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Het begin
Het familieverhaal van Varvaglione begint al in 1921 met het bijzondere verhaal van de grootouders Varvaglione. In 
de herfst van dat jaar, zo vlak na de eerste wereldoorlog was Italië straatarm. Veel Italianen zochten hun heil in het 
buitenland en velen van hen vertrokken naar het verre Amerika. Maar niet de grootouders van Cosimo Varvaglione! 
Zij verkochten in dat jaar voor het eerst hun eigen wijnoogst onder de eigen familienaam. Grootvader Cosimo 
geloofde heilig in de kwaliteiten en mogelijkheden van zijn geboortegrond Salento en de fantastische wijnen die 
deze voort kon brengen. Het was deze overtuiging die kleinzoon Cosimo ertoe bracht om oenologie te studeren en 
zich te specialiseren in het maken van kwaliteitswijn. Hij heeft zijn ouders en grootouders het land zien bewerken, 
de wijnstokken zien aanplanten, maar ook heeft hij van hen de liefde voor familie en Salento mee gekregen. Aan het 
begin van het nieuwe millennium zijn de resultaten van de kwaliteitsverbeteringen zichtbaar en begint het bedrijf 
verder te groeien.

1921-2021

Honderd jaar kwaliteit uit Salento
De wijnen van Varvaglione zijn inmiddels wereldwijd verkrijgbaar. Vandaag de dag leiden Cosimo en zijn vrouw 
Maria Teresa Varvaglione het wijnbedrijf en worden zij bijgestaan door hun kinderen Marzia, Angelo en Francesca. 
Zij hebben allemaal de liefde voor kwaliteitswijnen in hun genen meegekregen en elk van hen heeft een eigen taak 
binnen het familiebedrijf.
Deze vierde generatie zal weer nieuwe inzichten gaan brengen maar zal altijd de band met Salento blijven houden.

Een traditioneel Italiaans diner bestaat uit de volgende gangen:
 » Antipasto, een ‘appetizer’ en voor Italianen zijn dit vaak wat vleeswaren, bruschetta of focaccia en gegrilde groentes.

 » Primo piatto, het eerste gerecht of voorgerecht en dit kan een pastagerecht of een ander licht gerecht zijn.

 » Secondo piatto, het tweede gerecht of hoofdgerecht is meestal vlees, wild en gevogelte of vis maar ook eieren, groenten of 
kaas. Soms kan hier ‘contorno’ bij geserveerd worden. Dit is vaak een aardappel- of groentegerecht of een salade. De contorno 
wordt doorgaans na of naast het hoofdgerecht gegeten, niet erbij op hetzelfde bord.

 » Dolce, het dessert en bijna altijd zoet. Dit kan van alles zijn en wordt vaak lokaal bepaald.

Tenslotte wordt de maaltijd vaak afgesloten met een espresso met eventueel een glaasje lokale likeur en natuurlijk 
een goed gesprek.



Antipasto / bijgerecht
4 personen

Focaccia pugliese
In geheel Italië is focaccia geliefd en elke streek heeft weer zijn eigen recept. 
Maar zonder twijfel is de ‘focaccia Pugliese’ één van de meest gewaardeerde. 
Waarom deze zo in de smaak valt? Wij lichten een tipje van de sluier op, het 
geheim zit ‘m in de toevoeging van wat aardappelen aan het deeg.

Ingrediënten:
Voor het deeg:

• 200 gr aardappelen, geschild
• 200 gr tarwebloem
• 300 gr semola di grano duro  

 (durum tarwegriesmeel)

• 1 zakje gedroogd gist
• zout
• 4 el olijfolie
• 300 ml water

Voor de vulling:
• 10 cherry tomaatjes
• snufje oregano
• zout

• olijfolie
• 10 zwarte + 10 groene olijven

Bereiding:
Kook de aardappelen gaar en pureer ze fijn nadat ze wat afgekoeld zijn.
Meng in een kom alle ingrediënten voor het deeg en kneed dit met de hand tot 
een elastische bal.
Zet de kom met het deeg, afgedekt met een licht vochtige doek, weg op een 
warme plaats voor ongeveer 30 minuten.
Neem het deeg uit de kom, kneed het iets door en spreid het uit in een 
bakvorm met een doorsnee van minimaal 30 cm. die vooraf wat ingevet is met 
olijfolie.
Dek het deeg weer af met de licht vochtige doek en laat het nog 30 minuten op 
een warme plaats rusten. Verwarm intussen de oven voor op 225⁰C en snijd de 
cherry tomaatjes en de olijven doormidden.
Verdeel na de tweede rijstijd de tomaatjes en olijven over de bovenkant, strooi 
er nog wat oregano over en smeer als laatste de bovenkant in met wat olijfolie.
Bak de foccacia in de voorverwarmde oven ca. 30 minuten totdat de bovenkant 
mooi bruin verkleurt.

