W I J N & S P I J S I N S P I R AT I E

· UNA STORIA DI FAMIGLIA ·

A story is told over time,
years and generations.
Het familieverhaal van Varvaglione begon met de overgrootouders en hun
bijzondere liefdesverhaal. Herfst 1921 was de eerste eigen oogst van overgrootvader
en moeder Varvaglione die onder de familienaam verkocht werd.
Vlak na de eerste Wereld Oorlog was het een moeilijke tijd. Een periode van uitproberen en
de uitdaging was groot om wijnen te produceren die de unieke en onderscheidende smaken
van hun geliefde Salento uitdrukten. Vanaf het allereerste begin wist de familie Varvaglione
dat hun land in staat was om geweldige wijnen te produceren. Het was deze overtuiging die
kleinzoon Cosimo ertoe bracht om oenologie te studeren en zich te specialiseren in het maken
van kwaliteitswijn. Hij had zijn ouders en grootouders het land zien bewerken, de wijnstokken
zien aanplanten, maar heeft ook van hen de liefde voor familie en het land mee gekregen.
Aan het begin van het nieuwe millennium begonnen de resultaten zichtbaar
te worden en begon het bedrijf verder te groeien.

VARVAGLIONE 1921

Lovely
moments
with our
family
VARVAGLIONE 1921

De wijnen van Varvaglione zijn inmiddels wereldwijd verkrijgbaar.
Vandaag de dag leiden Cosimo en zijn vrouw Maria Teresa Varvaglione
het wijnbedrijf en worden bijgestaan door hun kinderen Marzia en
Angelo. Francesca, de jongste dochter, zal zich hier spoedig bij aansluiten.
Deze vierde generatie zal weer nieuwe inzichten gaan brengen maar zal
altijd de band met Salento moeten houden. Alleen met respect voor het
land van hun herkomst zullen ze in staat zijn wijnen te blijven maken die
de delicate balans tussen natuur en mens weerspiegelen.
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Our Puglia recipe
made with love for your dinner.
KERSTMIS MET VARVAGLIONE
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Pane e baccalà
BROOD EN KABEL JAUW

Een traditioneel gerecht uit Puglia:
brood met kabeljauw. Een oud recept
op cen eigentijdse manier gemaakt.

WIJN & SPIJS INSPIRATIE

Perfecte combinatie met 12e mezzo · Malvasia Bianca

Ingrediënten · 5 personen

· 500 gr verse kabeljauwfilet
· 150 gr kleine tomaten
· 1 gesnipperde ui
· 1 knoflook
· 100 gr zwarte olijven
· 70 gr kappertjes
· 5 sneetjes casino brood
· zonnebloemolie
· 100 gr tomatensaus
· extra vergine olijfolie
· peterselie

Snijd de kabeljauwfilets in grove stukken en bak
deze met zonnebloemolie even aan zonder dat ze
verkleuren. Voeg hieraan de verse tomaten toe
en laat dit samen even stoven. Voeg ook olijfolie,
kruiden, ontpitte olijven, ui, teentje knoflook en
kappertjes toe. Verwarm dit samen op een laag vuur
en voeg een half glas malvasia bianca toe. Rooster
het brood door ze gedurende 4 minuten op 200°C
op een rooster in de oven te leggen of door middel
van een broodrooster.
Serveer het geroosterde brood op een bord,
leg de kabeljauwstukjes erop en bedek dit alles met
de tomatensaus. Vergeet niet de knoflookteentjes uit
de saus te halen. Garneer met peterselie en sprenkel
er wat extra vergine olijfolie over.

Pettole
T YPISCH ZUID ITALIAANSE ‘OLIEBOLLEN’

In Salento begint de kerstvakantie
pas echt met het frituren van de
heerlijke pettole.

WIJN & SPIJS INSPIRATIE

Perfecte combinatie met 12 e mezzo · Malvasia Bianca

Ingrediënten

· 500 gr. semolina bloem
· zakje gedroogd bakkersgist
· 300 ml. lauwwarm water
· eetlepel zout
· schepje suiker
· extra virgin olijfolie
· poedersuiker

Doe de bloem in een ruime kom en voeg gist, zout,
suiker en olijfolie toe. Meng dit goed door elkaar en
voeg, onder voortdurend kneden beetje bij beetje het
water toe. Roer en kneed het deeg goed, bedek de
kom met een vochtige doek en laat dit op een warme
en donkere plek rijzen. Het deeg is na een paar uur
klaar zodra het vloeibaar is en er kleine gasbelletjes
in zitten.
Verhit de olie tot 180°C. Laat zodra deze op
temperatuur is, met twee eetlepels een bolletje
deeg ter grootte van een pingpongbal voorzichtig
in de warme olie vallen. Om de pettole rondom
goudbruin te krijgen tussentijds even omdraaien.
Haal de balletjes uit de olie als ze gaar zijn en laat ze

uitlekken op een bord bedekt met keukenpapier. Rol
de pettole door de poedersuiker nadat ze een beetje
zijn afgekoeld en dan zijn ze klaar om te serveren.
In de kerstperiode staat er in elke huiskamer in
Salento altijd een schaaltje met gesuikerde pettole
klaar om tussendoor even van te snoepen.

