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Een huis vol muizen
‘Home sweet home', daar denk ik het eerste aan als ik bij
Engelsen op bezoek ben. Of het nou bij onze vriendin Denise Wilson is die na Sweikhuizen nu een optrekje in België bewoont, dan wel bij Sara Jane Bowles in Codroipo
(FVG).
Deze laatste wilde als jonge meid graag de Italiaanse taal
leren en bood haar diensten als au pair hulpje aan in de
regio Friuli Venezia Giulia (FVG). Dat lukte haar heel snel
bij een leuk gezin, de broer van haar huidige man. Inmiddels al heel wat jaren getrouwd en 3 prachtige kinderen.
Geen typisch Italiaanse kinderen. Deze zijn echt geweldig
goed opgevoed, beleefd, amusant, sociaal en heerlijk behulpzaam als er een partijtje in huize ‘Bowles’ wordt gegeven.
De dochter bakt taarten en helpt actief mee in de keuken,
de jongste zoon wil kok worden en het liefst de scepter
zwaaien in dit deel van het huis. Niet de leeftijd (8 jaar) die
de doorslaggevende factor is om dit te voorkomen, echter
there can be just 1 kitchen queen who rules the sceptre.
De oudste zoon (15) wil graag zorgdragen voor alles wat
drinkbaar is, en het liefst wil hij net als zijn kleine broer
overal van proeven om het te weten, te ervaren. Echter
Dad is hoogste in rang en zijn regels zijn onverbiddelijk
helder en niet voor tweeërlei interpretaties vatbaar.
Wellicht het feit dat er duidelijke regels in dit tweetalige
huishouden heersen - en de omstandigheid dat die door
beide ouders ook nog eens eenduidig worden gehandhaafd - het verschil in gedrag uitmaken ten opzichte van de
doorsnee Italiaanse kinderen. Laten we eerlijk zijn, het is
een genot om in zo’n gezin te mogen dineren. Ideale kinderen! Nooit gedacht, maar ze bestaan.
Sara wordt inmiddels door de dochter (17) verbeterd als
het gaat om de Italiaanse taal. Maar the kitchen queen
blijft iedereen de baas als het om het Engels gaat, al is het
ongelooflijk gaaf om manlief, Tino, Queens English te horen spreken. Het kan dus wel!
Ter verduidelijking even dit voor de Nederlandse en Belgische lezers: Italianen zijn over het algemeen de Engelse
taal niet machtig en diegenen die het wél spreken kun je

niet verstaan. Want ze maken er een dusdanige uitspraak van wat je niet direct als Engels herkent.
Sara is erg creatief, niet alleen in de keuken maar
zeker ook daarbuiten. De keer dat we haar leerden
kennen was tijdens ‘Cantine Aperte’, een evenement
waarop vele wijnboeren hun deuren openen om hun
producten te proeven. Vele wijnhuizen maken er tevens een happening van. Ze nodigen bijvoorbeeld
een koor of een fanfare uit, er vindt een boekpresentatie plaats dan wel een vernissage. Bij wijnhuis Ferrin, enkele jaren geleden, hadden we zelfs meerdere
keuzes, waaronder Sara die haar halve winkel had
uitgestald. Fantastische beesten van stof en vele andere soorten mooie hebbedingetjes.
Ze exposeert normaliter aan huis alwaar ze workshops organiseert voor ervaren knutselaars, maar
ook voor jongeren en starters op dit terrein. Eigenlijk
voor iedereen die leuke dingen wil maken van stof,
hout, ijzer en noem zo maar op. Haar kinderen doen
fervent mee. Je kunt je dus voorstellen hoe hun huis
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eruit ziet. Veel van alles, errug veel. Niettemin gezellig! Tino geeft ruiterlijk toe dat hij blij is
dat er tenminste één keer per jaar gepoetst
wordt. Heel anders dan onze andere Engelse
vriendin die de grote transparante woonruimte
geraffineerd, minimalistisch en heel modern met
wat werken van Gerdien Duijsens heeft ingericht
met een doorkijk naar de privécollectie klassieke
Porsches. En nergens stof te bekennen, zeker
niet op de motorkappen van deze 'real cars'!
Laatst belde Sara ons op om bij hen te komen
lunchen op zondag. Tevens nodigden ze dan
een bevriend Italiaans echtpaar uit, waarvan de
vrouw al veel en vaak van ons had gehoord. Ze
wilde graag kennis met ons maken. Gezellig,
waarom niet!
De tafel was stijlvol gedekt en de familie was er
klaar voor om te starten. Laat die andere gasten
maar komen, zeker ook vanwege de appetizer
die zij zouden meenemen. Geen echte Italiaanse taferelen deze keer, ze kwamen op tijd. Op
tijd? Jazeker! En niet te geloven, met twee zonen die werkelijk vreselijk netjes en 'well beheaved' waren. De oudste had zelfs een stropdas om. Wat is hier aan de hand?
Tja, tijdens een bijzonder lange zondagse lunch
krijgen we alle verhalen te horen. Blijkt de vriendin, Franca Rizzi, TV ster te zijn van een bijzonder goed bekeken kookprogramma. Logisch dat
die gewend is om verstandig met ‘tijd’ om te
gaan. Franca had lucht gekregen van onze
kookprestaties. Niet alleen die van mijn Sjaak,
ook die van mij. Ze had vernomen dat ik een

En Sara verraste ons ook deze keer weer met echt gave Engelse gerechten. Veel mensen zeggen dat je in Engeland niet lekker kunt eten. Wij echter, hebben 'tig' keren werkelijk uitmuntend
gegeten bij Engelsen. Zo hebben wij diverse recepten van onze
vriendin Denise Wilson in ons archief en ‘onze’ Sara kan er echt
ook wat van.

