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Toscana – om mad og mennesker fra uopdagede dale er en beretning om alt det, som gode his-
torier er skabt af – naturen, landsbyen og dens indbyggere, maden og vinen, de stolte traditioner 
og de mange små hændelser, der giver livet kulør.

Helle og Alfredo Tesio tager os med på en enestående tur gennem to smukke dale i Toscana, 
hvor vi først møder den lokale befolkning og dernæst besøger en række familiedrevne, lokale 
trattoriaer, de bedste vingårde i området og ikke mindst Helles berømte kokkeskole. Vi præsenteres 
for enestående gastronomi skabt af traditioner igennem generationer af unik madkultur, og med 
i købet følger en lang række opskrifter på særlige retter, der normalt ikke er tilgængelige for den 
almindelige Toscana-besøgende.

Bogen er spækket med farverige anekdoter og beretninger samt et væld af dejlige opskrifter på 
autentisk italiensk mad – det hele krydret med den særlige stemning, der kendetegner Toscana.
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Val di Chiana set fra Chiusi.
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Vi har et hus i Toscana. Med den smukkeste udsigt til olivenlunde. Der bor vi, når vi ikke er i 
Rom eller i Danmark.

Huset ligger i Trequanda, en middelalderby med 1.390 indbyggere. Byen ligger i 460 meters 
højde over havet midt mellem de to dale, Val di Chiana og Val d’Orcia. Tilstrækkeligt langt væk 
fra Siena og endnu længere væk fra Chianti og Firenze. Vi bilder os ind, at kun ganske få kender 
noget til disse kanter. 

Det er her på disse kanter, vi har lært gode mennesker at kende og lyttet med på deres fanta-
stiske fortællinger, overværet og gennemlevet komedier og tragedier med dem og lært enkle og 
fornemme madretter, der efter vores mening har enorm historisk værdi.

Her har vi også fået bekræftet, at madlavningen genspejler en civilisations kultur. Og vi har 
lært, hvordan de mest ydmyge råvarer kan forvandles til superbe retter.

Vi er klar over, at Toscana har den største koncentration af kunstskatte i verden, og så godt 
som hver eneste mindre landsby kan byde på mindst én uvurderlig kunstskat fra middelalderen 
eller et mindre renæssancepalads ved siden af et lille trattoria. Sådan er det også i Trequanda, 
som råder over en kirke fra 1370, et slot fra 1100-tallet, to spisesteder, to barer, en velrenomme-
ret slagter, en lille købmand, et apotek, en bank og en aviskiosk, ud over postkontoret, tanksta-
tionen og en carabinieri-kaserne med hele fire betjente.

I andre lande ville man betragte samme goder og tjenester som værende nok til 30.000 
indbyggere. Her i Toscana er det ganske normalt, at landsbyer råder over alle disse goder og er 
stolte af byens helt særlige historiske baggrund og de uendeligt mange spændende beretninger.

I de større toscanske byer mærker man et naturligt hovmod, og både aristokrater og byborge-
re mener, at deres kultur og ikke mindst deres køkken er det bedste i verden. Og at alle de store 
nyheder i verdens gastronomi enten direkte eller indirekte er hentet herfra. De nutidige toscane-
re taler om etruskerne og Medici-familien, der stod bag renæssancen, som om de har kendt dem 
personligt. De førstnævnte banede vejen til Rom, der følgende erobrede verden, og Medici-fami-
lien forkyndte skønheden i verden allerede tilbage i 1400-tallet.

Her i dette mindre kendte område har man imidlertid en mere realistisk tilgang til livet. Man 
nøjes blot med at fortælle, at olivenolien her er verdens bedste. Det betyder følgelig og underfor-
stået, at her er køkkenet således det bedste i verden, overhovedet – udtrykt på toscansk maner, 
elegant, snedigt og aristokratisk.

Madlavningen herfra er trods den tunge historiske vægt en evig overraskelse, hvad enten man 
oplever den hos gode venner eller på det lokale spisested. Hos et venligt pensioneret par eller 
hos en familie af den højere klasse.

I disse to dale har Helle set, duftet, lært og arbejdet med denne madkultur og følgende brugt 
den på sin kokkeskole. Og Alfredo har lyttet til og indsamlet ældre og nyere historier, der har 
bekræftet vores opfattelse af dette utrolige land.

I dette område er der utallige kulturfund og hundredevis af spisesteder. Vi skildrer imidler-
tid en mindre del af dem, vores egen livsrute i dalene, som dog omfatter mange andre skønne 
virkeligheder.

Det er denne rigdom, vi vil forsøge at fortælle om.

Helle & Alfredo

Velkommen til 
vores Toscana
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Val di Chiana
Mangia al mattino come un re, a pranzo come un principe e a cena 
come un povero.

Spis morgenmad som en konge, frokost som en prins og aftens-
mad som en fattigkarl.

I Rom plejer man at sige: “Det går helt tilbage til kejsernes tid”, når man vil understrege traditio-
nelle og evige værdier. Her i Val di Chiana kunne man for at bruge et lignende udtryk sige: “Det 
går helt tilbage til etruskernes tid”. Det drejer sig om den kultiverede befolkning, der dominere-
de de daværende italienere og romerne. Etruskerne levede for ca. 2.800-2.500 år siden.

I dag er Val di Chiana mest kendt for at være verdens officielle leverandør af kød fra den 
enestående kvægrace, den imponerende og store, hvide Chianina-ko. Det er er fra denne ko, den 
ægte bistecca fiorentina, Florentina-bøf, stammer.

Bøfelskere fra hele verden valfarter til Firenze for at nyde den berømte bøf på restauranter i 
maleriske omgivelser. Men vi lovede jo ikke at nævne Firenze, og det gør vi så ikke. Til gengæld 
nævner vi atter, at kvæget til de bedste Florentina-bøffer faktisk stammer fra og bliver opdrættet 
her i den barske Val di Chiana-dal mellem Chiusi og Arezzo.

Men meget længere før denne relativt nye gastronomiske berømmelse, har Val di Chiana gen-
nemlevet en fascinerende historie – og herlighed, frugtbarhed og velfærd. Dalen, som i og for sig er 
en højslette, der ligger fra 300 op til 600 meter over havet, starter ved Chiusi og slutter ved Arezzo.

Det var netop i Chiusis omegn, at der i det sjette århundrede f.Kr. herskede en legendarisk 
høvding, lucumon på etruskisk, der hed Porsenna: en mytisk figur for historikere og en legende 
for befolkningen, især for vores ven Alfiero Moretti (1922-1991).

Porsennas fulde navn var ifølge den romerske historiker Tacitus Lars Porsenna, og selv om 
navnet Lars virker lidt bekendt, så drejer det sig hverken om et dansk navn eller en alt for tidligt 
placeret viking. Lars Porsenna erobrede Rom omkring anno 509 f.Kr. Romerne var selvfølgelig 
ikke så glade for det, og de senere ankomne romerske historikere manipulerede i den følgende tid 
sandheden lidt til deres egen fordel, efter at romerne havde taget deres revanche over etruskerne.

Lars Porsenna var under alle omstændigheder en stærk og viljefast konge og leder af den etru-
skiske liga, og han samlede under sig syv byer, der kæmpede imod Roms voksende magt. 

Det siges, at Lars Porsenna var umådeligt rig, hans guldreserver var enorme. 
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Desværre mistede han under et slag mod romerne sin søn. Da han ikke ville efterlade sit guld 
til nogen andre efter tabet af sønnen, ønskede han at blive begravet med alt sit guld. Således fik 
han guldet støbt om til en fantastisk vogn, trukket af hele 12 guldheste. Her begynder legenden 
omkring Lars Porsennas store rigdom og fabelagtige skat, Il tesoro di Re Porsenna. 

Denne historie fortælles stadigvæk i området omkring Chiusi, og romere mødes stadigvæk 
med en smule mistro fra de moderne beboere i Chiusi.

Alfiero, den sidste etrusker i Val di Chiana

Denne eventyrlige beretning om den heltemodige etruskerhøvding Porsenna kunne man læse i 
skolebøgerne, og vi hørte den ofte i sin tid, når vores ven Alfiero Moretti fortalte historier.

Alfiero var en flittig og travl selvstændig landmand, født netop i Chiusi i 1922. 
Da vi lærte ham at kende, havde han blandt andet en stald med otte smukke, hvide kæm-

pekøer af Chianina-racen. Kostalden lå i stueetagen under huset, så køerne skabte en herlig 
opvarmning til familiens hjem, der lå på 1. sal, og det nød Alfieros familie godt af i de kolde 
vinternætter. Alfiero var desuden også berømt i området for at være særlig god til at dyrke store 
flotte vandmeloner og de søde poponi, gule meloner.

Han fortalte os mange historier og legender, som han havde fået fortalt af sin far, der havde 
dem fra farfar og så videre … og det var et godt emne under de lange vinteraftener, mens man 
hjalp til med at trække bladene af majskolberne, siddende side om side rundt om bordet i det 
hyggelige køkken i godt selskab og forsynet med et glas rødvin af Alfieros egen produktion.

Alfiero lignede ovenikøbet nogle af de etruskiske figurer, der var malet på sarkofagerne, som 
kan ses på museet i Chiusi. Han havde en karakteristisk spids næse og en mager og senet, over-
raskende stærk krop.

Han modsagde os ikke, da vi drillede ham med, at han sikkert var en reinkarnation af en af 
Porsennas soldater, helt sikkert en af konges livvagter.

Alfieros store drøm havde i årevis været at finde den fabelagtige skat fra fortællingerne, som 
han mente måtte findes, ikke i selve byen Chiusi, men nede i dalen, godt skjult fra de griske 
mænd fra høvdingens hof.

Alfiero troede også på anden del af legenden om Porsenna, der fortalte, at ud over den gyldne 
vogn og de gyldne heste havde Porsenna fået støbt en kæmpe høne med hele 5.000 små kyllin-
ger, som høvdingen utvivlsomt havde begravet på hemmelige marker, hvorfor ikke på Alfieros 
mark?

Legenden var jo igennem århundredernes gang blevet til et eventyr, som man fortalte børnene 
før sengetid: En skønne dag blev en god troldmand så fascineret af de små, gyldne kyllinger, at 
han forvandlede dem til smukke stjerner og i andre versioner til sankthansorme.

Så de stjerner, man kan se i dalen i sommerens fuldmånenætter – hvor man snart ikke ved, 
hvad der er stjerner, og hvad der er sankthansorme, der kan opleves i dalen i juni måned – er 
altså ikke andet end Porsennas gyldne kyllinger. Legenden fik forskellige indfaldsvinkler.

Men det vigtigste var, at skatten faktisk fandtes! Det påstod Alfiero stædigt.
Alfredo fik lov til at følge Alfiero på skattejagt i en månelys sommernat, da Alfiero havde 

allieret sig med sin stærke nabo Dino – afsted gik altså skattejægerne forsynet med proviant og 
en lang tilspidset jernstang for at kunne afprøve jordens hemmelige hulninger. Mon der var en 
etruskergrav her? Et par høje, der lignede vikinggravene, skulle sonderes – disse kunne jo sag-
tens have skjult, hvis ikke ligefrem Porsennas skat, så måske en mindre nekropolis fyldt med små 
skatte. Forgæves desværre. Skattejægerne fandt aldrig noget.

Dog var det mægtig hyggeligt, fordi Alfiero altid tog en bastomvundet flaske med sin gode vin 
med. Dino havde skåret stykker af sin hjemmelavede skinke og landbrød, som han tog med.

Det hele endte i en spisepause, hvor skattejægerne kunne sidde på et fældet træ, nyde nattens 
lyde og betragte sankthansormene, der blinkede om kap med stjernerne om, hvem der lavede 
det smukkeste lys.

Alfiero var gift med smukke Lidia. De fik fem børn. Alt for få, plejede han at sige. Man skulle 
bruge så mange hænder som muligt til hjælp til at dyrke jorden og fodre og pleje dyrene. Alt 
skulle være frugtbart og give noget på Alfieros gård. Køer, geder, kaniner, høns. Alle dyr skulle 
mangfoldiggøre sig. Det var de gode gamle etruskiske principper. “Selv kattene, og hvad med 
hestene,” drillede hans børn ham.

Men Alfiero var vild med heste – de eneste dyr i gården, der ikke gav noget igen og kostede 
meget i drift.

 “Jo, men vi har kun hopper, og de skal undfange og avle,” var Alfieros faste replik til drilleri-
erne. 

