8 april 2015
IT n°. 17

ItaBIZZ

Digi magazine over Noord Italië
in het bijzonder de regio

Friuli Venezia Giulia

il Tramonto

Wat scheelt eraan?

Als wijzelf iets organiseren, in Nederland of in Italië, dan is dat altijd
wel onder het genot van een hapje
en een drankje. Naar ons idee heeft
het niets te maken met het feit dat we
Bourgondiërs zijn. Wij weten uit ervaring dat het makkelijker praten is met
‘iets’ erbij en dat de uitkomsten van
een gezellige bijeenkomst altijd positiever zijn dan bij een bijeenkomst
met ‘ein sjael tas koffie’ (‘schele kop
koffie’ = Limburgs voor een kale kop
koffie, dus zonder koekje).

zoals onze ‘eigen’ Pieter van den
Hogenband in zijn column van het
managementblad Scope (september
2014) adviseerde: “ontbijt als een
keizer, lunch als een koning en
dineer als een zwerver”, bij de Italianen gebeurt precies het tegenovergestelde en geldt het avondeten als een
hoogadelijke aangelegenheid. Die
massa’s krijgen wij edoch niet meer
verteerd en het advies van Pieter ten
spijt, liggen we vervolgens half rechtop in bed uit te buiken met de RenKunnen we ons gewicht in Nederland nies in de aanslag.
enigszins onder controle houden, in Toen wij op donderdagmiddag, tijItalië is dat vreselijk moeilijk. Het aan- dens onze lunch, een telefoontje kretal ‘aangeklede’ afspraken lig hier gen van de beroemde Friulaanse
toch ietwat hoger, echter het ware chefkok Ennio Furlan, om diezelfde
probleem zit ‘m toch wel in de om- avond in Udine te komen dineren,
standigheid dat de eetafspraakjes erg wilden we eerst ‘nee’ zeggen. Echter
laat op de avond plaatsvinden. En hij duldde geen tegenspraak! Er kwail Tramonto, no 17 pagina 1

men allerlei gasten die voor ons deuren konden openen en die had hij al
geïnformeerd dat wij zouden komen.
Hij prepareerde een diner rondom
baccalà, zeg maar stokvis. “Wij beiden zijn niet echt gecharmeerd van
dit gerecht”, gaf ik ruiterlijk toe. “Geeft
niet, Gisela en Franz (2 TV bekendheden in Oostenrijk) houden er ook
niet van en voor jullie maak ik konijn
op z’n Friulaans.”
“Wat zeiden we gisteravond tegen
elkaar, toen we na het late etentje
thuiskwamen?”, vroeg Sjaak mij toen
ik hem meedeelde dat we weer een
avond aan de dis zouden zitten! Inderdaad, “zo, en nu doen we het voor
de rest van de week rustig aan!”
Dat is Italië. Je weet niet waar je morgen aan tafel zit, laat staan vanavond. Heerlijk, ook wel vermoei-

end, en helemaal tegen de regels van de topsport!
We waren de eersten die arriveerden. Ennio
was er en stelde ons voor aan Claudio, de eigenaar van ‘Winebar’, het lokaal waar we het diner
hadden. Verder zagen we meteen Roberto Komjanc. De wijnboer uit de Collio schonk zijn wijnen
bij het eten. Heerlijk!
NB: in een eerdere blog schreven we over wijnhuis Komjanc uit het Collio-wijngebied. Klik hier
voor het artikel
En dan is het wachten op de andere gasten. Je
krijgt dus voldoende tijd om met de binnendruppelende gasten kennis te maken. Hele histories
krijg je te horen, want het duurt even voordat
iedereen er is. Eergisteren nog hadden we een
etentje dat om 19:00 uur zou beginnen en de
laatste gasten kwamen om 21:15 uur. ‘Sjael van
de hónger’ (wat hebben die Limburgers toch
met het woordje ‘scheel’) en oppassen dat je
niet kachel bent voordat het eten begint.
Dames maken het graag een beetje bont
De stalpoten van het lange staan kregen eindelijk rust bij de eerste gang. Een prachtig pallet
van groenten op z’n Friulaans. Verrukkelijk! De
beide dames van het kaliber taart naast mij bleken minder timide te zijn dan ik dacht. Toen ze
eerder op de avond – gehuld in weelderige bontmantels – hun entree maakten, had ik een andere indruk van hen: schapen met berevellen. Echter het bleken beren met schapenvellen…… Die
konden eten, ze hadden een berehonger! We
moesten er snel bij zijn om de ‘mini-hapjes’ die

