAOLO 

Fabiola Tilatti 

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/azienda-paolo-ferrin-partner-il-tramonto/
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We ontmoeten Ennio Furlan regelmatig op evenementen. 

Ennio is een bekendheid in Noord Italië vanwege zijn enor-

me kennis van paddenstoelen en wilde kruiden. Als hij kookt 

samen met zijn bevriende chef-koks of voorlichting geeft 

over de seizoensproducten, dan zit de zaal overvol en ie-

dereen hangt geïnteresseerd aan z’n lippen. Het leuke is 

dat je altijd iets te proeven krijgt van zijn maaksels.  

Wie veel over de geschiedenis van deze regio weet, is de 

kasteelheer van het imposante bouwsel op de foto hier-

naast. Hieronder zie je zijn dochter (rechts van Ad) die in-

middels een wijngoed in het topsegment voert. Haar wijnen 

zijn lekker, apart en van hoge kwaliteit leidt. Benieuwd naar 

het verhaal over ons bezoek aan Nastaša, klik hier. 

Ennio Furlan 

 

http://www.interino.nl/
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Dat zeiden wij tegen ‘n wijnhandelaar uit Stuttgart die in Villa Greta 

op vakantie kwam. Wij namen hem mee naar Ferrin echter ook 

naar Baccichetto. Hij heeft heel wat wijn meegenomen om sa-

men met bevriende wijnkenners een inschatting te maken of hij hier-

mee de Duitse markt kan verrijken dan wel verroveren. Wij denken 

van wel, want deze wijnen worden nu al gretig verkocht in België. Vol 

verwachting wachten we nu zijn besluit af. En we duimen voor onze 

bevriende wijnboeren. 

“Als proeven je werk is, dan heb je veel werk in Friulië!”“Als proeven je werk is, dan heb je veel werk in Friulië!”   

http://www.interino.nl/
http://www.villagreta.eu
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We kwamen deze ‘fles’ 

wijn tegen tijdens een toer-

tje door onze omgeving. 

Het is de grootste wijnfles 

die we ooit gezien hebben. 

Klik hierKlik hier voor de reportage. 

Wij houden ervan om te toeren op de ‘bonne foi.’ Je komt dan altijd de 

meest verrassende of unieke plekjes tegen. Friuli Venezia Giulia biedt 

zoveel moois, jammer dat zoveel mensen dit nog niet weten. 

Fruili Venezia GiuliaFruili Venezia Giulia  

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/cantine-aperte-open-dag-wijnboeren-friuli/
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De dag na dans, concert en een gigantisch buffet had-De dag na dans, concert en een gigantisch buffet had-De dag na dans, concert en een gigantisch buffet had-

den we de afspraak bij den we de afspraak bij den we de afspraak bij wijnhuis Ferrin wijnhuis Ferrin wijnhuis Ferrin in Camino Al in Camino Al in Camino Al 

Tagliamento. We waren uitgenodigd voor het jaarlijkse Tagliamento. We waren uitgenodigd voor het jaarlijkse Tagliamento. We waren uitgenodigd voor het jaarlijkse 

diner met de wijnboer, een onderdeel van ‘Cantine diner met de wijnboer, een onderdeel van ‘Cantine diner met de wijnboer, een onderdeel van ‘Cantine 

Aperte’ , het weekend waarin wijnboeren hun deuren Aperte’ , het weekend waarin wijnboeren hun deuren Aperte’ , het weekend waarin wijnboeren hun deuren 

openen om te komen proeven. Voor het diner moet openen om te komen proeven. Voor het diner moet openen om te komen proeven. Voor het diner moet 

men zich inschrijven en betalen. Wij niet, wij zijn vrien-men zich inschrijven en betalen. Wij niet, wij zijn vrien-men zich inschrijven en betalen. Wij niet, wij zijn vrien-

den en zorgen voor de foto’s. Bovendien hadden wij den en zorgen voor de foto’s. Bovendien hadden wij den en zorgen voor de foto’s. Bovendien hadden wij 

onze gasten uit Villa Greta, een wijnhandelaar uit Stutt-onze gasten uit Villa Greta, een wijnhandelaar uit Stutt-onze gasten uit Villa Greta, een wijnhandelaar uit Stutt-