Undfangelsen medførte en seks timers ridetur til Farneta og en hestestald på den anden side af 
Chiana-kanalen, hvor den bedste avlshingst i området fandtes, sagde man i 1980’erne. Det var 
nu ikke fuldblodsheste, men gode landbrugsheste, som man kunne bruge til at udfordre nabo-
ernes heste ved improviserede konkurrencer om søndagen.

Alfredo fik af og til lov til at følge med på turen, også fordi ved hjemkomsten var Lidia klar 
med en dejlig middag.
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Etruskeren Alfiero og hans søn Maurizio til hest i 1977.



16 17

Ristorante Zaira

Alfiero, og sikkert også Porsenna selv, ville have været glad for at besøge denne restaurant, selv 
om den kun er 106 år gammel. Man skal følge Via Porsenna, Porsennavej, for at nå frem til den 
opadgående vej Via Arunte, der ender ved spisestedet højt oppe i byen. 

Da Zaira åbnede osteriaet, var der ikke mange, der troede, at det ville blive til en attraktion. 
Hendes søn Renato og hans kone, Giuliana, har arbejdet hårdt, siden de overtog restauranten 
i 1966. De har levet 50 år med myten om den dygtige Zaira og med etruskerne så godt som i 
kælderen.

Alfiero ville nok især have være lykkelig for at besøge vinkælderen, ikke blot fordi her ligger 
den mest kostbare vin, men fordi kælderen er en del af den mystiske labyrint, som Porsenna 
efter sigende havde bygget under byen.

Her på restauranten har man forsøgt at gengive noget af den etruskiske mad, som historikerne 
har rekonstrueret ved hjælp af lidt fantasi.

La cecina – kikærte-pizza 

En hel traditionel ret, som findes næsten overalt i Toscana, lavet af kikærtemel, vand, olivenolie 
og salt – den er glutenfri og derfor meget aktuel i vore tider, der er præget af alle mulige mad- 
allergier. 

4-6 pers.

200 g kikærtemel

½ liter vand

½ dl olivenolie

1 tsk salt 

sort friskværnet peber

Hæld vandet i en rummelig skål. Pisk med et 

piskeris kikærtemelet i lidt efter lidt, så der ikke 

kommer klumper, til massen er som en tynd 

pandekagedej. Pisk salt og olivenolien i dejen. 

Hæld dejen i en firkantet slip-let-form, 20 x 30 

cm, og bag den ved 180 °C til ‘pizzaen’ er gylden 

og sprød. Drys med friskværnet peber.

Afkøl let og server skåret i stykker på 5 x 5 cm 

på et fad, sæt tandstikkere i stykkerne, så de er 

lettere at tage. Godt tilbehør til grøntsagssuppe 

eller som snack til en aperitif. 
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Saccottini di rapa rossa con taleggio e semi di papavero – 
pastapakker med rødbede, rødskimmelost og birkes 

Mange har fantaseret om og også studeret etruskernes kost. Rødbeder var tilsyneladende en af 
de grøntsager, man spiste i oldtidens Toscana, så på en restaurant i Chiusi serveres der en ret, 
som kong Porsenna kunne have fået serveret til sine rige fester. Lokalpatriotiske gastronomer er 
helt enige heri. Så her er den kongelige ret, som dog tager tid og kræver snilde – og at man har 
prøvet at lave fyldt pasta før.

8-10 pers. 

500 g friske, bløde æggepastaplader

200 g friske rødbeder

100 g smør

1 æg

150 g ricotta

100 g taleggio (rødskimmelost)

200 g granaost

1 kvist timian

salt, peber og birkes 

Køb om muligt friske pastaplader til at fylde eller 

lav selv pastaen (se side 131).

Skyl rødbederne, skær toppen og eventuelle 

blade af, pak dem ind i sølvpapir og bag ved 

150 °C i ca. 50 minutter, eller til de er møre. 

Skræl og skær rødbederne i terninger, steg dem i 

50 g af smørret med lidt timian, salt og peber og 

1 tsk birkes. 

Del ægget i blomme og hvide (æggehviden skal 

bruges til at pensle pastaen med senere, når 

pastaen samles).

Blend rødbederne i en køkkenmaskine med 

æggeblommen, ricotta og taleggio samt 100 g af 

granaosten til et blødt fyld. Kom fyldet i en sprøj-

tepose.

Skær dejen i firkantede stykker på 8 x 8 cm. 

Sprøjt en smule af fyldet ud midt på pastafirkan-

terne. Pisk ægget sammen og pensl kanterne af 

pastaen med ganske lidt æggehvide, luk pasta-

pakkerne ved at samle alle hjørner og presse kan-

terne sammen, til en lille pyramide. Pres kanter-

ne godt sammen, så rødbedefyldet ikke slipper 

ud under kogningen. Sæt pastapyramiderne i 

køleskabet i 1 time. 

Kog pastaen i små portioner i en gryde med spil-

kogende vand og 1 spsk salt.

Smelt imens resten af smørret i en lille gryde, 

tilsæt timianblade, salt og kværnet peber. Hæld 

det smeltede smør i et serveringsfad og hold det 

gerne varmt i ovnen ved 100 °C og åben ovndør.

Tag pastaen op med en hulske, når de stiger op 

til overfladen efter ca. 3 minutter, og læg dem 

i det varme fad med smørret. Drys resten af 

granaosten over og server.
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Crocetti di Lidia – Lidias fastelavnskager

4-6 pers.

250 g hvedemel

½ tsk bagepulver

1 æg 

½ dl olivenolie

½ dl hvidvin

1 tsk salt

1 tsk sukker

1 l solsikkeolie til stegning

100 g honning

Kom melet i en skål og bland bagepulveret i. Slå 

ægget ud i en lille skål, pisk det med olie, vin, 

salt og sukker. Hæld lidt efter lidt æggeblan-

dingen i melet og pisk det sammen. Ælt til sidst 

sammen for at få en fast og ikke klistret dej. Lad 

dejen hvile i 30 minutter.

Sæt imens honningen i vandbad, så den smelter. 

Rul dejen ud på et bord så tyndt som muligt, et 

par millimeter. Skær dejen i trekanter med en 

skarp kniv eller et pizzahjul. 

Steg dejen lysebrun og sprød i solsikkeolie. Læg 

den på køkkenrulle, så fedtet kan dryppe af. 

Læg kagerne på et fad, overhæld med flydende 

honning og server med et glas vin. 

Variation: Man kan lave en salt version ved at 

udelade honningen og i stedet spise de dejlige 

crocetti med tynde skiver skinke.

Polenta alle erbe – urtepolenta 

De majskolber, som Alfiero dyrkede, kunne man nyde godt af enten friske eller grillede, eller 
majsen blev tørret og malet til polentamel. Af polentamelet kunne man lave en dejlig majsgrød, 
som skulle koge i 40 minutter, og ovenpå blev lagt ristede pølser. En perfekt vinterret.

Et alternativ til 40 minutters-polentaen er denne urtepolenta, som vi ofte bruger som tilbe-
hør til kødretter. Eller til ristede pølser eller bacon. Et alternativ til pølser og bacon er at servere 
polentaen med sprøde ristede brødcroutoner.

4-6 pers.

200 g instant polenta

½ l vand

½ l mælk

1 tsk salt

75 g smør

100 g revet parmesan 

2 spsk hakket persille og basilikum

Bring vand og mælk i kog med salt, drys polen-

taen i og pisk godt, til der ikke er flere klumper. 

Skru ned til medium varme og rør i polentaen 

med en træske. Det tager ca. 10-15 minutter, 

inden polentaen er mør. Rør smør, parmesan og 

urter i.

Polentaen kan sagtens spises, som den er, fx som 

tilbehør til gryderetter (se side 43). Ellers kan 

man hælde den varme polenta ud på en bakke 

dækket med let fugtet bagepapir og glatte polen-

taen, så den er ens over det hele. Køl den af og 

skær den i portionsstykker, som man kan:

– grille på en smurt grillpande, så den får striber.

– vende i mel og dybstege i olie, til stykkerne er 

gyldne og sprøde udenpå og bløde indeni.

 – lægge smukt i en smurt tærteform, drysse med 

parmesan og gratinere i en varm ovn ved 180 °C, 

til osten er smeltet.
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Filiberto og Ivana

Af de fem børn var det kun den næstældste søn, Filiberto, der bogstaveligt talt ønskede at gå fa-
deren i bedene og være landmand, dog som ansat på en større gård. En anden af sønnerne blev 
hoteldirektør, en blev murermester, en blev repræsentant og yngstepigen gik kontorvejen.

Nu bor Filiberto i familiens hus, faktisk i den historiske kostald, der nu er blevet omdannet til 
hyggelig bolig.

Filiberto ligner sin far på en prik. Med den forskel, at han ikke tror, at han er en etruskisk 
reinkarnation, men faderens lange jernspyd har han endnu og bevarer det med en form for 
respekt, og i øvrigt ved man aldrig …

Filiberto er blevet 61 år og dyrker faderens store køkkenhave med meloner, auberginer m.m. 
og ikke mindst nogle få rækker vindruer til husets legendariske rødvin.

Filiberto passer også sit store overskæg, som er det flotteste i Val di Chiana, siger hans kone, 

Ivana, stolt. Hun har været økonoma i en kantine i mange år og ved udmærket, hvordan man 
kan bruge Filibertos økologiske grøntsager fra den store køkkenhave – auberginerne vokser fint 
i august og september.

Ivana har også været lokal ordfører for et venstrefløjsparti (PCI, det kommunistiske parti). 
For hende betød ordførerposten at snakke uafbrudt hele tiden. Og det gør hun stadigvæk. Det 
passer Filiberto fint. Han er lidt døv.

Nu har Ivana lagt politikken til side og taler mest om, hvordan man lavede mad engang og i 
dag. Kantineansvarlig er et hårdt job, navnlig hvis man er det i Toscana, som rummer et meget 
kræsent folkefærd – de ønsker det bedste af det bedste kvalitetsmæssigt, ligesom i øvrigt de fle-
ste italienere. Ivana er stadigvæk dygtig til det og tilbereder dejlige retter og kræser om de gode 
ingredienser.
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Melanzane di Ivana – 
Ivanas auberginer

Tilbehør til 4 pers.

4 slanke auberginer

3 æg

1 fed hvidløg 

1 dl olivenolie

basilikumblade

salt

Skær stilken af auberginerne og skær dem i ter-

ninger. Læg dem i et dørslag eller i en si og drys 

dem med 2 tsk salt. Dæk med en tallerken og lad 

dem stå i 1 time.

Tør aubergineterningerne løst med køkkenrulle.

Kog æggene hårde i kogende vand med lidt salt 

i 8 minutter, hæld vandet fra og skyl æggene i 

koldt vand. 

Pil og hak hvidløget fint. Varm olivenolien i en 

pande, der kan rumme auberginerne og tilsæt 

hvidløg og straks efter auberginerne. Steg auber-

ginerne lysebrune på alle sider i olivenolien. Pil 

æggene og del dem. Server auberginerne på et 

fad og pynt med æg og basilikum.

Involtini di melanzane con 
mortadella e pecorino – 
aubergineruller med morta-
della og pecorino
 

4 pers.

4 slanke auberginer

olivenolie/vand pisket sammen 

100 g mortadella (kødpølse)

200 g toscansk frisk pecorino (fåreost)

basilikum

250 g tomatsovs (allerede kogt og smagt til)

50 g revet parmesan

salt og peber

Skyl auberginerne og skær stilken af. Skær dem 

på langs i tynde skiver.

Læg dem på bagepapir taglagt, pensl med oli-

venolie og vand pisket sammen og bag dem ved 

180 °C i 10 minutter. Eller grill dem på begge 

sider på en grillpande og pensl dem derefter med 

olivenolie/vand.

Læg et stykke mortadella på hver skive, så et 

stykke pecorino og et blad basilikum og rul dem 

sammen. Fortsæt, til alt er brugt op.

Smør et passende ildfast fad med olivenolie og 

lidt tomatsovs og læg auberginerullerne tæt i 

fadet. Hæld tomatsovsen over auberginerne og 

drys med parmesan. Sæt fadet med auberginer i 

ovnen i 10 minutter ved 170 °C, til osten ovenpå 

er smeltet og lidt lysebrun.

Melanzane di Ivana – Ivanas auberginer
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En frodig dal

Val di Chiana bliver også kaldt La Valle del Gigante Bianco, den hvide kæmpes 
dal, og det er Chianina-kvæget, der hentydes til. En voksen tyr kan nå over to 
meter i højden og veje 1.700 kilo.