De Yorkshire Pudding met beef stew was fenomenaal. Nooit
eerder gehad en zeker voor herhaling vatbaar. De crumbled
apple met vanillesaus ging er in als …… pudding. Ik lustte er
zelfs ‘pap’ van.
Uiteindelijk tijd om richting kust te gaan om uit te buiken. Weer
een dag dat we slechts één keer gegeten hadden en waarbij de
weegschaal op de volgende ochtend navrant de werkelijkheid
weergeeft. Foei, foei, wat is eten toch lekker!
Onder de blog op onze website (klik hier) vind je een fotoreportage die een indruk geven van de keukenkunsten en de stoffen
creaties van Sara Jane Bowles.
Klik hier voor website kookprogramma / tv-zender Franca Rizzi

paar keer per jaar uitgebreid Indonesisch kook.
Zij zou ons graag in haar TV programma willen
hebben. Niet te geloven! Moeten we wel naar de
studio in Rome komen…..
We hebben afgesproken om haar eerst uit te nodigen als we weer Oosters koken. En als ze willen, mogen ze ook bij ons thuis opnamen maken.
Zo werd deze lunch weer heel bijzonder. Het
eten was geweldig. De wijnen die Tino ons inschonk waren van ongekend niveau.
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Lara Boldarino di Azienda
Paolo Rodaro (Collio)
Hoewel we tegenwoordig geregeld in de Collio te vinden zijn,
blijven we ons verbazen over deze mooie omgeving. Het
‘Toscane van Noord Italië’, zoals dit wijngebied alom wordt
genoemd.
De kronkelweggetjes met in iedere bocht weer een adembenemend uitzicht over het glooiende landschap. Soms met een doorkijk naar de besneeuwde toppen van de Jurische Alpen. Kijk je
over Italië dan zijn de toppen van de heuvels groen, richting Slovenië zie je er dorpjes bovenop. Hoe verschillend dit gebied in beiden landen wordt ingericht, de wijnranken zijn er gelijk waardoor je
niet weet in welk land je je begeeft. Je zou dus denken dat de wijnen gelijkwaardig in kwaliteit zijn, maar bij de 2 grote wijnproeverijen die wij onder begeleiding van een oenoloog hebben gehad,
blijkt dit echt niet het geval te zijn, ook al zijn de prijzen in Slovenië (Brda) best pittig.
De Collio (het Italiaanse deel van deze streek) kent de beste (en
duurste) witte wijnen van Italië. Het is een feit dat vele mensen
dus graag pronken met een wijntje met ‘Collio’ op het etiket. Jammer dat mensen vergeten te proeven en alleen al door dit etiket
‘zwemelen’ bij deze geweldige wijn. Deze mensen proeven met de
ogen. Wij doen ze dicht en proeven met de tong en het palatum.
Dat is wat je moet doen!
“Je zit toch ook niet met de ogen dicht in een Porsche?”, zei laatst
iemand tegen ons toen we onze stelling poneerde. Okay, als je
ervan houdt om appels met peren te vergelijken, moet je vooral

vasthouden aan je mening. Wij prefereren - als leken - vooral goed te proeven en ons voor te stellen in welke combinatie, dus bij welke schotel je de wijn kunt schenken. Let wel, ik spreek heel bewust over ‘leken’ want ondanks onze
ruime ervaring vinden wij onszelf echt geen ‘wijnkenners’. Dat predicaat gunnen we de mensen die dat van zichzelf
wel vinden, vaak omdat ze een wijncursus hebben gedaan. We hopen dan maar dat zij het verschil tussen Cabernet
Frank en Cabernet Sauvignon proeven.
Op advies van onze bevriende wijnboer Paolo Ferrin richtten wij ons deze keer op wijnhuis RODARO, formeel
Azienda Paolo Rodaro, Via Cormóns 60 in Località Spessa di Cividale. Wij hadden ons eerste bezoek telefonisch
aangekondigd om zeker te weten dat er iemand aanwezig was. Rodaro Winery werd die dag wel bezocht door een
groep wijndeskundigen uit de USA en een afvaardiging van een Enoteca in Milano die nu hot is. Reden om ons
daarom in een aparte ruimte te ontvangen echter, niet door de ‘baas’ zelve maar door zijn bijna kakelnieuwe vriendin
Lara die meer als vrouw vóór dan als partner áchter Paolo Rodaro de scepter zwaait. Een ongelooflijk spontane jonge meid met een prachtige haardos. Zodra ze zag dat ik de camera had klaarstaan om haar te 'schieten', sprong ze
in een elegante houding met een innemende glimlach.
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Wij hadden ons voorgenomen
om tijdens dit bezoek 3 witte wijnen te proeven, de Ribolla Gialla,
de Friulano en de Chardonnay.
“Geen sprake van”, deelde Lara
ons resoluut mede. "Hier wordt
álles geproefd en tussendoor maken we een uitstapje naar de eeuwenoude familieresidentie, gelegen midden tussen de wijnvelden".
Verrukkelijke witte wijnen met als
klapper de l’Evoluto, een prachtige en bovenal bijzondere sauvignon. Prijzen tussen de 12 en 18
Euro. Niet gering maar wel in verhouding tot de kwaliteit. We waren
deze keer met 4 man sterk om te
proeven en niemand van ons
heeft gebruik gemaakt van het
spuugbakje dat echte wijnkenners
gebruiken. Zoiets goddelijks slik je