De focaccia Pugliese kan zowel koud als warm gegeten worden.

Aanbevolen wijn:

Varvaglione ‘12e mezzo’ IGP rosato del Salento.

Een bleekroze kleur en het vriendelijke en ronde 
karakter kenmerken deze toegankelijke rosé. De zachte 
koolzuurtinteling zorgt voor de verfrissende toets die ook 
in het najaar en winter welkom is.



Primo piatto (voorgerecht)
4 personen

Tiella Foggiana 
Een recept met kabeljauw, rijst en aardappelen uit Foggia. Dit gerecht wordt veel gegeten op kerstavond 
omdat het smaakvol, licht verteerbaar en eenvoudig van tevoren te bereiden is. 

Ingrediënten:
• 120 gr risotto rijst
• cherrytomaatjes naar smaak
• 2 rode uien, gesnipperd
• 400 gr verse kabeljauw
• olijfolie naar smaak
• 500 gr aardappelen, geschild en in 

 plakjes gesneden

• 1 takje peterselie, fijngesneden
• parmezaanse kaas of geraspte pecorino 

 naar smaak
• peper & zout  

 

Bereiding:
Spoel de kabeljauw af en kook deze kort in water. Haal de vis uit het water en laat deze goed uitlekken.
Vet de bodem van een ovenschaal in met wat olie en bedek met een laagje van de tomaatjes, ui en 
peterselie, vervolgens een laagje aardappelschijfjes, een laagje grof gesneden kabeljauw en tenslotte wat 
van de rijst. Bestrooi naar eigen smaak met peper & zout en wat kaas. Herhaal deze lagen tot net onder de 
rand van de schaal met als laatste laag aardappelschijfjes en wat gehalveerde tomaatjes. Bestrooi de laatste 
laag met wat kaas. Voeg wat water toe aan de schaal, het vloeistof niveau dient net onder de rand te blijven.
Dek de schaal af met aluminiumfolie en plaats deze in een voorverwarmde oven op 180°C.
Laat dit ongeveer 45 minuten in de oven staan en verwijder dan de folie. 

Serveren:
Het gerecht is klaar om te serveren zodra het vocht verdwenen is. Voor een krokante bovenkant de schaal 
nog even kort onder de grill zetten.

Aanbevolen wijn: 

Varvaglione ‘Primadonna’ 
IGP chardonnay del Salento

De geur van ananas en mango en de geur van specerijen 
komt je in het glas direct tegemoet en ondersteunt de rijke 
smaak met milde zuren en een rijk karakter.

Weetje:
Deze op houten vaten gerijpte witte wijn is vernoemd 
naar Maria Teresa, de vrouw van Cosimo Varvaglione. Zij 
is zijn ‘Primadonna’. 



Primo piatto (voorgerecht)
4 personen

Orecchiette con ragù
Bari is de grootste stad van Puglia en wie Bari bezoekt ontkomt niet aan orecchiette. Dit is een pastasoort typisch voor 
Bari. Het wordt gemaakt van ‘semola di grano duro’ (durum tarwe). Orecchiette betekent letterlijk ‘oortjes’ en de naam 
komt van de vorm van oorschelpen.

Ingrediënten: 
• 380 gr orecchiette
• olijfolie om te bakken
• 1 winterwortel, gesneden
• 2 stengels bleekselderij, gesneden
• 2 uien, gesneden

• 400 gr rundergehakt
• 250 ml passata
• 500 ml droge Italiaanse witte wijn
• 700 ml water
• peper & zout

Bereiding:

Bak het gehakt (zonder olie) in een koekenpan rul en laat dit vervolgens uitlekken in een vergiet, verwijder het 
vrijgekomen vet.
Verhit in een diepe pan (bij voorkeur een grote hapjes- of braadpan) een scheutje olijfolie en bak hierin de ui, 
bleekselderij en wortel kort aan. Voeg vervolgens het gehakt toe en bak dit heel kort mee. Blus af met de witte wijn en 
laat koken totdat de witte wijn bijna verdampt is.
Voeg vervolgens de passata en het water toe en peper en zout naar smaak. Roer goed door, leg een deksel op de pan 
en laat het geheel op een laag vuur 2 tot 2.5 uur zachtjes pruttelen. Controleer tussentijds het vloeistof niveau en voeg 
eventueel wat water toe.

Serveren:
Voor het serveren moet het vocht nagenoeg verdampt zijn en is er een vleessaus ontstaan.
Kook de orecchiette volgens gebruiksaanwijzing. Roer de gare pasta door de saus en schep vervolgens het geheel op 
een voorverwarmde schaal. Strooi er vlak voor het serveren wat Parmezaanse kaas over.