Val di Chiana er ca. 1.000 km lang og har et areal på ca. 2.300 kvm. Den har 
i dag navnet fra åen eller vandløbet Chiana. Den gamle flod, Clanis, blev i 1015 
lukket af til fordel for kunstige vandkanaler. Efter et langvarigt forfald blev dalen 
saneret igennem en stor arbejdsindsats igangsat af Toscanas storhertug i 1788. I 
dag anses dalen som den mest frugtbare i Mellemitalien. Val di Chiana forbinder 
Toscana med det nuværende Umbrien. 

Hvede, olivenolie og vin er de bedste landbrugsprodukter samt honning fra de 
nærliggende bakker. Desuden findes de bedste kvæg- og svineavlere.

Traditionelle retter, der holder i moderne tid er bl.a.:
– pici (hjemmelavede, rullede spaghetti)
– ciaccia chianina all’olio (en slags focaccia)
– fegatini di maiale (pølser) 
– crostini chianini (brød med forskelligt pålæg, bl.a. fugleleverpostej)
– pansanto (brød med kogt blomkål med olie, salt og eddike)
– panzanella di chiana (brødsalat med tomater, agurker, olie og eddike)
– bistecca fiorentina (den berømte T-bensbøf)

Bistecca di Chianina (bistecca fiorentina) – 
T-bensbøf af Chianina 

Mere end en opskrift er det et regelsæt og en kunst at stege bøffen.

2 pers.

1 kg T-bensbøf, velhængt, 2 fingre høj, godt 5-6 cm

jomfruolivenolie

rosmarinkvist

salt og peber

eller 

olivenolie-infusion (se nederst i opskriften)

Bøffen skal grilles på en jerngrill over gløderne 

fra oliventræsbrænde. Eller alternativt på en 

jerngrillpande varmet op på gas eller el. Bøffen 

må ikke være køleskabskold, men skal have 

stuetemperatur. Den skal ikke gnides med olie el-

ler drysses med hverken salt eller peber. Saltet vil 

blot trække saften ud af kødet, og den risikerer at 

blive tør. Og olien vil brænde på grillen og give 

bøffen en brændt smag.

Bøffen skal lægges på hvidglødende brænde og 

kun vendes én eneste gang. Den grilles et par 

minutter på hver side – eksperter kan mærke sig 

frem ved at presse let med fingrene på bøffen.

Læg bøffen på en tallerken og lad den samle sig/

hvile i 5 minutter. Drys så med salt og peber, og 

ovenpå kan man pensle bøffen med en kvist frisk 

rosmarin dyppet i jomfruolivenolie.

Toscanerne server bøffen med kogte hvide bøn-

ner overhældt med jomfruolivenolie og drysset 

med peber. Samt et stykke landbrød ristet over 

gløderne og gnedet med hvidløg efter behag, salt, 

peber og jomfruolivenolie. 

Man kan evt. lave en olivenolie-infusion: varm 2 

dl olivenolie op til 40 °C, læg nåle i fra en frisk 

kvist rosmarin i 3 timer, si olien igennem en lille 

si og brug denne olie til at pensle bøffen med.
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Etruskerne

Etruskerne er den mystiske befolkning, der før romerne dominerede det centrale 
Italien for ca. 2.800 år siden. Man plejer at sige mystisk, fordi etruskernes oprin-
delse er et omstridt spørgsmål, ligeledes er deres sprog. 

Flertallet af historikerne mener i dag, at etruskerne var kommet sejlende fra 
Lilleasien og havde slået sig ned i Centralitalien. 

Alle historikerne er ellers enige om, at etruskerne havde særligt godt kendskab 
til hovedsagligt fire ting, som romerne lærte af dem og overtog: udvinding og 
smedning af jern, byggeteknik, guldsmedekunst og vindyrkning.

Etruskiske søfolk og handelsmænd slog sig ned ved Det Tyrrhenske Hav og 
begyndte at udvinde jernmalm på øen Elba. De importerede keramik, glas og 
sølvarbejde fra de hellenistiske områder.

Etruskerne måtte uundgåeligt konfronteres med Roms voksende magt. Der blev 
krige, indgået alliancer og lavet traktater.

De romerske, patriotiske historikere har tilpasset sandheden efter egen vinding. 
Men romerne må sikkert have været under etruskernes dominans i en vis periode.

Det man ved om etruskerne, er det, de romerske historikere har skrevet, og det, 
man har fundet i de etruskiske gravsteder, som indeni var dekoreret med elegante 
freskomalerier og fyldt med smukke kunstgenstande.

Man ved med sikkerhed, at etruskerne var en befolkning med en raffineret livs-
stil, der nød livet fuldt ud, på trods af at deres levetid var kort.

Derfor har moderne historikere forsøgt at rekonstruere etruskernes liv og kunst, 
mest ud fra det man ved og kan se i gravmælerne. Musikhistorikere har fx prøvet 
at rekonstruere instrumenter og endda komponere musik ud fra de freskomalerier, 
man har fundet, som viser etruskernes instrumenter. Vinbønder fra det etruskiske 
område har forsøgt at rekonstruere etruskernes legendariske vin. Det samme har 
madhistorikerne gjort.

I Cerveteri og delvis i Populonia og Tarquinias gravmæler har man fundet kalk-
malerier forestillende noget, der ligner en moderne lasagna.

Ifølge antropologen Sergio Grasso spiste etruskerne spelt, grøntsager, rødder, 
cikorie, fisk fra havet, men også ferskvandsfisk og grøntsagsupper med cikorie, 
hvidløg og rødbeder. Vildsvin stegt over ild på spyd og eller simrekogt i vin var 

ifølge studierne også en specialitet. Kikærter og linser var også med på bordet i 
forskellige former. Hestebønner og bygkorn bidrog til en smagfuld suppe. Alt dette 
bekræfter, at romerne overtog meget af den etruskiske kultur, maden inkluderet. 
Hvidløg spillede en særlig rolle og var med i næsten alle tilberedninger, skriver 
den romerske historiker Posodonius. Mon der er tale om den samme type hvidløg, 
som man i dag kalder aglione, det store hvidløg, som gror kun i Val di Chiana?
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Terrina di ricotta e pecorino con le pere – 
ricotta og pecorino med pære

Det her er Helles fortolkning af en mulig etruskisk ret med deres form for ricotta og pecorino.

4 pers.

200 g ricotta 

50 g flødeost

50 g lagret, revet pecorino

salt og hvid peber

2 pærer 

4 spsk kastanjehonning eller anden flydende honning

Rør ricotta og flødeost med pecorino, salt og 

peber. Pres ostemassen ned i 4 cocotter eller i 

aluminiumsforme. Stil dem i køleskabet i 1 time.

Vend ved serveringen hver osteterrine ud på en 

tallerken og dekorer med pære skåret i skiver og 

en skefuld honning og lidt nykværnet sort peber 

henover.

Ricotta og pecorino med pære.
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Før vi kom i besiddelse af huset i Trequanda, delte vi et gammelt bondehus i Val di Chiana med 
en stor familie nede i dalen ved den lille landsby Tre Berte, måske mere en samling af huse og 
desuden en atypisk toscansk landsby med få kunstskatte. 

Familiens kvindelige overhoved hed Elide og var en enestående og talentfuld husmor. Hendes 
mand, Ugo, havde været igennem mange erfaringer som landmand og murer, men blev hele sit 
liv ved med stædigt at holde fast i sin identitet som oprører og filosof.

Da Elide og Ugo var børn i 1930-40’erne, var der stærkt brug for arbejdskraft i hjemmene og 
i markerne. Overalt var de unge uundværlige, og af den grund kom de begge ud af skolen med 
lynets hast – så hurtigt som overhovedet muligt, efter to år i grundskole, når de kunne læse, 
skrive og regne til husbehov. På trods af det var Ugo og Elide i besiddelse af en livserfaring uden 
lige, en praktisk erfaring og fornuft, som efter vores mening gjorde, at de ofte var længere frem-
me i deres konklusioner end flere akademikere, vi har mødt.

Familien og husstanden var stor og bestod af to bedsteforældre og fire børn, en svigerdatter, et 
barnebarn, en hund, en kat, heste, kaniner og adskillige høns, to haner, ænder, gæs og indimel-
lem perlehøns i bur, så de ikke fløj deres vej.

Af Elide lærte Helle principperne i det basale landkøkken såsom at lave mad primært med, 
hvad man havde til rådighed i spisekammeret, hønsegården i og køkkenhaven, og hvordan man 
kunne bruge årstidens frugt og grønt til at mætte og glæde hele den store familie, fremtrylle god, 
sund og ofte ganske elegant mad med de mest enkle og indlysende råvarer.

Basalt i Elides køkken var en for os legendarisk kødsovs, som kunne bruges til pasta, til lasag-
ne, men også blot serveret oven på landbrød, på polenta eller på kartoffelmos, eller til ovnbagte 
kartofler – den lange tilberedning er bare en fornøjelse.

Elide og Ugo
Ai giovani i buon bocconi, alle vecchie gli stranguglioni. 

De unge skal have godbidderne, de gamle det, de ikke kløjes i.

Elide og Ugo som midtpunkt i familiens fest med helstegt pattegris.
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Elides køkken

I et skyggefuldt hjørne på Elides gårdsplads lige op til hendes køkkenhave var en indhegning 
med hønsehuse. Her havde hun både kaniner, høns, gæs, ænder, indimellem kalkuner og fa-
raone – perlehøns. De trippede rundt glade og tilfredse i deres hønsegård og levede af det foder, 
Elide gav dem, og af køkkenaffald som skræller fra frugt og grøntsager. Indimellem måtte et af 
dyrene dog lade livet og blive til søndagssteg.

Når Elide tilbedte sin sugo, kødsovs, kunne der derfor ofte være et lille stykke kanin, kylling, 
and eller noget af deres lever, som hun elegant fik puttet i og fik til at gå op i en smagfuld og 
lækker enhed.

Hver søndag morgen lavede Elide en kæmpe grydefuld sugo til brug igennem hele ugen til 
familien. Hun brugte gulerødder, løg og selleri fra haven, når sæsonen passede. Ellers købte hun 
dem i byen, hvor hun også hos slagteren købte det hakkede okse- og svinekød.

Man vågnede således op søndag morgen ved lyden af il battuto, som består af løg, gulerød-
der og selleri, som hun hakkede fint med en stor kniv på et hakkebræt af træ i sit rummelige 
landkøkken. Det gav en diskret genlyd i hele huset, og man vidste, det var søndag. Il battuto, der 
også kaldes brunoise i køkkensprog, danner basis for mange retter og supper. Senere fyldte en 
liflig duft af nylavet sugo søndag formiddag.

Man kunne også få lov til at give en hånd med til at lave fettuccine eller pici – den hjemmelave-
de pasta, som kødsovsen skulle bruges til.

Sugo alla Elide per la pasta – Elides kødsovs til pasta 

Denne udgave af kødsovsen kan klares i et almindeligt køkken og passer helt fint også til 
spaghetti eller penne, eller på en skive rustikt landbrød eller til ovnstegte kartofler. Sugo kan i 
øvrigt fryses, så man altid har mad i en snæver vending. Dette er en stor portion. 

8-10 pers.

50 g kyllingelever 

1 fed hvidløg 

1½ dl olivenolie

250 g kyllingelår med skind (andelår eller gåselår 

kan også bruges)

2 blade salvie

2 gulerødder

1 løg

2 stilke bladselleri

300 g hakket oksekød 

200 g hakket svinekød 

¼ l rødvin

1 spsk koncentreret tomatpuré 

suppe eller vand 

200 g flåede tomater

salt og peber

 

Rens kyllingeleveren for hinder og andet. Pil 

hvidløget. Kom en tredjedel af olivenolien i en lille 

tykbundet gryde, sæt den over varmen og tilsæt 

kyllingelår/ andelår, lever, hvidløg og salvie. Drys 

med salt og steg det over svag varme, til det er 

brunet godt, men ikke brændt, ca. 15-20 minutter.

Udben kyllingelåret/andelåret og hak lever og lår 

groft med en kniv. Gem olien til at stege resten af 

kødet i.

Skræl og rens gulerødder, løg og bladselleri og 

hak dem fint. Hæld resten af olivenolien i en tyk-

bundet gryde, tilsæt også olien fra leveren og låret. 

Varm olierne og tilsæt de hakkede grøntsager. 

Tilsæt efter et par minutter det hakkede kyllinge-

kød og leveren og de to slags hakket kød ved livlig 

varme, drys med salt og peber. Skru ned efter et 

par minutter og lad kødet tage farve, det tager tid, 

10-15 minutter. Rør rundt indimellem og kontrol-

ler, at det ikke brænder på. 

Når kødet er rigtig godt stegt, tilsættes vinen. 