Enjoy your pettole and
holiday season.
Merry Christmas !

Polpette al sugo
TRADITIONELE SALENTIJNSE GEHAKTBALLETJES IN TOMATENSAUS

WIJN & SPIJS INSPIRATIE

Perfecte combinatie met Papale “Linea Oro” · Primitivo di Manduria

Ingrediënten
Voor de gehaktballetjes:

Voor de saus:

· 500 gr. rundergehakt
· 2 eieren
· 5 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas
· 5 eetlepels melk
· 1 a 2 eetlepels paneermeel
· 1/2 theelepel nootmuskaat
· zout

· 500 gr. gezeefde tomaten (1 pak)
· 2 teentjes knoflook
· 3 eetlepels extra vergine olijfolie
· zout

Traditional
dish from Puglia.

Doe het gehakt, eieren, Parmezaanse kaas,
paneermeel, zout en nootmuskaat in een grote
kom. Meng en kneed alles goed en voeg langzaam
de melk toe. Kneed tot het mengsel zacht en glad
is. Maak gehakballetjes met een doorsnee van
ongeveer 3 cm.
Verwarm in een sauspan een beetje olijfolie en
fruit de geperste teentjes knoflook kort. Voeg de
gehaktballetjes toe en bak ze rondom bruin. Voeg
vervolgens de gezeefde tomaten toe. Regelmatig
roeren en laat het geheel ca. 20 minuten zachtjes
pruttelen totdat de balletjes gaar zijn. Laat de saus
iets inkoken tot de gewenste dikte. Heerlijk met
gekookte pasta.

Ravioli di ricotta
OMA’S RICOT TA RAVIOLI

Ingrediënten
Voor het deeg:

· 200 gr bloem
· 2 eieren
· peper & zout
· extra vergine olijfolie
Ravioli vulling:

· 400 gr ricotta
· 30 gr vsuiker
· geraspte citroenschil
· 1 eierdooier
Tomatensaus:

· extra vergine olijfolie
· 1 ui
· 500 gr. gezeefde tomaten
(pak)
· 1 eierdooier
· basilicumblaadjes

WIJN & SPIJS INSPIRATIE

Perfecte combinatie met 12 e mezzo · Negroamaro

My favourite recipe!

Marzia Varvaglione

Stort de bloem op een houten plank en maak een holletje
in het midden. Breek het eerste ei en doe deze in het
holletje. Kneed het geheel samen met het zout en olie.
Maak opnieuw een holletje in het deeg als het eerste ei
is opgenomen. Kneed het tweede ei er goed door tot het
deeg één geheel is. Laat het pastadeeg een tijdje rusten.
Bereid de tomatensaus terwijl het deeg rust. Verwarm de
olijfolie in een sauspan, fruit de gesnipperde ui en voeg
daarna de gezeefde tomaten toe. Laat het geheel een half
uur zachtjes koken en voeg naar smaak wat peper & zout
toe. Voeg als de saus bijna klaar is wat basilicumblaadjes toe.
Doe de ricotta in een kom en verkruimel het

met een vork. Voeg suiker, geraspte citroenschil
en een eidooier toe en roer het geheel goed.
Bestrooi het aanrecht met bloem, kneed het deeg
en rol het op het aanrecht uit tot een dunne plak.
Steek met een ravioli steker (of gebruik een koekjesvorm
of een glas) vormpjes uit de lap pastadeeg. Neem
een theelepel van de ricotta vulling en leg deze op
een deegrondje. Maak de randjes iets nat met wat
water, leg een ander rondje er bovenop en druk aan.
Druk eventueel met een vork rondom nog goed dicht.
Verwarm een pan met water en kook de ravioli in een
aantal porties in een paar minuten gaar. Ze zijn gaar
zodra ze boven komen drijven. Haal ze uit de pan met
een schuimspaan, laat ze even uitlekken en leg ze
op de borden. Besprenkel met een paar druppeltjes
olijfolie, schep er iets van de tomatensaus over en
garneer met basilicumblaadjes en wat geraspte kaas.

