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Het ware verhaal van ‘Romeo & Giulia’
Dat het beroemde balkon* in Verona van
Romeo & Julia eigenlijk ‘nep’ is, dat wisten
we al jaren, maar
*
dat het echte verhaal van Romeo en
Julia (Giulia) zich
helemaal niet in
Verona heeft afgespeeld, is nog niet
zo gek lang bekend. Op ruim 20 km van
‘ons’ Pertegada ligt het dorpje Ariis met
Villa Ottelio, waar het liefdesdrama van de
jonge
Luciana Savorgnan en Luigi da Porte zich
echt afspeelde. Op dit waargebeurde verhaal heeft – 80 jaar later - Shakespeare
zijn drama Romeo & Julia (ergens tussen
1591 en 1596) gebaseerd. In 2011 verschenen grote krantenkoppen dat ook de
autoriteiten in Verona erkennen dat het
ware verhaal zich níet in Verona heeft afgespeeld, maar in de regio Friuli Venezia
Giulia en wel in het dorpje Ariis (25 km van
Pertegada) en de stad Udine.

**

Burgemeester en wethouder van
Rivignano vertellen ons de waarheid

Op de foto hierboven zie je Villa
Ottelio die helaas al jarenlang
in een erg vervallen toestand
verkeert. De regio Friuli Venezia Giulia heeft gelukkig geld
vrijgemaakt voor restauratiewerkzaamheden nadat het paleis al in de jaren ’80 van de
familie Savorgnan werd overgenomen. Ooit behoorde deze
adellijke familie tot de grootste
grondbezitters in Noord Italië.
Op de voorgrond links naast Ad
Smets, de burgemeester van
Rivignano & Ariis, Mario Anzil,
die ons tijdens een rondleiding
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het verhaal van Romeo & Julia heeft
toegelicht. Rechts de wethouder
Massimo Tonizzo. Wie weet dat na
de restauratie één van de balkons
van Villa Ottelio** een toeristische
trekpleister wordt als ‘het echte balkon’ van Romeo & Julia.

Al Morarat

OliStella

Tot 1938 waren er in Noord-Italië veel olijfboomgaarden.
Een ongekend strenge winter verwoestte de volledige olijfbomenpopulatie. De boeren waren hiervan zo geschrokken
dat ze massaal zijn overgeschakeld
naar wijnranken, mais of het kweken van populierenbomen voor de
houtproductie. Nu de schrik weer
over is, er nieuwe technieken zijn
ontwikkeld en er veredelde olijvenrassen zijn gekweekt, begint in het
noorden het verbouwen van olijfbomen aan een opmars. Zelfs menige
‘Italiaan’ kijkt nog vreemd op wanneer ie een fles olijfolie in handen
krijgt uit de meest noordelijke regio
van zijn eigen land.

schikt voor het noordelijke klimaat. OliStella verbouwt
acht typen olijven, met als belangrijkste de Leccino, Frantoio, Grignan, Pendolino en de Biancolilla. We kregen
een rondleiding en uitleg hoe OliStella haar olijfolies produceert. Medio november begint de oogst en komen de
vrachtwagen met vers geplukte olijven naar de fabriek. In
porties van 400 kilo worden de takjes en bladeren verwijderd, de olijven gewassen en vervolgens geperst op een
constante temperatuur van 25 graden, de zogenaamde
‘koude persing’. Menig supermarktolie wordt gemaakt van
olijven die op bijna 90 graden ‘gekookt’ worden om zoveel mogelijk liters olie te kunnen produceren. We verbaasden ons over het feit dat je voor 1 liter olijfolie van
OliStella maar liefst 8,3 kilo olijven moet persen! Sirio
moest wel toegeven dat in Toscane en nog zuidelijker de
olijven veel ‘sappiger’ zijn en daar het aantal benodigde
kilo’s lager is, resp. 6,25 en 5. De acht types olijven die
OliStella verbouwt, worden ingedeeld in 2 groepen: de
‘dolce’ (de zachtere smaken) en de ‘picante’ (de wat stevigere smaken). Per groep van vier olijvensoorten wordt
een zogenaamde blend gemaakt en in metalen vaten
opgeslagen.