Når den er kogt ind, tilsættes den koncentrere-

de tomatpuré opløst med lidt vand eller suppe. 

Hak de flåede tomater og kom dem igennem en 

grovmasket si og kom dem i sovsen.

Lad sovsen stå ved lav varme i godt 1 time. Man 

kan tilsætte vand eller suppe hvis nødvendigt. 

Ifølge Elide var sugoen færdig, når man kunne se 

olien på overfladen af sovsen.
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Krig og kærlighed, tro og traditioner

Af Ugo lærte vi at få stor respekt for landboernes tålmodighed, vid og den skarpe forstand på 
livets gang, og på hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Ugo havde desuden et naturtalent 
som vinsmager.

Da Alfredo i dyre domme bekostede et kursus for at blive indviet i vinsmagningens mysterier, 
grinede Ugo højt og drillede ham sønder og sammen. Ugo kunne selv, i det øjeblik han fik et 
glas i hånden, gennemskue, om vinen var ægte eller hjulpet, om den var fra området eller kom 
syd- eller nordfra, det hele i løbet af tre sekunder. Hans legendariske konklusion – lært af livser-
faring – og råd til Alfredo i hans bestræbelser for at gennemskue de mange fornemme vine var 
dette: “Husk, der er kun to typer vin i verden, god vin og dårlig vin.”

Ugo var vokset op på landet i den lille by Argiano, hvor han blev gode venner med drengen 
Ilio, som en dag blev sognepræst i området. Ugo udviklede sig i de svære år under fascismen, 
som tiden gik, til en fredelig og tavs anarkist, der på sin vis troede på Gud, men absolut ikke 
hverken på præsterne eller hele kirkens apparat.

Da Ugo skulle giftes i 1949, var det hans tilkommende brud, den smukke Elide, der overtalte 
ham til et kirkebryllup – hun ville gerne gøre, som alle de andre gjorde. Derfor måtte Ugo med 
det oprørske sind inden brylluppet, som kirkens regler foreskriver, en tur i skriftestolen, ja, og 
det blev hos hans gode barndomsven, der nu hed Don Ilio.

Ifølge en beretning, som Ugo meget gerne fortalte på opfordring, varede skriftmålet kun lige 
under et minut, hvilket var ret sjældent. Don Ilio foldede fromt og præsteagtigt sine hænder og 
startede med den rituelle opfordring:

“Kære bror, fortæl mig nu alle de synder, du har begået.”
“Kære bror,” svarede Ugo, “det gør jeg gerne, hvis du fortæller mig alle de synder, du har 

begået.”
“Men det er jo mig, der er præst,” protesterede Don Ilio.
“Jo,” svarede Ugo roligt, “men det er jo mig, der kender dig bedst.”
Efter et sekunds tøven var Don Ilio parat med løftet hånd og vievandet, og det lød: “Ego te  

absolvo … jeg giver dig hermed synsforladelse, bror …”, og det var afslutningen på egnens korte-
ste skriftemål. 

Der havde i sin tid lydt rygter om, at sognepræsten havde en forlovet. Det var nu nærmere en 
ganske offentlig hemmelighed. Men på de kanter var det ikke en stor overraskelse, fik vi at vide 
senere. De katolske præsters cølibat var her et fleksibelt begreb. 

Ugo og Elides specielt velsignede ægteskab varede i 35 år, indtil Ugo sov ind i marts 1986. 
Han var født i 1921 og måtte som mange andre unge i den tid aftjene en ufrivillig værnepligt 
som soldat i en krig, som han foragtede. Men han tog det med, ellers var det gået ud over hans 
familie, fortalte han.

Patate al forno – ovnstegte kartofler 

Ugo var god til at dyrke kartofler, men han så gerne, at alle bidrog til arbejdet med grave dem 
op, fordi han havde ondt i ryggen. Så hvis vi ville have denne skønne kartoffelret, måtte vi arbej-
de for føden, men på Ugos måde, nemlig på knæ og grave med hænderne, for ikke at ødelægge 
kartoflerne.

Første gang så Helle undrende og afventende til – det var nyt for hende at grave kartofler med 
hænderne. Ugo kiggede op fra sit arbejde og spurgte barsk: “Kan du li’ kartofler?” Helle nikkede 
fornøjet og Ugo bjæffede: “Jamen så grav!” Vi tænker ofte på Ugo, når vi spiser kartofler.

1½ kg kartofler 

1 fed hvidløg 

rosmarin og salvie

olivenolie 

salt og peber 

bagepapir 

kartoffelmel 

Pil hvidløget, skyl rosmarin og salvie og tør det i 

køkkenrulle. Tag nålene af rosmarinen og salvie-

bladene af stilken og hak urterne og hvidløget 

meget fint.

Kom krydderblandingen i en rummelig skål, 

hvor der er plads til kartoflerne, og hæld oliven-

olie over, så det dækker. Drys med salt og peber.

Sæt en gryde med vand over og bring den i kog. 

Skyl imens kartoflerne grundigt og skær dem i 

både. Kom dem i kogende vand og kog dem i 

5 minutter, tag dem op med en hulske og køl 

dem af i en skål med koldt vand.

Dæk en bradepande med bagepapir. Bland 

kartoflerne med den hakkede krydderiblanding 

i skålen og kom dem i bradepanden, drys et fint 

lag kartoffelmel hen over kartoflerne med en 

sigte. Bag kartoflerne i 30-40 minutter ved 

200 °C, til de er lysebrune og sprøde.



38 39

Ved Menton, i Frankrig, stak han af i 1944. For ham og for mange andre var krigen slut. 
Næ, det var ikke som desertør, men som en 23-årig mand, der følte at det var vigtigere, at han 
beskyttede sin familie fra den blodtørstige konflikt mellem nazister og fascister på den ene side 
og de allierede hjulpet af modstandsbevægelsen på den anden. Han gik hele vejen til fods ned til 
Toscana. Det tog næsten to måneder, fortalte Ugo. Den lange rejse igennem det forvirrede Italien 
styrkede hans anarkistiske sjæl og overbevisning.

Ugos far, Pietro, var i starten imod hans beslutning, da han så sin søn, der vendte tilbage som en 
vagabond, men efter ganske kort tid var det klart for alle, at krigen var en blodig farce iværksat 
af to forbrydere, som gamle Pietro udtrykte det – han som ellers selv havde kæmpet under og 
overlevet første verdenskrig.

Pietro var desuden et barn af 1800-tallet, og han hverken ville eller kunne finde sig til rette 
med tiden og alle de moderne opfindelser, sagde han så sent som i 1985.

Telefonen havde han aldrig kunnet fordrage, fjernsynet var umoralsk, radioen var også grim, 
fordi den mindede ham om, at derfra kom kommunikationerne fra diktatoren Mussolini, som han 
hadede. For at vise modvilje mod al modernisme nægtede han rent at bruge et moderne toilet. 
Han gik i stedet i marken, som det hed sig i hans tider.

Vin kunne Pietro dog godt lide. En bottiglione, en toliters flaske rødvin, om dagen var hans 
ration i alle hans år som voksen. Men aldrig nogensinde så nogen af os ham beruset, selv om vi 
kun lærte ham at kende i de sidste fem år af hans 89-årige liv. For ham var vinen en slags altku-
rerende drik.

Pietros kone, Annetta, overlevede både sin mand og sin søn Ugo, men fik lov, som det var ku-
tyme, at leve sine sidste år med sin svigerdatter Elide. Annetta blev hos Elide, til hun døde i en 
alder af 91 år. Hun brokkede sig hele tiden, men gav en masse gode råd i køkkenet, som Elide 
venligt hørte på, imens hun gjorde, som hun selv ville.

Vi kom så godt ud af det med denne familie, at da vi endelig blev gift, efter at have levet i 
synd i fem år, blev det på rådhuset i Montepulciano, som landsbyen Tre Berte hører under, med 
Ugo som en af Helles forlovere.

Don Ilio blev ikke ked af det. Han fik lov til at døbe vores datter i 1987. 

Livserfarne Ugo Dinis furede ansigt.
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Antonio Sonnis maleri “La Parata”.
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Elides tredobbelte ret

Lørdag aften stod den gerne på suppe hos Elide, kogt i en enorm gryde. Duften fra Elides suppe 
er et af de duftminder, der bringer os tilbage til tiderne i det rummelige spisekøkken med den 
store åbne pejs hos Ugo og Elide. Tryghed i form af varm, duftende suppe. 

Alle Elides opskrifter stammer i øvrigt fra den tid, hvor genbrug af mad var helt naturligt, 
intet gik til spilde. Hvis suppekødet ikke blev spist med salt og jomfruolivenolie eller salsa verde, 
grøn sovs, så var der en anden måde at servere kødet dagen efter, nemlig i form af Elides gen-
brugskødret. Men først skal suppen laves. 

Brodo classico di Elide – Elides klassiske suppe

Vi bruger ikke Elides mål, fordi hendes suppe var beregnet til at vare mindst 3-4 dage. 

4-6 pers.

1 suppehøne

600 g kogeoksekød og kogeben

1 stort gult løg

2 nelliker

2 gulerødder

2 stilke bladselleri

2 fed hvidløg

1 rød, moden tomat

1 laurbærblad

salt og et par peberkorn

Skyl hønen grundigt og fjern overflødigt skind og 

fedt. Fjern overdrevent fedt fra okseben og -kød. 

Sæt hønen, oksekødet og benene over i en rum-

melig gryde i så meget koldt vand, at kødet er 

mere end dækket. Bring vandet i kog over svagt 

blus, og når vandet begynder at koge, skummes 

urenheder omhyggeligt fra flere gange. 

Pil løget og del det i to, læg det på en tør pande 

og brun det, det giver en god smag og farve til 

suppen. Stik nelliker i løget og kom det i suppen. 

Rens, skyl og istandgør gulerødder, bladselleri og 

hvidløg og kom dem i suppen. Tilsæt salt, men 

ikke for meget, da suppen koger en del ind og 

nemt ender med at blive for salt. Man kan altid 

justere smagen bagefter. Lad suppen koge ved 

svag varme i ca. 2 timer. 

Si suppen og brug grøntsager, kød og suppe hver 

for sig. 

Vi anbefaler at servere suppen med tortellini. 

Hvis der bliver suppe tilovers, kan den også bru-

ges til at lave risotto med.

Vi anbefaler at spise kødet fra suppen med 

jomfruolivenolie og salt eller med grøn sovs, som 

godt nok er en opskrift fra en anden italiensk 

region, men god er den. 

Salsa verde – 
grøn sovs

4-6 pers.

2 hårdkogte æg

1 fed hvidløg

1 lille chilipeber

2 ansjoser i olie

1 håndfuld persille 

80 g tørt brød opblødt i et halvt glas hvidvinseddike 

og opvredet

salt og peber

ca. 1 dl olivenolie 

Tag de hårdkogte æggeblommer fra æggene og 

hak dem. De hårdkogte hvider bruges ikke. Hak 

hvidløg, chilipeber og ansjoser fint sammen med 

en stor kokkekniv, hak persillen fint med. Vrid 

eddiken af brødet og smuldr det. 

Bland i en skål æggeblommer, persille-hvidløgs-

blandingen og brødet og rør til sidst salt og peber 

i. Tilsæt olien lidt efter lidt, så man kan bestem-

me konsistensen.

Man kan også bruge en køkkenmaskine. Men 

blandingen er bedst, hvis den er lidt grov, så man 

kan skelne ingredienserne fra hinanden. Spis 

sovsen til det kogte suppekød.

Carne rifatta di Elide – 
Elides genbrugskød 

4 pers.

500 g kogt suppekød

evt. også de brugte suppeurter 

2 fed hvidløg 

1 spids chilipeber

olivenolie

400 g pureret tomat

salt og peber

Skær kødet i terninger, hak suppeurterne fint. Pil 

hvidløget og hak det fint med chilipeberen, varm 

det kort i en gryde med olivenolie. Tilsæt kødet 

og suppeurterne og til sidst tomatpureen, kog 

igennem, til tomatsovsen ikke smager rå længere, 

ca. 20 minutter. Drys med salt og peber og server 

med brød, salat og kogte kartofler.
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Don Ilio og Ugo som vinkender

Præster og læger i Val di Chiana havde den rodfaste vane at få vinen foræret af 
troende og patienter. Det ville nok hjælpe sjælen og kroppen, sagde de – altså 
præsterne og lægerne.

Lægerne skulle aldrig bede om noget, de fik bare vinen og alt godt fra marken.
Pater Don Ilios metode var åbenlys og ligeud. Under skriftemålet spurgte han 

vinbonden roligt og faderligt: “Har du lavet en god vin i år? Og du har ikke brugt 
tilsætninger, vel?”