meer gegeten dan ik wilde. Okay, deze risotto was meer dan
goddelijk. Fijn dat ik ook nu een beroep mocht doen op mijn tafelbuurvrouwen. Het is dat ik het hen vroeg, maar anders hadden
ze ook spontaan hun deel wel ingepikt. Mijn bordje was dus leeg
en we konden aan het hoofdgerecht beginnen.
Stokvis of konijn?
De 4 buitenlanders kregen het eerst en wel een kleine portie baccalà op 2 wijzen klaargemaakt. De traditionele alla Vicentina die
meer dan verrukkelijk was. En dan een prutje op een andere wijze die zeker
niet vies was.
Compliment
voor de kok!
Daarna kregen
wij konijn met
polenta. Lekker!
Helaas kreeg ik
de polenta niet
meer op. Sjaak ook niet.
Toch waren ook nu onze bordjes leeg. Waar laten ze het toch?
Het leken zo’n aardige dames, maar ik vond het nu toch wel erg
gevaarlijk worden. Hun honger leek maar niet te stillen. Komen
wij er nog wel ongeschonden van af? Na het toetje was het napraten en ben ik voorzichtig naar de andere kant van de lange
tafel gekropen. Het was gelukt, ik was even aan hun aandacht
ontsnapt en durfde weer volop te praten, nu met mensen uit Rome. En nadat een groep Nederlanders zich daar misgedragen
heeft, is er voldoende gespreksstof.

op tafel waren gezet, te kunnen aanschouwen,
laat staan ze te proeven. De flessen uit de Collio
waren ook niet aan te slepen. Wees dus gewaarschuwd want aan de Italiaanse dis geldt het adagium: “ieder voor zich en God voor ons allen.”
Het was bij de konijnen af.
Tijd voor het voorgerecht. Met de wetenschap
dat alles rijkelijk was, vroeg ik de aardige vrouw
van de eigenaar van de Winebar of ik een halve
portie ‘risotto al erbe’ mocht. Had ik dus niet
moeten doen! Helemaal fout! Ik werd pardoes
getrakteerd op een dubbele portie. Ergo heb ik
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Op de foto!
En dan is de tijd aangebroken dat de eerste mensen
vertrekken, de dames die wij nu een beetje kenden.
“Adriano, eerst nog een foto maken van ons, samen
met de Oostenrijkse TV sterren.” Geen verzoek maar
een vriendelijk commando! Ze kenden Gisela Hopfmüller en Franz Hlavac helemaal niet en visa versa. Dus
die keken vreemd op dat ze met een hand op hun
schouders achter hen gingen staan poseren. Echter
iedere kans in je leven om met bekende buitenlanders
op de foto te staan moet je zeker benutten. Voor de
ene dame goed voor de verkoop van haar kunstwerken
en voor de andere (een professor) altijd nuttig vanuit
haar belangrijke functie bij de Unesco.
Wat een avond en wat een belevenissen! Veel lachen en
veel informatie om te verwerken. Wij zijn erg dankbaar voor
de ongelooflijke gastvrijheid van de Italianen, de spontaniteit waarmee je wordt bejegend en voor de kennismaking
met de niet te overtreffen keuken. Fantastisch! Er scheelt
niets aan! Klik hier voor alle foto’s (onder het artikel).
Grazie tante, Ennio Furlan!
Grazie tantissime, Claudio
& Valdina