Ficazzedde
DEEGKUSSENTJES GEVULD MET DRUIVENCONFITURE

WIJN & SPIJS INSPIRATIE

Perfecte combinatie met 12 e mezzo · Primitivo

Ingrediënten

· 300 gr bloem
· 100 ml extra vergine
olijfolie
· 100 ml 12e mezzo
Malvasia Bianca
· 300 gr druivenconfiture
· handvol gepelde walnoten
· zout
· geraspte citroenschil
· poedersuiker voor het
glazuur
· eiwit

Doe de bloem met de olie, witte wijn, zout en
wat geraspte citroenschil in een grote kom. Roer
alles met een lepel en kneed dan het zachte deeg
met de hand tot een bal. Plaats de bal terug in de
kom om minstens een half uur te laten rusten.
Bestrooi het aanrecht met een laag je bloem en
rol de deegbal uit tot een grote dunne plak. Steek
nu ronde plakjes met een doorsnee van ca. 8 cm
uit het deeg. Dit kan m.b.v. een koekjesvorm, een
rond schaaltje of glas. Smeer één van de zijkanten
van de deegvormpjes in met wat eiwit. Schep een
theelepeltjedruivenconfiture op één helft van het
deegrondje. Leg daar bovenop een stukje walnoot

en een beetje van de geraspte citroenschil. Vouw
het deegrondje dicht tot een halve maan en druk
de randen aan met een vork.
Let op de baktijd in de oven: deze is kort en slechts
8-10 minuten op 180°C. Hierna uit de oven halen
en bestrooien met wat poedersuiker.

Orecchiette
con le cime di rape
ORECCHIET TE MET RAPINI

WIJN & SPIJS INSPIRATIE

Perfecte combinatie met Cosimo Varvaglione · Collezione Privata Negroamaro

Ingrediënten
Voor 4 porties:

Voor 300 gr verse orecchiette:

· 1 kg rapini
· 1 teentje knoflook
· 2 gezouten ansjovisfilets
· handvol broodcroutons
· extra vergine olijfolie
· zout en peper naar smaak

· 100 gr lauwwarm water
· 200 gr semolina bloem van durumtarwe
· zout (naar smaak)

Rapini is de Italiaanse raapsteel,
een groente met karakter een een tikje bitter.

F resh &
Healthy

Het Italiaanse woord voor ‘oren’ is ‘orecchie’ en is
de naam voor deze vorm van pasta. Stort de bloem
op een houten plaat of op het aanrecht, maak in het
midden een holletje en giet hier het water in. Meng de
bloem, water en zout en kneed het deeg goed tot een
elastische bol. Laat deze bol ongeveer 15 minuten op

kamertemperatuur rusten. Neem hierna telkens een
deel van het deeg en rol het tot een lange sliert. Snijd dit
in stukjes van ca. 1 cm dik. Nu komt er een handigheidje
om de hoek kijken voor het vormen van de ‘oortjes’.
Het gaat als volgt: leg één stukje van het zachte deeg
op het aanrecht of plaat. Duw met een lepeltje hierop
en haal het in één beweging naar je toe. Het ‘oortje’
krult dan vanzelf onder het lepeltje vandaan. Was de
rapini en verwijder de dikke stukken. Breng in een grote
pan water aan de kook. Kook de orecchiette in 4 à 5
minuten beetgaar. Laat vlak voor het eind van de kooktijd
de rapini in hetzelfde water even mee blancheren.
Neem alles uit het water en laat het goed uitlekken.
Verhit in een grote koekenpan of wok de olijfolie. Bak
hierin de knoflook en ansjovis enkele minuten aan.
Voeg nu de goed uitgelekte orecchiette en rapini toe
en bak dit even mee. Neem het geheel uit de pan en
verdeel het over voorverwarmde borden. Strooi hier
ter decoratie wat verkruimelde broodcroutons over.

DE OPMAAK VAN EEN SALENTIJNSE KERSTTAFEL

Als basis kiezen we een wit tafellaken. Uiteraard schoon, strak gestreken
en van een goede pasvorm. Het hart van de tafel is letterlijk het middelpunt en moet
de aandacht trekken van de gasten zonder dat zij afgeleid worden. Dit kan een fraaie
kerstdecoratie zijn of een bloemstuk maar moet geurloos zijn en niet te hoog zodat alle
gasten de tafel kunnen overzien. Eventueel kunnen er ook neutrale tafellopers gebruikt
worden. De opstelling van serviesgoed, glazen en servetten is belangrijk. Elk couvert heeft
een dinerbord met daarbovenop een klein bord. Aan de rechter kant van dit bord eerst een
mes en aan de buitenkant eventueel een soeplepel. Links van het bord de vleesvork en aan
de buitenkant eventueel een visvork. Aan de bovenkant de dessertvork en –lepel. Aan de
bovenkant van het bord, boven het mes staan de glazen in de correcte volgorde van links
naar rechts: het waterglas, dan het rode wijnglas en dan het witte wijnglas. Enkele kaarsen
op de tafel maken uw Salentijnse kersttafel compleet.

Deze recepten zijn samengesteld door:

VARVAGLIONE 1921
Contrada Santa Lucia, snc
74020 Leporano, TA · Italia

www.varvaglione.com

Varvaglione 1921 wordt in Nederland geïmporteerd door D&C.
D&C is onderdeel van Boomsma Distilleerderij / Wijnkoperij BV
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