Svaret fra den stakkels truede troende var afgørende: “Nej, nej, jeg har lavet en 
god, ægte vin, vil du smage den?”

Derfor manglede Don Ilio aldrig vin, hverken til messen eller til kirken – eller til 
sig selv. Men også i denne situation ville han have Ugos endelige dom over vinen. 

Den gav Ugo gerne, men det krævede en nøje vurdering. Vinsmagning – eller 
afprøvning, som de kaldte det – kunne vare timer i sakristiet. Man ved ikke, om det 
var helligt eller profant, men kedeligt var det ikke, fortalte Ugo.

Insalata di radicchio al vino rosso – 
rødvinsbraiseret radicchiosalat

4 pers.

1 radicchio salathoved 

1 rødløg 

olivenolie 

1 glas rødvin 

1 spsk honning

1 spsk smør

salt og peber 

Snit radicchiosalaten, skyl den og tør eller slyng 

den. Pil og hak løget fint. Varm olivenolien på 

en pande og tilsæt løget og efter 2 minutter 

radicchioen. Når salaten er blevet blød, tilsættes 

rødvinen. Lad den koge lidt ind. Smag til med 

salt og peber, honning og smør. 
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Mark med valmuer i Val di Chiana.
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I Val di Chiana spises der pici med kødsovs, hvad ellers?

Der er en minilandsby i dalen, som de færreste kender. Det er nærmest bare et stop på vejen, og 
det hedder Tre Berte og ligger i Montepulcianos kommune. Navnet stammer fra en stor, gammel 
villa, der i sin tid var beboet af tre enlige kvinder – tre berte – i begyndelsen af 1900-tallet. 

Hvis man kører ad provinsvejen SP 326, lægger man dårligt mærke til noget iøjnefaldende. 
Man kan blive lidt i tvivl, om der nu faktisk er noget. Fladt land, kornmarker, hist og pist to-
baksdyrkning, nogle huse og gårde langs landevejen, og lidt længere mod vest øjner man blide, 
skovbeklædte bakker. 

Her bor faktisk knapt 300 mennesker. 
Vi slog som fortalt vores folder her i starten af 1980’erne, hvor vi delte hus med Elide og Ugo 

(og senere lejede et andet hus). Det eneste, man faktisk rigtigt lægger mærke til, er kroen. Den 
er samlingsstedet og retningsgiveren i denne lille landsby, i dag kaldes kroen et restaurant-hotel, 
Trattoria-Hotel Tiziana. 

Kroen står ikke blot som samlingspunkt og naturligt mødested for samtlige beboere, men også 
for en enestående, autentisk madlavning, som fx den hjemmelavede, håndrullede pasta/pici, 
som man finder her.

Pici er en type hjemmelavet pasta, der tilberedes næsten udelukkede i Sienas provins i Toscana. 
Mange af de omkringliggende landsbyer slås om VM-titlen i verdens bedste pici. Fattigmandspasta 
på sin vis, idet den engang blev lavet udelukkende med mel og vand, men da velstanden bredte 
sig, blev pici-dejen også tilberedt med æg.

Tre Berte
Cacio che pianga, vin che salti e pan che canti. 

Lykken til bords er ost med tåre, livlig vin og sprødt brød.
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Trattoria-Hotel Tiziana

Tiziana er et rustikt trattoria, og det er ikke med på nogen lister over stjernerestauranter, men er 
højtelsket af mange og med rette påskønnet af enhver, der elsker smagen af autentisk mad. Her 
har de nutidige ejere, familien Perugini, igennem snart mere end 40 år ikke ændret ret meget på 
opskrifterne på deres basale retter – faktisk ikke siden 1976, da de overtog kroen.

Tizianas historie er et eksempel på, hvordan et spisested kan hjælpe med at samle et lille sam-
fund på 300 mennesker og samtidig bevare og passe på madkulturarven.

I 1950’erne var dette sted en spaccio, en gammeldags landkøbmand langt ude på det toscan-
ske land, hvor man kunne købe næsten alt det, man skulle bruge, efter at man havde gennemle-
vet både krig og sult. Man kunne tilmed få en bid brød.

Disse steder havde lov til at tilberede en merenda, mellemmad, til de lokale beboere og til 
jægerne, der strømmede til fra de store byer for at gå på jagt i sæsonen. Man brugte naturligvis 
områdets råvarer: skinke, pølser, pecorino, syltede, henkogte grøntsager og den lokale olivenolie 
og rødvin. I 1960’erne tog spaccioen et trin højere op og begyndte at lave varme retter, pastaret-
ter, supper og grillet kød. Det var blevet en mindre beværtning. 

Så kom familien Perugini forbi. De var endelig blevet deres egen herre som følge af Italiens 
historiske landbrugsreform, der afskaffede mezzadria, de landlige forpagterkontrakter. Mezzadria 
betød, at man arbejdede for en gårdejer og fik betaling i form af dele af høsten og så videre til 
gengæld for arbejdskraften. Da dette blev afskaffet ved lov, medførte det, at mange landmænd 
nu var i stand til enten at købe deres grund eller starte et lille erhverv. Perugini-familien forlod 
bondegården, hvor de havde været i tre generationer som forpagtere, og startede her det, der se-
nere blev hotel-restauranten Tiziana. Familiens arbejde igennem et par generationer er nu blevet 
familiens stolthed. 

Familiens kvinder medbragte dengang deres madarv, overleveret i generationer gennem gode 
og mindre gode tider – en madkultur, der gik ud på, at folk brugte simple råvarer på den bedste 
måde for at glæde og imponere familiens medlemmer. Med denne basale kultur har familien 
videreført de retter, som bønderne fra Val di Chiana-dalen tilberedte til daglig og til festligheder. 

Tiziana er i dag pænt besøgt, har måttet udvide lokalet og ombygge to gange. Men det er sta-
dig den oprindelige familiekultur og madkultur, der hersker i køkkenet og i spisesalen.

Susanna, Diva og Loretta er køkkenets tre dronninger. Diva laver de bedste picier i dalen, har 
altid ondt i ryggen og har de smukkeste blå øjne. Susanna står for organisationen af det hele, 
hotel og restaurant, men også for nogle af kødretterne, når hun har tid. Susanna var i sine yngre 
dage en magnet for stedet, der kom mangen en beundrer forbi for at spise og slå en sludder af 
med hende. En del kom kun for at få hende til at grine for at kunne beundre hendes bølgende 
barm, når hun lo. Loretta, den yngste, var i starten som stedets Askepot, men kan i dag holde 
lektioner i crostini, sprøde brød, og dolci, søde sager. 

Disse resolutte kvinder, som er enten søstre eller svigerinder, er alle gift. De arbejder både i 
køkkenet, restauranten og bag skranken og må tage sig af det meste, både af lette og tunge job. 
Her hersker et ægte matriarkat.

Det var også her og af disse maddronninger, at den nyankommne Helle, netop landet i Tosca-
na, lærte endnu mere om det toscanske landkøkken.

I 1988 var der besøg af DR, og vi lavede en udsendelse herfra med dygtige Per Møller, der var 
meget fascineret af familiekulturen. Han var så imponeret over, at Susanna og Divas mor havde 
boet og arbejdet her sammen med sine døtre igennem sit 84 år lange liv, det kom med i rappor-
ten. Han skulle bare have været her i dag, for søstrene holder traditionen og bor stadig i huset/
hotellet med nogle af deres børn og børnebørn, et regulært familiekollektiv.

Da vi blev gift i 1985, var det ganske naturligt for os at fejre bryllupsdagen her. Der kom 
gæster langvejs fra. Det startede med morgenmad, en kæmpe frokost og middag med dans og 
musik for alle dem i landsbyen, der ville være med. Det ville de gerne og bidrog med enten vin 
eller helstegt pattegris. 

25 år senere blev seancen gentaget med akkurat samme middag, der smagte præcis som i 
mindet om brylluppet. Pattegrisen blev dog skånet og slap med livet i behold i denne omgang.
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Fra venstre Susanna, Loretta og Diva, de tre feer på Tiziana.
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Crostini con pasta di olive – 
crostini med olivenpasta

Til 4 store skiver brød eller 8 små

150 g sorte, udstenede oliven 

1 spsk kapers

1 spsk pinjekerner

2 saltede ansjosfileter

saft af ½ citron

1 tsk sennep 

½ tsk salt 

½ tsk stødt cayennepeber

½ dl olivenolie

italiensk brød i skiver

pinjekerner

Blend oliven, kapers, pinjekerner, ansjoser, 

citronsaft, sennep, krydderier og olivenolie sam-

men. Rist brødet, smør olivenpastaen på og pynt 

med pinjekerner.

Crostini con formaggio fresco, 
rucola, melone e prosciutto – 
crostini med ost, rucola, 
melon og skinke

Til 4 store skiver brød eller 8 små

200 g flødeost naturel 

50 g revet pecorino 

salt og peber

100 g moden gul melon

100 g italiensk skinke i tynde skiver 

rucola 

italiensk brød i skiver

Pisk flødeosten, tilsæt den revne ost, salt og pe-

ber. Skræl melonen og skær den i terninger. Skær 

skinken i strimler og læg den på bagepapir og 

rist den i ovnen i få minutter, til den er sprød.

Smør flødeosten på brødskiverne. Læg rucola på, 

så melontern og dernæst den sprøde skinke. 

Crostini con burro di funghi – 
crostini med svampesmør

Til 4 store skiver brød eller 8 små

125 g champignon

50 g tørrede Karl Johan-svampe 

2 fed hvidløg

1 spsk olivenolie 

50 g sorte, udstenede oliven

2-3 soltørrede tomater i olie

1 dl hvidvin 

salt og peber 

100 g blødt smør 

50 g flødeost

italiensk brød i skiver

soltørrede tomater i strimler

bredbladet persille 

Rens champignon og skær dem i mindre stykker. 

Opblød de tørrede svampe et par minutter i lidt 

varmt vand og hak dem groft.

Pil og hak hvidløg og svits det med svampene i 

olivenolie på en pande under omrøring, indtil de 

er lysebrune. Tilsæt oliven, soltørrede tomater og 

vin samt salt og peber. Lad vinen fordampe og 

afkøl svampeblandingen helt.

Hak blandingen fint på et spækbræt med en 

kniv eller groft i køkkenmaskinen og rør smør 

og flødeost i. Smør blandingen på tynde skiver af 

italiensk brød.

Pynt med soltørrede tomater og blade af bredbla-

det persille.

Crostini con burro di prez-
zemolo per crostini – 
crostini med persillesmør

Til 4 store skiver brød eller 8 små

100 g smør 

1 håndfuld bredbladet persille

1 saltet ansjos 

lidt salt og peber 

italiensk brød i skiver

Hak bredbladet persille og ansjosen fint sammen 

og rør det i smørret. Kom smørret på små skiver 

af italiensk brød.
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Crostini con pere e pecorino – 
crostini med pære og pecorino

Til 4 store skiver brød eller 8 små

2 modne pærer 

150 g pecorino (frisk fåreost)

italiensk brød i skiver

flydende honning 

sort peber

Skær pærerne i skiver og skær osten i skiver. 

Fordel halvdelen af osten over brødet, dernæst 

skiver af pære og så ost igen. Gratiner i ovnen i  

5 minutter. Dryp med honning, drys med peber 

og server lun.

Crostini nero – sort crostini 
med kyllingeleverpaté

Til 4 store skiver brød eller 8 små

150 g kyllingelever og hjerter

1 lille gulerod

1 stilk bladselleri

1 lille løg

1 spsk olivenolie

½ italiensk pølse

3 salte sardelfileter

1 tsk kapers

½ dl tør vin santo eller tør sherry 

1 laurbærblad

25 g smør

1 spsk olivenolie

salt og peber

italiensk brød i skiver

Rens kyllingelever og hjerter for sener. Skær det i 

mindre stykker. 

Hak gulerod, selleri og løg fint sammen og steg 

det på panden i olivenolie over svag varme, til 

det er mørt. Tilsæt kyllingelever og hjerter og 

den italienske pølse smuldret i småstykker. Efter 

5 minutter kommes ansjoser, kapers, salt og 

peber i. Tilsæt vin santo eller sherry og laur-

bærblad, skru ned for varmen og steg videre i 

10 minutter. Tag laurbærbladet op, sluk og lad 

blandingen afkøle lidt.

Man kan nu enten hakke den afkølede paté på et 

bræt med en kniv, for at få en rustik konsistens, 

og blande lidt smør i til sidst, eller man kan blen-

de pateen i en køkkenmaskine med smørret.