Aanbevolen wijn: 

Varvaglione Passione IGP primitivo del Salento.

Wijnmaker Cosimo Varvaglione stopt al zijn liefde en 
passie in deze wijn en gaf hem de aansprekende naam 
'Passione' mee. Het zuid-Italiaanse temperament en 
passie komt tot leven deze authentieke wijn van 100% 
primitivo druiven.



Secondo piatto (hoofdgerecht)
4 personen

Agnello al forno con patate
Geroosterd lamsvlees met aardappelen

Agnello, oftewel lamsvlees, wordt vaak gegeten tijdens de feestdagen. Het voordeel van dit gerecht is dat het 
eenvoudig te bereiden is en van tevoren klaar gezet kan worden. Na bereiding hoeft het alleen nog een uurtje in de 
oven en dan kan het zo geserveerd worden.

Ingrediënten:
• 1 kg lamsvlees in stukken
• 500 gr aardappelen
• 1 rode ui
• 2 teentjes knoflook
• 1/2 fles droge witte wijn
• 2-3 takjes rozemarijn

• 2-3 takjes tijm
• 2 laurierblaadjes
• 5 jeneverbessen, geplet
• olijfolie om in te bakken
• peper & zout

Bereiding:
Marineer het lamsvlees door dit in een schaal te leggen die gevuld is met de wijn, olie, knoflook, jeneverbessen, tijm, 
rozemarijn en laurier. Dek de schaal af en plaats deze minimaal 2 uur in de koelkast. Verwijder daarna het vocht en 
bewaar het vlees en de kruiden apart.
Vet een ovenschaal in met wat olie, leg hierin de geschilde en in vieren gedeelde aardappelen, de gesneden rode ui, 
het vlees en de kruiden uit de marinade. Eventueel naar smaak peper & zout toevoegen en wat olie over het geheel 
sprenkelen.
Plaats de schaal in een voorverwarmde oven op 200⁰C voor 1 à 1,5 uur, afhankelijk van de grootte van het vlees.
Het gerecht is gebruiksklaar zodra het vlees en de aardappelen goed bruin kleuren.

Serveren:
Serveren met groente van het seizoen.

Aanbevolen wijn: 

Varvaglione ‘Papale linea oro’ 
DOC primitivo di Manduria

Deze krachtige en zwoele wijn geeft tegenwicht aan het 
gekruide lamsvlees. Ook nadat de borden leeg zijn is het 
nog lang natafelen.

Weetje:
‘Papale’ is een wijn met Pauselijke roots. De druiven 
voor deze wijn komen van een wijngaard in de buurt 
van Manduria welke al generaties lang in het bezit is 
van de familie Orsini. De leden van de familie zijn de 
nazaten van de enige Italiaanse Paus Benedetto XIII 
die in 1724 verkozen is.



Secondo piatto (hoofdgerecht)
4 personen

Ossobuco met witte wijn, venkel en saffraan
Traditionele ossobuco wordt meestal met een tomatensaus bereid. In deze versie een variant met witte wijn 
en venkel. 

Ingrediënten:
• 8 schijven kalfsschenkel 
• 2 el olijfolie
• 2 venkelknollen in dikke plakken gesneden
• 2 teentjes knoflook
• 1 blikje tomatenpuree
• flink plukje saffraandraadjes

• 150 ml witte wijn
• 350 ml kippenbouillon
• 2 takjes verse salie
• peper & zout
• pasta naar eigen keuze

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 100⁰C.
Bestrooi het vlees met zout en peper. Verhit 1 el olijfolie in een grote ovenvaste braadpan op middelhoog 
vuur. Braad alle schenkels aan beide zijden kort aan tot ze lichtbruin zijn. 
Tip: bak niet alle schenkels tegelijk, maar telkens een paar. Neem de gebakken schenkels uit de braadpan en 
leg ze even op een platte schaal.
Roerbak de venkel en de knoflook 5 min. in dezelfde pan. Voeg nu de tomatenpuree en saffraan toe en roer 
dit goed door elkaar. Schenk vervolgens de wijn en bouillon erbij en roer even door. Voeg tenslotte het vlees 
en salie toe. Stoof de ossobuco nu in een afgedekte braadpan voor 6 uur in de oven. Controleer tussentijds of 
er nog voldoende vloeistof in de pan is en vul dit eventueel bij. De ossobuco is klaar zodra het vlees van het 
schenkelbot loslaat. 

Serveren:
Neem voor het serveren de ossobuco uit de braadpan en leg dit op een voorverwarmde schaal. Breng de 
overgebleven saus eventueel op smaak met peper & zout.
Serveren met de gekookte pasta.