gart aangedragen.  Wederom een avond met veel be-gart aangedragen.  Wederom een avond met veel be-gart aangedragen.  Wederom een avond met veel be-

kenden, ongelooflijk lekkere Italiaanse gerechten in kenden, ongelooflijk lekkere Italiaanse gerechten in kenden, ongelooflijk lekkere Italiaanse gerechten in 

combinatie met wijnen van Paolo Ferrin. Ad was deze combinatie met wijnen van Paolo Ferrin. Ad was deze combinatie met wijnen van Paolo Ferrin. Ad was deze 

keer niet de bob, dat was de vrouw van de wijnhan-keer niet de bob, dat was de vrouw van de wijnhan-keer niet de bob, dat was de vrouw van de wijnhan-

delaar, al had ze net zoveel als hem gedronken. delaar, al had ze net zoveel als hem gedronken. delaar, al had ze net zoveel als hem gedronken.    

http://www.interino.nl/
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 Onze vriend en voormalige olijfolieproducent Sirio 

Gigante is nu burgemeester geworden van het wijn-

dorpje POCENIA. Met een overweldigende meerder-

heid van stemmen heeft de bevolking voor hem ge-

kozen. Je kunt van Italië zeggen wat je wilt maar ze 

hebben dus wel een gekozen burgemeester. Daar 

kan Nederland nog wat van leren. 

Toevallig zit in datzelfde dorpje een van de grootste 

wijnboeren van deze regio, die van de broers Giu-

seppe en Luigi Anselmi. Toevallig woont een van 

hun zussen tegenover ons gastenhuis, Villa GretaVilla GretaVilla Greta. 

Reden om samen met haar en man het wijnhuis te 

bezoeken en kennis te maken met de broers. Wil je 

het verhaal lezen van ons bezoek aan Anselmi, klik 

gerust hierhierhier   door. Er zitten ook nog leuke foto’s bij om 

een indruk te krijgen hoe groot het bedrijf is. Ciao 

ciao & cin cin. 

POCENIAPOCENIA  
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POCENIAPOCENIA  

http://www.interino.nl/
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https://www.iltramonto.eu/reguta-famiglia-anselmi-wijnen-wineratings-doc-friuli/
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Eten, drinken en mensen ontmoeten: la vita è bel-

la! Daar ben je het toch met ons eens. Geniet met 

volle teugen van je leven. Om ons heen vinden er 

zoveel vervelende dingen plaats en het niveau 

van de tegenwoordige wereldleiders laat ook al 

zwaar te wensen over. Daarom ons devies: 

GENIET ZO LANG HET KAN ! 

En dat eten niet altijd zwaar hoeft te zijn moge dui-

delijk zijn. Men neme geregeld een pizza: licht en 

smakelijk. Omdat wij vrienden zijn van de eigena-

ren van ristorantino Agli Angeli krijgen we onge-

vraagd wel eens een toetje. Soms BBQ-en we met 

veel vlees, maar 

dan wisselen wij 

ons eetpatroon af 

door ergens een 

dag vegetarisch in 

te lassen (zie foto 

linksonder). Soms 

wel een keer per 

maand, want we 

willen niet meteen 

overdrijven! 

http://www.interino.nl/
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Villa Greta: www.villagreta.eu: boek nu al je vakantie! 

Logisch dat we na 2 dagen ‘feesten’ weer flink op 

de fiets moeten. Nou doen we dat sowieso al (bijna) 

iedere dag, het parcours door Pertegada dat loopt 

van ons huis naar wijnboer Battista II, door naar 

wijnboer Lorenzonetto en weer door het land terug 

naar huis. 

Toevallig kwamen we Cinzia (hiernaast met haar 

mamma) tegen die midden in de gemeenteverkie-

zingen van Lignano zat. Zij wilde natuurlijk op de 

foto, alle publiciteit is welkom. Toen we voldaan 

thuiskwamen kregen we onverwacht bezoek van 

erg leuke gasten die een paar jaar geleden op va-

kantie waren in Villa GretaVilla Greta. Ze waren deze keer op 

vakantie aan het Gardameer en wilden ons graag 

nog eens spreken en mooie herinneringen ophalen. 