Rist brødet lysebrunt på begge sider. Smør et 

lag af pateen på og pynt med en kapers på hver 

crostini. 
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Køer og heste ved Tre Berte

Her i Tre Berte havde man altid lyst til at more sig og slappe af om søndagen. Så hvorfor ikke 
efterabe det berømte hestevæddeløb fra Siena, Palioen? Den første var Alfiero, der en dag lavede 
en streg på jorden med sin tunge støvle og sagde: “Herfra.” 

“Herfra hvad?” blev der svaret.
“Herfra og op til huset. Vi lader to heste løbe ad gangen. Den, der kommer først, vinder en hel 

skinke og en bottiglione, en stor flaske rødvin.”
Det blev efterhånden til en stor folkelig fest, der samlede mange nysgerrige fra stedet, men 

også forestieri, fremmede fra byer 10 km derfra. En god anledning til at smage og spise focaccie, 
som man gjorde dengang i 1977.

Væddeløbsfesten blev en succes, og den blev gentaget i fire år i maj måned. Alfredo var speaker, 
naturligvis. Alfiero, Ugo og de andre stod som organisatører. Hestene var alt andet end fuld-
blods, derfor blev festen kaldt corsa dei cavallacci, ingen raceheste. En slags tredje divisionsløb. 

Festen blev dog stoppet af kommunen i Montepulciano, fordi folk var så blevet ophidsede, da 
de skulle heppe på hver deres jockey, at de kom op at slås. 

“Det hører til festen,” sagde de gamle. “En fest er bedst, når der er et godt slagsmål.”
Men borgmesteren var ubønhørlig.
Tre Bertes folk resignerede ikke, og året efter indledte de en landbrugsfest, festa dell’agricoltura, 

som nu har stået på i over 30 år. Traktorer og Chianina-kvæg er det bedste, man kan se. Man 
spiser rustikt på Tiziana, men også udenfor. 

Der bliver i al stilhed også inkluderet et velopdragent, uofficielt hesteløb i festen.

Pici Val di Chiana – pici som i Val di Chiana

8-10 pers.

1 kg mel

1 æg

¼ dl olivenolie

4 dl vand

salt

Kom melet direkte på et nyskuret køkkenbord 

og form det til et bjerg. Lav et hul i midten, så 

bjerget bliver til en vulkan, slå ægget ud i midten 

og tilsæt olie, vand og salt. Pisk langsomt med en 

gaffel væsken sammen og pisk lidt efter lidt melet 

i dejen, til dejen hænger fast i gaflen. Herefter 

æltes dejen med let hånd, til det bliver en fast 

dej. Dejen skal æltes igennem længe, til den er 

helt ensformig og glat.

Rul dejen ud på et meldrysset bord i 2 cms høj-

de, smør den med olie og lad den hvile i 30 mi-

nutter dækket med film. Skær dejen ud i strimler 

og rul hver strimmel ud til en lang pici.
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Fritto di carne mista – blandet friturestegt kød

8 pers. 

1 kylling 

1 kanin 

500 g lammekød 

2 liter solsikkeolie til stegning

salt

Marinade:

3 spsk olivenolie

saft af 1 citron

1 laurbærblad

1 tsk salt 

kværnet sort peber

Frituredej: 

125 g hvedemel 

50 g kartoffelmel

2 æg

3 spsk olivenolie

2 dl øl 

50 g revet parmesan

kværnet sort peber

Tag skindet af kyllingen. Skær gumpen af. Del 

kyllingen i to ved at skære midt igennem brystet 

og ved at skære rygbenet væk. Del de to halve 

ved at dele brystet i to stykker, et med vinge og 

et uden, og ved at dele låret i overlår og underlår.

Del kaninen efter nogenlunde samme princip. 

Del lammekødet i nogenlunde lige så store styk-

ker som resten. Læg alt kødet i en skål.

Pisk olie, citronsaft, salt og peber sammen og 

hæld det over kødet. Læg laurbærbladet ved. 

Dæk skålen med husholdningsfilm og lad det stå 

i 2 timer.

Bland mel og kartoffelmel i en skål. Del æggene 

og sæt hviderne til side. Rør med en elpisker 

æggeblommer, olie, øl, parmesan og sort peber 

sammen. Lad dejen hvile i 1 time.

Pisk æggehviderne stive og vend dem i friturede-

jen, lige inden den skal bruges.

Vend kødet i frituredejen og steg stykkerne lidt 

efter lidt i solsikkeolie. Temperaturen skal være 

mellem 170-180 °C, brug et termometer.

Dæk en bradepande med fedtsugende papir, stil 

den i ovnen ved 100 °C med åben dør og hold 

kødet varmt her, indtil det serveres. Server gerne 

hurtigt efter stegningen og drys med salt umid-

delbart inden. Giv en stor skål grøn salat til med 

olieeddikedressing. Giovanni Misurales maleri “Cavallacci-fest”.
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Donatella Dini i dag, hun har ikke mistet sin glamour.

Montepulciano er en af de ældste og skønneste byer i Toscana. Den florentinske renæssance har 
præget byen siden 1400-tallet, og spor fra den etruskiske kultur kan man finde i de historiske 
vinproducenters vinkældre.

For os er Montepulciano byen, hvor vi blev gift. Og byen hvor Donatella Dini arbejder videre 
med Elides kulinariske arv.

Donatella Dini 

Elides kulinariske kunst gik ikke til spilde, men gik i arv, og al den værdifulde viden blev givet 
videre til hendes ældste datter Donatella, der i dag arbejder som kok på den fine italiensk-stjer-
nede restaurant La Grotta ved San Biagio di Montepulciano.

Donatella var i 80’erne områdets smukkeste og mest ombejlede pige. Derfor var der ofte en 
del mandlige beundrere, der lagde vejen forbi det hus, hvor vi boede – også på de dage hvor vi 
opholdt os dér.

Påskuddet var, at de lige ville vende verdenssituationen med Alfredo, mens det faktisk ude-
lukkende var en undskyldning for helt tilfældigt at få et glimt af eller træffe Donatella.

Det endte med, at det var den ihærdige Piero, hun bestemte sig for at blive gift med. Piero 
var dengang en solid, bred, velhavende og meget aktiv landmand, der lærte hende at styre den 
kæmpestore mietitrice, høstmaskine. Det var atter en anledning til en stor samling mandlige 
tilskuere, der vist nok ville beundre hendes sorte hår, der blæste i vinden, i højere grad end den 
helt nye, grønne høstmaskine.

Donatella blev da også meget dygtigere til at køre høstmaskinen end sin mand. Dette var må-
ske kimen til en strid, der endte i skilsmisse, på trods af at parret havde to børn. Det var så også 

Montepulciano
Gallo di mugnaio, gatto di beccaio, garzone d’oste, ortolano di 
frati e fattor di monache non han pari. 

Møllerens hane, slagterens kat, vinhandlerens lærling, gartner i 
munkenes køkkenhave og nonnernes hjælper – hvem kan være 
lykkeligere.
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den første skilsmisse i området, hvilket faktisk også vakte en vis beundring. En kvinde med faste 
meninger og et flot, sort hår!

Ristorante La Grotta

Donatella Dinis erfaring har været en stor hjælp for Cristina Mazzuli, hvis familie har styret den-
ne dejlige restaurant siden 1966. Cristinas mor er fransk, og det har også haft sin indflydelse. 
Det må være en af grundene til, at La Grotta anses for den fineste restaurant på denne side af Val 
di Chiana. En blanding af det rustikke og det traditionelle med et strejf af fransk kultur har haft 
sin virkning.

Stedet er godt besøgt, takket være den gode mad og beliggenheden lige op af renæssanceper-
len San Biagio-kirken, som er et af de mange elementer i den toscanske renæssance, opført i 
1518 af Antonio da Sangallo den Ældre.
Når man kan få lov til at nyde Donatella og Cristinas mad i restauranthaven med udsigt til 
kirken omgivet af cypresser og med skovene i baggrunden, glemmer gæsterne alt om syndsfor-
ladelse.

San Biagio-kirken i Montepulciano – en hvid renæssanceperle fra 1518.
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Sformato di zucchine e crema di pecorino – 
zucchini-rand med pecorinocreme

6-8 pers.

600 g små, fingertykke zucchini

1 skalotteløg

1 fed hvidløg

olivenolie

en sjat hvidvin

2 æg

50 g parmesan

salt og peber

smør til at smøre formene med

mel til at drysse formene med

6-8 aluminiumsforme à 100-120 g

Bechamelsovs:

50 g smør

1½ spsk hvedemel

5 dl mælk

Pecorinocreme:

250 g mellemlagret pecorino (rød skorpe)

2½ dl mælk

½ dl bechamelsovs 

Start med bechamelsovsen: Smelt smørret i en 

lille kasserolle, tilsæt mel og lad det riste sammen 

i 2 minutter under omrøring med et piskeris. 

Tilsæt mælken lidt efter lidt. Lad sovsen tykne 

under konstant omrøring med piskeriset.

Brug 300 g af denne sovs til zucchini-randen og 

resten til pecorinocremen.

Skyl og rens zucchini og skær dem i tynde skiver 

på tværs, eller skær dem på køkkenmaskinen. 

Tag lidt af skiverne fra til pynt. 

Pil og hak løg og hvidløg fint. Rist løgene kort 

på panden i olie, tilsæt zucchini og lad det stege 

under forsigtig omrøring i 5 minutter. Drys med 

salt og peber, tilsæt hvidvin og lad den bruse op. 

Sluk derefter for varmen.

Pisk æggene og rør dem i bechamelsovsen sam-

men med parmesanen, tilsæt zucchini og løg og 

rør det forsigtigt sammen. Smør 6-8 små runde 

aluminiumsforme grundigt med smør og drys 

dem med mel. Fyld dem med zucchiniblandin-

gen og bag dem i 25-30 minutter ved 170 °C. 

Afkøl og vend randen ud af formene.

Pecorinocreme: Skær skorpen af pecorinoen og 

skær den i terninger. Kom osten i en kasserolle 

og hæld mælken over og resten af bechamel- 

sovsen. Sæt kasserollen i kogende vandbad og 

lad mælk og ost smelte sammen. Når osten er 

smeltet, blendes det hele med en stavblender, så 

pecorinocremen bliver homogen.

Servering: Forbered 6 tallerkener og kom 1-2 

spsk pecorinocreme på hver tallerken og bred 

cremen jævnt ud med skeen. Placer den afkølede 

zucchini-rand oven på ostesovsen. Kom en lille 

smule olie i en gryde og steg de ekstra zucchini-

skiver lysebrune og pynt med dem på toppen.
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Familien Contucci og Montepulciano by

Den mest kendte familie i Montepulciano hedder Contucci, et aristokratisk dynasti med 1.000 
års historie bag sig, som har bopæl på Piazza Grande, den store plads højest oppe i denne vid-
underlige by.

De bor i Palazzo Contucci, tidligere Palazzo del Monte, som er endnu en perle i renæssan-
cens arkitektur, også opført af Antonio da Sangallo den Ældre i begyndelsen af 1500-tallet. Hele 
pladsen er fredet som en del af Unescos verdensarv og som en del af menneskehedens historiske 
arv. Paladset har iøjnefaldende kældre, hvor vinen bliver bevaret i utroligt flotte tønder.

Første gang vi mødte Alamanno Contucci var i 1983. Han var en meget retskaffen mand og 
skyndte sig at sige, at det ikke var ham, der var greven, men hans storbror Filippo, som levede 
som landmand – ja, faktisk som en eremit – og som elskede at køre traktor. Alamanno blev så 
nødt til at overtage rollen som leder af familien og landbrugsforetagendet. 

Torta di prugne – blommetærte

6-8 pers.

500 g ricotta

3 æg

150 g sukker

revet skal af 1 økologisk citron 

1 tsk salt

1 spsk limoncello

500 g blommer

smør til formen

Pres ricottaen gennem en finmasket sigte ned i en 

skål. Slå de tre æg ud i en anden skål, tilsæt suk-

ker og pisk med et piskeris, til det er skummen-

de. Rør æggene i ricottaen lidt efter lidt. Tilsæt 

reven skal af en citron og limoncello.

Smør en tærteform på ca. 24 cm i diameter grun-

digt med smør. Fyld ricottadejen i formen. 

Del blommerne i kvarter og tag stenene ud. Start 

med at lægge blommerne i kanten og fortsæt 

med at lægge dem rundt i hele tærten. Bag kagen 

ved 160 °C i 45 minutter. 