Il Tramonto proeft de wijnen van Rodaro
met plezier door, is ons motto! Feit is wel dat je bij
een lege maag snel de neiging hebt om te gaan zingen. Iets wat we moeten voorkomen wanneer we
professioneel willen blijven!
Onze vrolijke Lara dronk overigens gewoon mee ook
al zou zij onze chauffeur zijn voor het tochtje door de
heuvels. Met z’n vijven in een flinke terreinauto waarmee ze gewoon rechtop tegen de heuvels zou zijn
gereden als we niet gesmeekt hadden om het deze
keer toch maar niet te doen. Het werd evenzeer een
adembenemende tocht. “Wie maakt dit nou toch
mee”, zo hoorde ik mijn zuster Els tegen haar man
elkaar zeggen. Ja, dit zijn de dingen die Sjaak en ik
meemaken, ongelooflijk!
Na een barre tocht over zandpaden, kronkelweggetjes en een stuk midden door het boerenland
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kwamen we aan bij het
landhuis in de heuvels. Een
eeuwenoud ‘optrekje’ met fantastische 'moderne' fresco’s
waar je spontaan de tranen
van in de ogen kreeg, zo indrukwekkend. In de ‘cantina’
mochten we weer wat proeven.
Wijn en prosciuto crudo. We
mochten de ham zelf afsnijden.
Dus om toerbeurt het mes gehanteerd en oefenen. Terwijl
we hiermee bezig waren,
kwam Paolo met de afvaardiging van de enoteca in Milano
aanzetten. Niet vies van publiciteit wilden ze samen op de
foto. Nog wat bijpraten en ervaringen delen en hup de auto
in en de proefsessie op het
bedrijf voortzetten. Inmiddels
weet de lezer van ‘il Tramonto’
dat de Collio garant staat voor opperbeste witte wijnen. Het is niet zo dat wij geen rode wijnen willen drinken uit dit gebied omdat ze niet lekker zijn. Feit is dat de prijzen van ‘rood’ ook
erg hoog liggen en wij vinden dan de rode wijnen uit de Grave (middengebied tussen de bergen en de Golf van Venetië) beter wat betreft de prijs/kwaliteit verhouding. Lara wilde ons
toch echt alle rode wijnen laten proeven, dus deden we mee om haar te plezieren…...

Roda

ro

Fout! Helemaal fout! Mens, wat waren die lekker. Oei, dat wordt weer een aanslag op onze
portemonnee. Want deze rode moesten we nu toch ook meenemen naar huis. Want dat is
wat we wél doen: van verschillende wijnen een flesje of 2 kopen zodat we ze kritisch en in alle
rust later nog eens kunnen proeven. Een keer zonder iets erbij en de andere keer in combinatie met een gerecht. En dan pas kunnen wij erover schrijven. De Rodaro wijnen komen dan
ook zeker nog terug in onze verhalen.
Niettemin mogen we nu al - in alle spontaniteit die we van Lara hebben meegekregen – aangeven, dat de wijnen van dit wijnhuis meer dan de moeite waard zijn en garant staan voor een
geslaagd dinertje.
Lara Boldarino, grazie tantissime!
Klik hier voor de gehele fotoreportage op onze website (onder het verslag)
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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)

Tweede taal van Italië
Is niet Duits maar Friulaans

Seconda lingua in Italia
Friulano e non Tedesco è la seconda lingua

Genietend van weekend
naar weekend
Godere la vita Italiana
Belle foto sotto l’articolo

Paardenbloempluizen
Genieten tijdens een fietstocht in de buurt van
Villa Greta

Dente di Leone

Ons Han krijgt een toetje:
Giannadisì.
Giannadisì, un tipo di Tiramisù
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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.
Bezoek onze website voor alle edities, 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, Saroma als basis
voor Giannadisì (een Nederlandse
variant op de wereldberoemde Tiramisù)

Saldipepo, een (H)eerlijke Italiaanse
multi inzetbare dipsaus (brood, friet,
BBQ, vlees, vis, groente)

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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