Vanuit Villa Greta hebben ze destijds een uitstapje 

gemaakt naar Slovenia waar ze de as van haar 

vader hebben uitgestrooid. Vader heeft de hele reis 

van Nederland naar Italië op het dashboard gelegen 

zodat hij een laatste keer nog alles kon zien en 

meemaken. Helaas was de 

dag dat ze zijn as wilden 

uitstrooipen op zijn geliefde 

plekje in Slovenië, de zak 

met as weg. Hij lag niet 

meer voor het raam. “Waar 

is opa, vroeg ze aan haar 

kinderen?” De zak bleek per 

ongeluk als vuilnis te zijn 

aangezien en in een grote 

container op ons dorpsplein 

weggegooid.  De jongste 

dochter werd aan de enkels 

vastgehouden en moest al 

hangend de container afzoe-

ken, en jawel hoor: opa was 

gevonden en kon aan z’n 

laatste reis beginnen. Be-

grijp je dat alleen dit verhaal 

al ons voor altijd bindt! En 

dan komen ze plotsklaps op 

bezoek. Is dat niet geweldig! 

Daar moest natuurlijk op 

geproost worden! 

http://www.interino.nl/
http://www.villagreta.eu
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Al benieuwd naar de volgende 

editie van il Tramonto? Nog even 

geduld. In ieder geval tref  je dit 

gerecht er in aan. In combinatie 

met een verrukkelijke wijn. 

Tussentijds kun je natuurlijk wel 

onze blogs blijven lezen op: 

www.iltramonto.eu 

Of op onze Facebookgroep, klik 

 

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu
https://www.facebook.com/groups/329944377030367/
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Bezoek onze website: 
www.iltramonto.eu 

Het digiHet digiHet digi---magazine magazine magazine il tramontoil tramontoil tramonto   wordt wordt wordt 
uitgegeven door INTERINO VOF Groupuitgegeven door INTERINO VOF Groupuitgegeven door INTERINO VOF Group   
Dit magazine wordt verstuurd naar Italië liefhebbers 

en lezers die geïnteresseerd zijn in de regio ‘Friuli 

Venezia Giulia’. Is dit blad ook interessant voor 

familie, vrienden, buren of collega’s, stuur het dan 

a.u.b. door en laat hen zich hier gerust aanmelden. 

Bezoek onze website voor alle edities, klik hier. 

 

Wil je dit bulletin niet meer ontvangen, klik hier 

Adverteren? 
Klik hier 

Skype: adsmets 
E-mail: info@iltramonto.eu 
Foto’s: Ad Smets 
Redactie: Sjaak Verweij 
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Bezoek onze blog voor alle recepten 

klik hier 

Villa GretaVilla Greta  

Vakantie in ItaliëVakantie in Italië  
www.villagreta.euwww.villagreta.eu  

Volg ons ook op: 

il Tramonto Culinair: 

Salatini, een lekkere anti pasto, klik 

SALdiPePo een rode saus, klik 

Gevulde olijven (Olive all’Ascolana), klik 

Olijvenbrood, klik 

Gli Anti Pasti 

http://www.interino.nl/
https://www.iltramonto.eu/
mailto:info@iltramonto.eu?subject=graag%20wil%20ik%20het%20gratis%20digitale%20blad%20'Il%20Tramonto'%20ontvangen
https://www.iltramonto.eu/edities/
mailto:info@iltramonto.eu?subject=Wilt%20u%20mij%20uit%20de%20verzendlijst%20van%20'Il%20Tramonto'%20halen,%20waarvoor%20dank.
http://www.iltramonto.eu/partners/
https://www.iltramonto.eu/category/recepten/
https://www.villagreta.eu
http://www.villagreta.eu/
https://www.facebook.com/groups/329944377030367/
https://www.iltramonto.eu/recept-bladerdeeg-ham-ricotta-olijven/
https://www.iltramonto.eu/recept-paprika-saus/
https://www.iltramonto.eu/gevulde-olijven-olive-ascolana/
https://www.iltramonto.eu/recept-olijvenbrood-rozemarijn/