Variation: Kagen kan laves med anden frugt eller 

med 200 g grofthakket mørk chokolade. 
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Familien Contuccis vin har betegnelsen Nobile di Montepulciano, den adelige vin fra Montepul-
ciano. Den er ret kendt og passer fint til deres families historie. For at have tid til at lede foreta-
gendet måtte Alamanno droppe sin drøm om at blive ambassadør efter at have uddannet sig til 
jurist. Dog nægtede han at droppe en atletisk karriere som højdespringer. Han blev regionsme-
ster og var tæt på at slå rekord på de to meter. En flot bedrift i 1960’erne.

Det næste, han fortalte os, var atter en beskeden anerkendelse: “Vi bor her, men denne gren af 
familien er relativt ny i byen.” 

Nå, sagde vi, og spurgte så: “Hvor ny? Hvornår kom I til byen her?”
“Det var først i 1600-tallet, vi overtog paladset Del Monte, må jeg indrømme – det var ikke 

vores familie, der pålagde arkitekten Sangallo denne opgave.”
Paladset er også beriget af Antonio Pozzos malerier, samme maler, som har dekoreret Sant 

Ignazio-kirken i Rom. Maleren er kendt for sine fine tromp d’oeil med falske og iøjnefaldende 
perspektiver. Første gang vi mødte Alamanno, mødte vi også hans yndige lille datter, som var 
10 år dengang, og vi troede et kort øjeblik, at tiden var gået i stå. Hun åbnede forsigtigt, hvad 
vi troede var en falsk dør i et freskomaleri, og kom ud iført en prinsessekjole, netop af det stof 
man kalder sangallo, med de smukkeste hulsømme, bærende en sølvbakke med en skål dejlige 
nybagte fastelavnskager – ja, så troede vi faktisk, at vi var tilbage i 1600-tallet.

Alamanno blev aldrig ambassadør for Italien, men af kommunen blev han udnævnt som am-
bassadør for Vino Nobile di Montepulciano.

På Piazza Grande, lige over for Palazzo Contucci, ligger det smukke Palazzo Comunale, opført 
i 1393. Atter en perle. Her blev Helle og Alfredo gift i 1985.



72 73

Tagliata di manzo all’rosmarino – skivet bøf med rosmarin

3 pers.

600 g skært, mørt oksekød, 4 cm højt, i én skive 

(gerne højreb)

frisk rosmarin 

olivenolie

salt og peber 

Gnid bøffen med peber. Varm en grill eller en 

grillpande op, til den er sydende varm. Steg 

bøffen en mellemting mellem rå og rød, ca. 3-4 

minutter på hver side.

Tag bøffen af og læg den på et skærebræt. Skær 

alle sener og uregelmæssigheder fra og skær nu 

bøffen i skiver.

Læg stykkerne let taglagt på en tallerken. Pil nå-

lene af rosmarinen og læg dem over kødet. Drys 

kødet med salt og peber.

Opvarm olien, til den næsten ryger, og dryp 

varm olie hen over kødet. Server straks herefter, 

giv evt. løg med pecorinofondue til.

Profiterol al cioccolato – vandbakkelser med chokolade

6 pers.

250 g vand

75 g smør

1 knivspids salt

150 g hvedemel

3 æg

Fyld:

200 g mørk chokolade 

450 g piskefløde

Chokoladesovs:

200 g mørk chokolade

1 dl vand

1 tsk vaniljesukker

½ dl piskefløde

Bring vand, smør og salt i kog i en tykbundet 

gryde. Tag gryden af ilden.

Sigt melet og kom det hele i gryden på én gang, 

rør det grundigt sammen med en træske. Sæt 

gryden over ilden igen og kog massen sammen i 

godt 5 minutter under stadig omrøring. 

Når massen slipper kanterne, tages den af ilden 

og køler lidt af. Rør nu æggene i et ad gangen, 

gerne med en elpisker. 

Dejen fyldes i en sprøjtepose med lige mundstyk-

ke og sættes på en bageplade med bagepapir i 

portioner på størrelse med valnødder med god 

afstand imellem. 

Pladen sættes i en forvarmet ovn ved 200 °C i de 

første 10 minutter, derefter skrues varmen ned til 

180, så kagerne kan tørre – det er bedst ikke at 

lukke ovnen op undervejs, ellers risikerer man, 

at kagerne falder sammen. 

Når kagerne er lysebrune og hævet op efter 

ca. 20 minutter, tages de ud og køler af på en 

bagerist.

Fyld:

Smelt chokoladen over vandbad, køl det lidt af. 

Pisk flødeskummet meget stift

Rør forsigtigt ¹∕³ af piskefløden i chokoladen, så 

det bliver blødt, og vend så resten af flødeskum-

met i. Fyld chokoladeflødeskummet i en sprøjte-

pose og fyld de små vandbakkelser med dette.

Chokoladesovs:

Smelt chokoladen i vandet sammen med vanilje-

sukker, lad det småsimre i 15-20 minutter over 

svag varme, tag gryden af ilden og kom fløde i.

Server kagerne enkeltvis med sovs på toppen 

eller arranger de fyldte kager i pyramideform på 

portionstallerkener, brug chokoladeflødeskum-

met til byggemateriale og hæld den varme sovs 

over. Server afkølet.
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Et bryllup i dalen

Et bryllup i Val di Chiana er en stor begivenhed. Det skulle vores også være.
I vore dages Toscana er et bryllup stadigvæk en stor begivenhed, men selv her 

er man desværre efterhånden blevet smittet af globaliseringen, og bryllupperne 
har mistet nogle af de charmerende toscanske traditioner. Her er et hav af gæster, 
og både ceremonien og festmiddagen begynder at ligne noget, man kan se i 
amerikanske film eller på tv.

Da vores bryllup skulle stå for efterhånden mange år siden, havde vi i de lange 
aftener ved siden af kaminilden hørt så mange fortællinger om, hvordan bryllups-
fester var i de gode gamle dage, at vi også ville følge de gamle mønstre, selv om 
vi ikke hørte til stedet. I hvert fald ikke på samme måde som dem, der boede der 
fast. 

Vores rådgivere var Ugo, Elide og folk fra Tiziana-kollektivet. Allerførst skaffede 
Alfredo med hjælp fra vennerne en flaske vin santo, lagret hedvin, fra brudens, alt-
så Helles, årgang – en 26 år gammel flaske. Denne særlige vin ville skabe held og 
gode traditioner, og man skulle først skåle i den og drikke et glas med gæsterne 
efter ceremonien, som foregik på rådhuset i Montepulciano. Men naboerne havde 
andre ideer og havde arrangeret en parata, en parade.

En parata var et reb, der spærrede vejen foran brudens hjem, hvor brudegom-
men skulle hente hende, og for den lille kortege bestående af brudeparret og 
familien. Foran rebet på et fint bord var der anbragt kager, vin og søde sager, som 
alle gæsterne skulle styrke sig på, inden den lange dag. Det medførte, at alle hav-
de fået en del under vesten, inden vi nåede frem til rådhuset sent på formiddagen. 

Her var det viceborgmesteren, Silvano Coccoletti, der også lavede de bedste 
salami og skinke i området, der tog sig af den officielle vielse med et fint trikolore-
bånd på skrå over skjorten, grundigt hæftet fast med sikkerhedsnåle.

Vi havde så 97 gæster til pranzo, bryllupsfrokost, hvor der ud over bevægende 
taler og til lejligheden smukt komponerede musikstykker også var arrangeret klov-
nerier i overensstemmelse med dagens begivenhed. De handlede derfor dels om 
brudgommens evner som lagenakrobat og dels om brudens evner til at fortrylle og 
styre mand og hus.

Festen varede til sen aften, og efter at have spist 14 retter og tømt snesevis af 

flasker vin blev hele landsbyen sammen med bryllupsgæsterne inviteret til por-
chetta e vino, helstegt gris og to kæmpe balloner rødvin. Der var fest, levende 
musik og et lykkeligt brudepar.

Vi blev heldigvis skånet for de værste klovnerier, som vores venner Ugo og Elide 
var udsat for i sin tid. Dengang flyttede bruden ind i brudegommens families hjem, 
alle under ét tag, og ingen bryllupsrejse i 1949.

Ugos fortælling om bryllupsnatten lød sådan: 
“… sent om aftenen listede vi stille ind i seng, mens de andre lod, som om de 

ikke så os. Da vi begyndte at bevæge os i sengen, kunne vi høre, at en lille klokke 
klingede i takt. De tosser havde hængt en lille klokke på sengebunden. Og dens 
ringlen havde de andre åbenbart hørt, for kort efter kom de brasende ind med en 
flaske vin for at ønske os godnat.”

Vi selv slap heldigvis let ... uden klokkeklang.
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Risotto ai cantarelli-gialletti – risotto med kantareller

En god risotto er skøn, det er en kunst og en af de retter, der har sit helt eget regelsæt. Det tager 
godt 20 minutter at lave en risotto, og det er bedst ikke at gå fra gryden undervejs, så risottoen 
ikke brænder på.

4-6 pers.

320 g vialone-ris (risottoris)

400 g kantareller

50 g smør

½ hvidt løg

1 fed hvidløg 

2 spsk olivenolie

1 glas hvidvin

1 brev safran

50 g parmesan

salt og peber 

frisk timian til pynt

Bouillon:

1½ liter grøntsagsbouillon på terning, eller alter-

nativt ved at koge:

2 skrællede gulerødder, 2 stilke bladselleri, 1 

pillet løg i 30 minutter i 2 liter vand. Det er 

nemmest at lade grønsagerne forblive hele, fordi 

bouillonen så kan øses op i risottoen, uden at der 

kommer grøntsager med. Grønsagerne kan man 

bruge til noget andet, fx suppe.

Rens svampene enten ved at børste dem eller 

skylle dem i rindende vand. Skær dem i mindre 

stykker og steg dem i halvdelen af smørret på en 

pande i 5 minutter, drys med salt og sæt til side. 

Pil og hak løg og hvidløg fint og lad det blive 

klart i en gryde med olien. 

Rist risen med løg og hvidløg i 2 minutter under 

omrøring. Hæld vinen ved, lad den bruse op og 

drys med salt.

Tilsæt 3 slevfulde bouillon og rør i risen. Efter 

10 minutter er bouillonen opsuget, så tilsættes 3 

slevfulde mere og safran.

Når risottoen har kogt i 15 minutter, tilsættes 

svampene og 3 slevfulde bouillon til. Når de er 

kogt ind, smages på risen, om den er mør, ellers 

tilsæt lidt mere suppe og kog, til den er mør. 

Risen må gerne have lidt bid i midten.

Når risen er næsten mør, røres resten af smørret 

og osten i risottoen. Lad den hvile 3 minutter 

under låg, pynt så med lidt timian og server.

Helle og Alfredos bryllupsdag, kobberstik af Annamaria Tesio,1985.
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Pierinos skriftemål i Montepulciano

Pierino var en god landmand, en flittig forpagter på en bondegård nede i Val di Chiana i 
1970’erne. Han var i øvrigt en formidabel svampefinder, men en elendig jæger. Når han fik tid 
til at gå på jagt med en halvblind gammel hund, kom han tilbage med en masse forklaringer på, 
hvorfor han ikke havde fået ram på hverken hare eller fasan.

Til gengæld bragte han næsten altid i maj og juni en god samling kantareller med hjem, og i 
oktober måned var det porcini, Karl Johan-svampe. Caterina, hans kone, var meget glad for det, 
fordi han så var ude af huset i den tid, og fordi hun i det mindste kunne lave en risotto eller en 
sovs til polenta for at mætte familien.

Men hver anden torsdag måtte Pierino en tur til Montepulciano for at skrifte i S.Agostino-kir-
ken, sagde han. Et af hans og Caterinas seks børn måtte på skift køre ham til Montepulciano, 
dog ikke helt op til kirken. Alle vidste hvorfor, men ingen røbede ham.

Caterina havde måttet sætte en stopper for Pierinos seksuelle appetit, efter at hun havde været 
igennem 10 svangerskaber og fået seks børn. Hun kunne ikke mere. Følgelig måtte den lille og 
meget potente, 160 cm høje mand i sin bedste alder af 65 finde et alternativ mod betaling hos 
en seriøs, professionel signora, der boede tæt på kirken.

Pierinos besøg i Montepulciano blev ligefrem til en talemåde: “At gå til skrifte i S.Agostino”. 
Det drejede sig jo forståeligt nok om noget helt andet, der fik mændene til at fnise sammensvo-
rent og smile lumskt til hinanden.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt Pierino for alvor skriftede i kirken efter besøget hos 
signoraen. Under alle omstændigheder var der en god svamperet på bordet, når han kom hjem 
og blev modtaget af den forstående og lettede Caterina.