Aanbevolen wijn: 

Varvaglione DOC Salice Salentino

Rijke en zwoele wijn waarvan de basis negroamaro druiven 
zijn. In geur en smaak herken je gedroogde pruimen, leer, 
drop en Italiaanse kruiden.



Secondo piatto (hoofdgerecht)
4 personen

Saltimbocca van kalkoen met Parmaham en salie
Traditioneel wordt Saltimbocca met kalfsvlees bereid maar voor deze Kerstvariant met kalkoen.

Ingrediënten:
• 400 gr kalkoenfilet
• 4 plakken parmaham
• 8 blaadjes verse salie
• 40 gr roomboter

• 150 ml dessert wijn: Varvaglione Chicca DOCG   
 Primitivo di Manduria dolce
• peper & zout

Bereiding:
Snijd de kalkoenfilets in 4 gelijke plakken. Probeer deze plakken zo plat mogelijk te maken door ze bijv. met een 
steelpan plat te slaan.
Bestrooi de kalkoenfilets met een snufje peper & zout en leg dan op elke filet een plak parmaham. De parmaham komt 
maar aan één kant van de kalkoenfilet en voor de bevestiging kun je het beste een coctailprikker gebruiken. 
Verhit de boter in een koekenpan en bak eerst de filets met de parmaham aan de bovenkant voor 2 à 3 minuten. 
Keer vervolgens de filets om met de parmaham aan de onderkant ook voor 2 à 3 minuten. Neem daarna de filets 
uit de pan en leg ze op een voorverwarmde schaal. Verdeel de salieblaadjes over de filets en dek het geheel af met 
aluminiumfolie en houd het warm.
Voeg nu de dessertwijn aan de braadpan toe en breng het aan de kook. Steek met een spatel de aanbaksels van het 
vlees los en laat het geheel inkoken tot een lobbige saus. 

Serveren:
Verdeel de filets en de saus over vier verwarmde platte borden. Heerlijk met risotto.

Weetje:
De naam van de wijn, ‘12e Mezzo’ ofwel twaalf en een 
half in het Nederlands, staat voor het alcoholpercentage 
van 12,5%. Uniek voor wijnen uit Puglia want de wijnen 
uit deze streek zijn voornamelijk rond de 15%. Het 
bijzonder lage percentage is de reden geweest voor 
wijnmaker Cosimo Varvaglione om deze wijnen ‘12e 
Mezzo’ te noemen.

Aanbevolen wijn:

Varvaglione 12e mezzo 
IGP primitivo del Salento

Elegante, middelzware rode wijn met een fraaie balans 
tussen het rijpe zoete fruit, kersenjam, wat specerijen en 
cacao. In de smaak aangevuld met zachte rijpe tannine en 
iets van de houtrijping.



Dolce (nagerecht)

Cartellates
De december traktatie uit Puglia.

Ingrediënten:
• 500 gr bloem
• 100 ml witte wijn
• 200 ml olijfolie
• zout

• 50 cl lauwwarm water
• olie om te frituren
• kaneel
• poedersuiker

Bereiding
Maak op een vlakke ondergrond een bergje van de bloem en schenk in het midden de 
wijn en de olijfolie. Los een mespuntje zout op in 50 cl lauwwarm water, meng dit ook 
door de bloem en kneed het geheel tot een zacht en soepel deeg. Laat het deeg even 
rusten en rol het na circa één uur met de deegroller uit tot een dunne lap. Snijd met een 
deegwieltje smalle reepjes van ca. 3 cm. breed en 10 cm. lang. Rol deze repen op tot een 
soort slakkenhuis en leg ze op een plaat om in te laten drogen (dit duurt ca. 6-8 uur). 
Als de cartellates goed droog zijn, frituur ze dan in de olie (ca. 180⁰C) tot ze goudbruin 
zijn. Neem ze uit de olie en bestrooi ze met kaneel en poedersuiker.

Extra lekker worden de cartellates door ze te besprenkelen met wat vincotto of honing.

Aanbevolen wijn:

Varvaglione Chicca DOCG primitivo di 
Manduria dolce

Door de rijke en complexe smaak met weelderig zoet, 
maakt deze wijn elk dessert tot een feest.

Weetje:
De ‘Chicca’ is de enige DOCG in het uitgebreide assortiment 
van Varvaglione en de ingedroogde primitivo druiven komen 
van zeer oude wijnstokken van ruim 50 jaar oud.

Colofon: D&C is onderdeel van Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV.
Deze folder wordt verspreid onder slijterijen en wijnhandelaren.

Postbus 265, 8901 BB Leeuwarden, boomsmawijnen.eu.
Druk- en zetfouten voorbehouden.