Zo ook in Palazollo dello Stella,
op ruim 15 km afstand van de
Adriatische kust (Lignano). We
spraken met Sirio Gigante, de
frantoio (olijven-oenoloog) met
een ervaren neus voor geuren
en met getrainde smaakpapillen. Net als bij wijnen draait alles om ervaring, cultuur, kwaliteit, geur, kleur en smaak. Hij
en zijn vader zijn 7 jaar geleden
gestart met hun bedrijf OliStella:
het planten van 25 hectare olijfbomen, een agriturismo, een
bed & breakfast en een winkel met culinaire specialiteiten.
Voor olijven moet je een lange adem hebben, want pas na
Op een later tijdstip wordt met de twee blends 4 typen
drie jaar kun je beginnen met de eerste oogst.
olijfolie geproduceerd, oplopend van ‘mild’ tot ‘stevig’:
Ook in Nederland heeft men
Nettuno (Neptunus), Eolo (Aeolis), Apollo en Zeus. We
allang ontdekt dat een goede
hebben alle smaken naast elkaar kunnen proeven. De
olijfolie niet mag ontbreken in
foto’s getuigen van de kleurverschillen. Met onze neus en
de keuken en op tafel. Helaas
mond mochten wij de verschillende smaaksensaties onwordt de consument overstelpt
dergaan. Toegegeven, na veel ervaring te hebben opgemet slechte kwaliteit olijfolie.
daan met wijnproeverijen is het wel even wennen om met
Sirio: “Het is soms triest te ervaren dat restaurants alle een glas olijfolie in je hand een slok te proeven. Het even
aandacht besteden aan de kwaliteit en bereiding van hun lekker achteroverslaan wat we bij wijn doen, laat je met
producten, de beste wijnen schenken en vervolgens een een olijfolie wel uit je hoofd. We hebben genoten van de
olijfolie op tafel zetten die ik nog niet eens als smeerolie verschillende smaken.
zou willen gebruiken.”
Geen wonder dat dit goddelijke spul de namen van goVan de ruim 300 varianten olijven, zijn er slechts 12 ge- den draagt….
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In de toekomst wil OliStella ook
olijfolie gaan produceren van slechts
één enkele olijfsoort. Dat vereist nóg
meer vakmanschap en houdt de nodige risico’s in, want wat voor wijnen
geldt, geldt ook voor olijfolie: het is
een natuurproduct en de kwaliteit
hangt grotendeels af van het weer.
Het ene jaar kan de olijfolie anders
smaken dan het jaar daarvoor. En wil
de consument de prijs betalen voor
de intensieve arbeid en het specialistische productieproces? Wij zijn er
inmiddels van overtuigd dat er grote
verschillen bestaan in kwaliteit en dus
de smaak en zijn bereid een hogere
prijs te betalen voor dit goddelijke
spul.
Sirio, bedankt voor je enthousiaste
uitleg en bedankt dat we Ad’s favoriete smaak, Eolo, mochten tappen uit
de tank. Net als bij wijn geeft het zelf
tappen een andere beleving dan het
kopen van een fles.

Wanneer Eolo bij ons op tafel staat, zullen
we met genoegen terugdenken aan de
smaakexplosies die wij mochten ervaren.

De Olijfolies van OliStella zijn uitstekend van kwaliteit en smakelijk verrukkelijk

Wil jij deze smaaksensatie meemaken?
Bestel dan het proefpakket:

1)
2)
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4 smaken van 100 ml voor € 15
4 smaken van 250 ml voor € 25

TripTip: naar de voet van de
bergen…. Hmm, wat ruik ik?
We hebben 40 km rond Pertegada bijna alle wegen bereden, tot en met de
strade bianche (de onverharde wegen)
toe. Saai? Helemaal niet. Iedere keer
ontdekken we nieuwe elementen waardoor we dan ook met recht kunnen
zeggen dat hier ieder dorp al zo lang
bestaat dat onze regio voor architecten
en mensen die van cultuur houden een
ware snoepwinkel is. En dan tussendoor plannen we een tripje iets verder
weg. Want we breiden niet alleen met
netwerken onze kennissenkring uit, we
vergroten ook onze kennis van de hele
regio FVG (Friuli Venezia Giulia).

werkelijk niet te geloven en meer dan
een aanrader. Snel door naar Cassarsa, want we krijgen dorst. Nadat
we even een glaasje hebben genuttigd bij Delizia, een grote coöperatie
die een paar leuke wijnen heeft - in
het bijzonder de Prosecco - gaan we
weer door.