De Collio, 55 km van de Golf van Venetië
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Voor het zingen de kerk in!
Een gewone kerk in een normaal dorpje,
daarmee niet doelend op de bewoners,
want daar kan ik boeken over schrijven.
De kerk is helemaal nog niet zo oud. Op
17 november 1934 werd de kerk ingezegend en in gebruik genomen. Toch is
het werk van architect Giovanni Santi
nooit afgemaakt. De toren zijn ze niet
vergeten maar er was geen geld meer
voor om het geweldig mooie Venetiaanse kunststuk te volbrengen. Zonde, het
zou een pronkstuk zijn geworden. We
doen het nu met de toren die bij het oude kerkje S. Agatha staat.
De kerk is sober en toch warm. Je voelt
je er meteen thuis. In de zomer staan
alle deuren open en je bent er welkom.
Kun je van ‘De Kerk’ niet altijd zeggen,
al hopen we dat de aimabele Paus
Franciscus daar wat aan gaat verandekunststukken in de kerk staan. Anderszins erg jammer. In Eindhoven maak
ik iedere avond een rondgang om de benen te strekken en tevens om een
beetje controlerend mijn buurt door te lopen, hetgeen uiteindelijk in 2014
heeft geleid tot een groot buurtpreventie team. Ik was dat zo gewend, dus
deed ik dit ook in Pertegada, waarbij ik mijn route afsloot met een rondgang door de bijna donkere kerk. Is alles in orde? Zijn er veel gedoofde
kaarsjes bij Maria en bij Antonius, dan ruim ik die op. Ik zet alle brandende
kaarsen lekker recht met de opschrift van de heiligen of de paus allemaal
in dezelfde richting en verliet al zingend de kerk. Zalig! Het was een dagelijks ritueel dat nu is doorbroken door dichte deuren. Erg jammer. Ook al
ben ik niet kerks, het had zeker iets! De koelte in de winter, de zoelte in de
zomer en altijd die lekkere geur van kaarsen en wierook.
Voor het zingen de kerk in
Maar ook overdag kom ik geregeld in de kerk, op 20 passen van ons huis.
Om er te zingen. Met mijn Gettoblaster loop ik dan naar de kerk en ga
even een half uurtje oefenen. Gewoon voor mezelf. Overdag kan ik enorm
genieten van de prachtige glas-in-loodramen. Naast Maria en Jezus ontbreken uiteraard de nodige (bescherm)heiligen niet. Allemaal uitgebeeld
op een ‘traditionele’ wijze. Mijn voorkeur gaat uit naar de meer ‘strakke’
onderdelen van de glas-in-loodramen. Wellicht waren deze minder
ren. Al is het voor mij en Sjaak te laat,
we zijn atheïsten geworden. Wij geloven
niet meer in het geopenbaarde geloof en
verafschuwen mensen die anderen veroordelen vanwege 'anders' denken en
leven en verachten mensen die hun
godsdienst aan anderen 'opdringen'
Tot voor kort was de kerk ook de gehele
avond en nacht geopend maar met de
komst van de nieuwe pastoor, Don Rinaldo, is een en ander veranderd. Om
20:00 uur gaan de deuren dicht. Eigenlijk heel begrijpelijk omdat er mooie

Klik hier voor een oefening
in een andere kerk,
die van
Lignano-Sabbiadoro
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figuratieve afbeeldingen
voor de jaren 30 redelijk
vooruitstrevend. Tenminste,
voor kerkelijke begrippen….
Op een zonnige dag zorgen
deze glazen mozaïeken voor
een waar lichtspektakel.
De foto’s op onze blog (onder
het artikel) zijn zeker de moeite waard. Klik hier.
Natuurlijk altijd welkom in Pertegada. Geniet van je verblijf
in Villa Greta, klik hier.
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www.iltramonto.eu

Enkele blogs op onze website
Klik op de titels

-

Clicca sui testi (le foto sempre sotto l’articolo)

Sexy Italiaans ondergoed
Wij kopen puike onderbroeken in Italië

Mutande di San Vidotto
Mutande si compra da Confezione Alba

Echte Limburgse vlaai
Ben ik erfelijk belast?

Torta di Limburg
Belle foto sotto l’articolo

Citroentjes fris
Voorbereidingen voor taarten

Limone di Sicilia
Sempre in gamba per fare le torte

Mag ‘t een keer ietsje
meer zijn?
San Silvestro dai Ferrin
Belle foto sotto l’articolo
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ItaBIZZ

Villa Greta

Bezoek onze website:
www.iltramonto.eu
il tramonto wordt uitgegeven door ItaBIZZ
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.
Voor alle edities, bezoek onze website, klik hier.

Vakantie 2015 in Italië
www.villagreta.eu

Wil je dit bulletin niet meer ontvangen, klik hier

il Tramonto Culinair:

Bezoek onze blog voor alle recepten
klik hier

Holland meets Italy, toetje met mascarpone

Torta, italiaanse taart

Sfilacci di equino, smaakvolle salade

Volg ons ook op:
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Grazie ai nostri amici & sponsor
Dank aan onze sympathisanten en sponsoren

Klik hier voor het interview

BUSINESS NETWORK
www.samzon.mobi
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