Hup, naar Valvasone! Wat een mooi
dorpje rondom een kastelencomplex3,
bijzonder authentiek en rustgevend.
Met een geweldig mooie kerk dat een
van de oudste orgels herbergt. Recentelijk is dit orgel gerestaureerd
door de firma Zanin. Daar hebben we
Het is zeker geen straf om bij 38 gra- een bezoek gebracht en binnenkort
den in een heerlijke koele auto te zit- schrijven we hier een interessant verten, dus gaan we deze keer richting haal over.
Maniago. Allereerst via Latisana city
naar San Michele al Tagliamento. Het
bijzondere is dat dit een van de groot- 3
ste gemeenten is qua oppervlakte en
dat er een heel oud paleis staat, Villa
Ivancich1. Tot aan het eind van de 2de
Wereld Oorlog was dit paleis van de
zeer rijke adellijke familie Ivancich het
decor van de hoogadel en ‘tout chique’
die destijds in Lignano resideerde. Helaas is het door bommen voor een
Omdat we weer dorst krijgen bezoegroot deel verwoest. Bijzonder jammer
ken we in San Martino het wijnhuis
omdat het tot de grootste villa’s van de
Pitars4, familie van het wijngoed Pitregio behoorde. Ernest Hemingway
taro in Codroipo. Vele Nederlanders
vertoefde hier regelmatig en naar het
zijn bij Pittaro al eens geweest omdat
schijnt is Adriana Ivancich de muze
er ook een museum is met een gongeweest voor zijn roman “Across the
del op de 1ste verdieping. De wijnen
River and Into the Trees” en stond
van Pitars zijn van bijzondere kwalizelfs model voor de persoon ‘Renata’.
teit. Onze familie is regelmatig koper
van deze goddelijke ‘druivensappen’,
1
zelfs likkebaardendlekker!

4

We rijden verder en passeren eerst
San Vito al Tagliamento2. Over dit
stadje schrijven een apart verhaal,
want wat hier allemaal te zien is, is

2

gemeente van Pim Fortuin. Na het
kerkje en de prachtige Villa5 met
het bamboebos met enorme dikke
stokken, kom je dan uiteindelijk in
Provesano uit. Hier staat Rocca
Jacoba6, het huis waar Pim woonde en dat naar zijn moeder is genoemd. Het kerkje links van zijn
huis is verschrikkelijk mooi door de
bijzonder oude fresco’s. Wij hebben tegenover, bij Bar Eddy, voor
het eerst wat gedronken. Het wordt

6

7

nu geëxploiteerd door Chinezen en
heeft zelfs nog een rookgedeelte
waar we toevallig in uit kwamen.
Vreselijke stank zeg, als je dat niet
meer gewend bent. Natuurlijk brengen we een groet bij Pim 7 en verzorgen zijn graf. Wat troep opruimen de planten water geven en
Tja, en dan komen we na 3 kilometer hup, de auto in en verder.
in San Giorgio della Richinvelda teVia Rauscedo, de hoofdzetel van
recht. Ken je dat nog? Juist ja, de
een grote wijncoöperatie die
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tegenwoordig alles aan het
opkopen is, naar Vivaro. Begint
het verhaal al te vervelen? Nou,
ik kan je zeggen dat deze route
van een paar kilometer meer
dan bijzonder is. Want de weg
is onverhard en je gaat met de
auto door de bedding8 van de
rivier Torrente. Bijna 1 kilometer
off road en je waant je in de
Sahara. Geweldig! Inmiddels
denk je dat je de bergen al kunt
aanraken. Maar pas in Maniago
ben je dan echt aan de voet van
de bergen, die wij vanaf ‘t balkon van ons huis in Pertegada
zien, aangekomen. Een lekker
ijsje hebben we zeker verdiend
en na deze smulpartij bezoeken

8

9

we de 2 kerken en het plein. De kerk is erg oud en mooi maar de stad
vonden wij griezelig…. Neen, grapje! Het komt omdat Maniago bekend
staat vanwege de kwaliteitsmessen9. Veel etalages dus met deze scherpe ‘must-haves’. Leuk voor in de keuken, maar zolang ze ook kunnen
leiden tot strafrechtelijke feiten griezel ik ervan. En al helemaal akelig dat
ze ‘Coltella in Festa’ , de feesten van de messen, kennen ….
Voordat we afscheid nemen van de voet van de bergen gaan we op zoek
naar de tenen? Klikt raar maar de bedding van de Torrente is vanaf een
brug10 tussen Maniago en Spilimbergo erg goed te zien en met veel fantasie denk je aan een grote voet met lange tenen. Oeps, nou moet ik niet
‘verzanden’ in een verhaal over ambtenaren of Italianen. We vervolgen
de terugweg via Spilimbergo, het episch centrum van een groot aardbevingsgebied. Daarover een volgende keer meer. Ciao e arrivederci !

10

San Giorgio di Richinveda (onder)
5

Noord Italië heeft erg veel te bieden. Wij willen je een
inkijkje geven in de cultuur, de keuken en de mogelijkheden voor een leuke vakantie. Bovendien willen we
wijnliefhebbers lokken om vooral onze ‘druivensappen’
eens te komen proeven. De beste wijnen van Italië komen van deze regio: laat die kans niet verloren gaan!
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De rivier de Stella
Naast de gletsjerrivier de Tagliamento die langs
onze achtertuin in Pertegada stroomt, vormt de
rivier de Stella de andere slagader van de regio
FVG.
De Stella is echter een bronrivier en stroomt met
zijn 47 kilometer voor een groot gedeelte door het
grondgebied van de gemeente Rivignano. Deze
rivier wordt volledig vrijgelaten en wijzigt ook regelmatig zijn stroom. Het water is met een praktisch
constante temperatuur van 11 graden behoorlijk
koud en stroomt met hoge snelheid (50 kubieke
meter per seconde) richting Marano, waar ie uitmondt in de lagune. Zwemmen is gevaarlijk, maar
ook praktisch onmogelijk omdat de oevers grotendeels bestaan uit natuurlijke vegetatie, de nauwelijks doordringbare bosschages.
Enkele jaren terug is de gemeente Rivignano (met
financiële steun van de Europese Unie) gestart met
het LIFE project. In de afgelopen jaren zijn duizenden bomen geplant om het natuurlijke, wilde karakter van deze prachtige rivier te behouden. Samen met de burgemeester van Rivignano, Mario
Anzil en de verantwoordelijke wethouder voor dit

project, Massimo Tonizzo, maakten wij een boottocht over de Stella. We
genoten van de uitgebreide toelichting van deze 2 bestuurders. Alle lof voor
de moeite die de gemeente neemt om de natuurlijke staat van de rivier zoveel mogelijk te herstellen, in stand te houden en te beschermen tegen verdere menselijke invloeden.
Het is een uniek natuurgebied in Noord Italië en het bijzondere is dat men het
kan bezoeken per fiets, want de regio heeft er mooie fietspaden aangelegd.
Klik hier voor de 7 fotorapportages over deze prachtige rivier en Villa Ottelio.

Rivignano lonkt naar de toeristen
Mario Anzil, de burgemeester van Rivignano, en wethouder Natuur, Milieu en
Toerisme, Massimo Tonizzo geven ruiterlijk toe dat pas in de laatste jaren
vanuit de gemeente meer aandacht wordt besteed aan het toerisme.
Het is niet eenvoudig te concurreren met trekpleisters zoals Venetië, Trieste en
Lignano, de wijnroutes en de vele outlets die deze regio kent. Mario Anzil gaat er
vanuit dat zowel binnenlandse als ook de buitenlandse toeristen die richting ‘de
kust’ trekken, niet de uitgelezen doelgroep vormen om een uitstapje naar Rivignano en omgeving te maken. Er worden afspraken gemaakt met touroperators om
Rivignano in te passen in een meerdaagse stedentrip.
Een programma van een halve dag bestaat dan uit een boottocht over de rivier De
Stella, een rondleiding rondom Villa Ottelio in Ariis met een gids die het ‘echte
verhaal’ van Romeo & Julia vertelt en een lunch in de onlangs gerestaureerde
boerderij Al Morarat (midden in het dorp) met traditionele Friuliaanse gerechten.
We hebben kennisgemaakt met de chef-kok van dit restaurant en na het proeven
van één van z’n overheerlijke toetjes zijn we er van overtuigd dat een bezoek aan
Rivignano zeker de moeite waard is en óók kan worden ingepast bij strandtoeristen die er even tussenuit willen. Voor de foto Morarat, zie voorpagina, rechts onder
aan de pagina met de chef-kok (2de van rechts).

www.ferrin.it

www.agliangeli.it
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Bezoek onze website:
www.interino.nl
il tramonto
Dit bulletin wordt verstuurd naar Italië liefhebbers
en lezers die geïnteresseerd zijn in de regio ‘Friuli
Venezia Giulia’. Is dit gratis bulletin ook iets voor
familie, vrienden, buren of collega’s, stuur het dan
a.u.b. door en laat hen zich hier gerust aanmelden.
Voor alle edities, bezoek onze website, klik hier.

Pertegada

Wil je dit bulletin niet meer ontvangen, klik hier

RECEPT: Hazelnootcake met Ricotta
Een bakrecept zonder boter of olie en toch smakelijk?
Ja dat kan met dit recept:
Ingrediënten: 125 gr zelfrijzend bakmeel; 200 gr suiker; 4
eieren; 250 gr Ricotta; mespuntje zout; 8 gr vanillesuiker; 5 cl
brandy/cognac/rum; 100 gr gemalen hazelnoten.
Bereiding: mix de eieren, suiker en vanillesuiker tot een
schuimige massa en voeg daarna alle andere ingrediënten
toe.
Neem een bakvorm naar keuze en bepaal zelf of deze moeten worden ingevet en met paneermeel moet worden bestrooid of gebruik bakpapier. Zelf gebruik ik (Sjaak) een siliconen bakvorm. Bak in oven van 180 graden. Tijd afhankelijk
van gekozen bakvorm (minimaal 25 minuten).
Je kunt er natuurlijk ook
poedersuiker op doen

Buon Appetito!
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