Lasagne con salsicce e porcini – 
lasagne med pølser og Karl Johan-svampe

4-6 pers.

frisk pasta af 5 æg og 500 g mel (eller færdige  

lasagneplader)

500 g italienske pølser 

olivenolie

1 glas hvidvin 

250 g friske Karl Johan-svampe 

hvidløg 

200 g parmesan 

100 g mozzarellaost eller røget ost

Bechamelsovs: 

40 g smør 

40 g mel 

5 dl mælk 

1 laurbærblad

muskatnød

salt og hvid peber 

Lav den friske pasta som sædvanligt og rul den 

ud i tynde baner. Skold pølserne og tag skindet 

af dem. Steg pølserne på panden med lidt oliven-

olie, til de er smuldrede. Kom vinen ved og lad 

den bruse af.

Rens svampene og skær dem i stykker, steg dem 

på en anden pande med lidt olivenolie og hvid-

løg. Efter et par minutter tilsættes de smuldrede 

pølser, og det steges sammen i 1 minut.

Riv parmesanen og skær mozzarellaen i stykker. 

Smelt smørret til sovsen og rør melet i. Tilsæt lidt 

efter lidt mælken og endelig laurbærbladet. Kog 

sovsen igennem og smag til med salt, peber og 

muskatnød. 

Kog pastaen som til lasagne og læg den i et smurt 

ildfast fad. Lav lasagnen i lag som sædvanligt. 

Slut af med et lag sovs og parmesan. Gratiner 

den i ovnen ved 180 °C, til den er lysebrun.
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Montepulciano set vestfra viser sin skønhed med San Biagio-kirken.
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Trequanda bliver også kaldt La porta della Val d’Orcia, indgangen til Orciadalen, og er et fremra-
gende eksempel på begrebet Toscana i det hele taget.

Toscana råder over den største koncentration af kunstskatte i verden. Hvis man et øjeblik 
ser bort fra verdensberømte byer som Firenze og Siena, så kan så godt som hver eneste mindre 
landsby i Toscana byde på en kunstskat som hele verdens kunstelskere valfarter til for at beun-
dre. Det kan være en statue, et maleri eller et smukt renæssancepalæ, beliggende lige op af et 
fortræffeligt spisested, og ikke at forglemme, op af en bank. Toscanere har været og er stadigvæk 
til alle tider dygtige handelsmænd. Verdens ældste bank ligger netop i Siena, og den har så gerne 
filialer i de små byer.

Et godt og levende eksempel på dette kulturmønster er lige netop byen Trequanda med sine 
700 indbyggere, der bliver til 1.381, hvis man inddrager de to andre småbyer, Petroio og Ca-
stelmuzio, som også er en del af Trequandas kommune.

I andre dele af verden er det ikke sikkert, at sådan en relativt lille by ville råde over alle de 
mange fordele, som Trequanda kan bryste sig af. Her finder man ikke mindre end et slot fra 
1100-tallet, en kirke fra 1300-tallet, en bank, et posthus, en aviskiosk, en isenkræmmer, en po-
litistation, to restauranter, et pizzeria med egen isbar, to barer, en købmand, en bager, en frisør 
og en tandlæge. Byens praktiserende læge må de dog dele med de to andre byer i kommunen.

Her i Trequanda spiser man godt. At spise godt og sundt er en indgroet dyd i den toscanske 
kultur, det er ganske naturligt. Som regel er det mesterkokke og restaurantejere i de store byer, 
der er lidt hovmodige, men det er man skam også her i Trequanda. Det sjove er, at selv indvan-
drere fra alle verdensdele har taget denne stolte, hovmodige attitude til sig. Alle byens beboere 
både hævder og forventer, uden diskretion, at deres køkken er det bedste, og at alle de store 
nyheder i verdens madkultur oprindeligt enten stammer eller er hentet herfra. 

Vi er kloge nok til ikke at tage en diskussion om denne påstand. Heller ikke om påstanden, at 
deres olivenolie ganske enkelt er den bedste i verden.

Madkunsten har igennem historien altid været højt påskønnet hos de toscanske aristokrater. 
Medici-familien, som blandt andre stod i spidsen for den italienske renæssance, var kendt for at 

Margherita og Daniela byder velkommen til Trequandas bloddonor-indsamlingsfest.

Trequanda
L’orto vole l’omo morto.

Man må gå i graven for sin køkkenhave. 
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være store livsnydere. Det er tænkeligt, at det gode køkken efter middelalderens strenge regler, 
faste og bønner blev et udtryk for en ny, stor lyst til at leve livet godt.

I de små middelalderlige byer som Trequanda endte man også med at lade sig inspirere af 
renæssancens skønhedskultur og kombinerede middelalderens simple kost med et strejf af 
skønhed.

Conte Matto

Den skøre greve hedder denne restaurant, og det er der selvfølgelig en grund til. Den skøre greve 
var den nuværende ejer Davides far. Han hed Claudio og skilte sig ud fra sine medborgere 
ved altid at være meget velklædt. På ganske almindelige hverdage var han elegant og klædt i 
skræddersyet tøj, på trods af at han ikke havde råd til det. Det lykkedes ham også at købe en 
i alles øjne drømmebil, en Alfa Romeo Zagato (der blev kun solgt 1.510 eksemplarer af bilen i 
hele verden), og den vakte vild opsigt og blev beundret i Trequanda og i hele den omliggende 
provins.

På grund af sit meget elegante udseende fik han tilnavnet Il conte, Greven, og var tilmed  
dristig, anderledes og nytænkende – man konkluderede deraf, at han måtte være matto, skør.

Claudio døde ret ung i en alder af 46 i 1983, men han nåede at åbne et trattoria, som hans 
søn, Davide, med trofast hjælp fra onkler og fætre, og senere med støtte fra sin kone, efterhån-
den har fået stablet op til en alvorlig opgradering og til en anerkendt restaurant omtalt i gastro-
nomiske guider.

Davides kone, Aino, har en finsk mor og arbejder hårdt og flittigt både i køkkenet og ved 
serveringen. I byen siges det, at det er hende, der holder sammen på det hele. Davide er selv en 
erfaren sommelier, uddannet vinekspert.

Restauranten ligger i dag på byens vestlige bastion og har og ud over et indendørs lokale en 
dejlig lille have med borde og en uforlignelig udsigt over dalen. Menuen står på det nye toscan-
ske køkken. Mad og vin lever op til den skønhed, der omgiver restauranten.
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Fagioli all’uccelletto – bønner i tomatsovs

4 pers.

400 g kogte hvide bønner (toscanske cannellini)

400 g flåede tomater

2 fed hvidløg

½ dl olivenolie 

10 blade frisk salvie

salt og kværnet sort peber

Cinghiale in dolce forte – vildsvin i stærk, sød sovs

Denne opskrift kan laves med vildsvin, hvis man har det, eller med svinekød, hvis man ikke 
har det. Der skal ikke salt i marineringen, fordi det trækker saften ud af kødet. Kødet må gerne 
marinere i 12-24 timer. Chokoladen i slutningen giver et særligt pift til retten.

4-6 pers.

1 kg magert vildsvinekød eller tilsvarende svinekød

olivenolie 

2 spsk rosiner 

50 g mørk chokolade 60 eller 70 %

2 spsk pinjekerner 

salt og peber 

Marinade:

5 dl rødvin

2 fed hvidløg 

2 knuste enebær

2 knuste sorte peberkorn 

2 laurbærblade 

2 blade salvie 

1 lille stykke rød chilipeber (peperoncino)

Skær kødet i terninger på 3 x 3 cm. Kom det i en 

skål af glas eller porcelæn sammen med knuste 

hvidløgsfed, enebær og peberkorn samt laurbær-

blade og salvieblade, peperoncino og rødvin.

Tag kødet op efter endt marinering og lad det 

dryppe godt af i en si. Si marinaden og gem den, 

men kassér urterne.

Brun kødet i olivenolie i en tykbundet gryde med 

tilhørende tætsluttende låg ved livlig varme. Efter 

5 minutter og grundig omrøring, drysses med 

salt og peber, og vinmarinaden tilsættes.

Skru ned for varmen, dæk gryden med låg og 

lad retten stå over jævn varme i 45 minutter. 

Rør i gryden indimellem og tilsæt vand eller vin 

om nødvendigt. I de sidste 5 minutter tilsættes 

rosiner og chokolade.

Rist pinjekernerne og drys dem over til sidst. 

Server fx med kartoffeltærte med timian.

Pil og knus hvidløgene og varm dem i olien i et 

par minutter. Tilsæt bønner og tomater og bring 

det i kog. Smag til med salt, tilsæt salvieblade og 

lad sovsen koge igennem i 7-10 minutter. Skru 

ned på lavt blus, dæk med låg og lad retten stå 

og småkoge i 20 minutter, rør indimellem. 

Kværn frisk peber over retten og server med 

italiensk brød til eller til arista (svinekam).

Cinghiale in dolce forte – vildsvin i stærk, sød sovs
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Skomager Roberto

Piazza Garibaldi er et af byens mødesteder. Er der nogen, man vil tale med, er det en idé at slå 
vejen forbi den smukke plads. Her kan man fx støde på Skomager Roberto. 

Roberto er en mand med mange talenter. Han har været byens skomager, chauffør for skole-
bussen, byens smed og snedker, og desuden har han spillet trommer i et af byens lokale bands; 
Polvere di stelle – ’Stjernestøv’. 

Nu er roen omsider faldet over Roberto Cencini, han er i dag en rolig 76-årig velholdt pen-
sionist, som nu endelig med god samvittighed har tid til at slå en hyggelig sludder af med sine 
medborgere på pladsen i Trequanda. Han sidder gerne på marmorbænken under rådhustårnet 
og er en glimrende underholder.

I årevis har Roberto lavet sko til både bønder og borgere. De smukke og solide, håndlavede 
sko, han fremstillede, holdt længere end dem, man kunne købe i forretningerne i storbyen Siena. 
Han fulgte i sin fars fodspor, og allerede i begyndelsen af 1950’erne lavede han sit første par sko.

Det første par kostede ham dog en grundig skideballe og et par faderlige lussinger, fordi han 
havde lavet et par sko med to venstrefødder. Senere gik det strålende, beretter Roberto med et 
af sine vanlige smil. Hele landsbyens befolkning stod i kø foran hans lillebitte værksted. Eller 
rettere sagt stod de meget ofte inde i butikken og snakkede løs, mens Roberto sad ved sin læst 
og lavede sko af det bedste læder fra Chianina-køer. Intet fra den kostbare ko-race måtte gå til 
spilde, og læderet var ikke til at slide op. Kødet blev brugt til alt fra de store bistecca alla fiorenti-
na til stuvninger, kødsovse og supper.

Greverne i Trequanda

Byen har altid haft noget at gøre med conti, grever. Det imponerende slot, som 
byen omkranses af, blev opført af greverne Cacciaconti (hvilket betyder greve-jæ-
gere) i 1100-tallet, en familie, der jog alle andre uspecificerede grever bort.

Men den greve, der huskes bedst i byen, var Conte Luserna Di Rorà, Hertug af 
Zoagli. Han fik tildelt det halve af byen af det nyetablerede italienske kongerige i 
slutningen af 1800-tallet. Han var tilsyneladende i orden, eller rettere sagt en helt 
normal aristokrat, der brugte og misbrugte sine ejendomme, som det var vane for 
grever dengang.

Hans søn Vittorio, der blev kaldt Contino, den lille greve, var derimod en rigtig 
skiderik og et kedeligt bekendtskab.

“Kvinder, hasardspil og hans fascistiske sjæl” ruinerede ikke alene ham, men 
også byen, fortæller de ældre i Trequanda, der stadigvæk tydeligt husker Conti-
nos dårlige og på det nærmeste dyriske karakter.

Præcist som i den berømte film Novecento var den lille greve meget generøs over 
for sine mange elskerinder og gavmild i sin finansiering af fascismen, men han var skør 
med at spille hasard og ubarmhjertig over for sine contadini, bønder og forpagtere. 

Contino blev beskyldt for to mord, men blev reddet af det fascistiske regime. 
Men hans sygelige hang til at spille hasard kunne ingen redde ham fra. Han nåe-
de lige at forære rådhusbygningen til kommunen, inden han gik fallit, sådan at de 
mindre belæste i dag husker ham som filantrop, fordi det er nævnt på en minde-
sten, at rådhuset er en gave fra ham. 

Contino blev ved med at spille hasard i et desperat forsøg på at redde skindet, 
men tabte formuer og alt, hvad han ejede i byen, samt de 32 bondegårde, han 
ejede i dalen.

En smart bankier i området opkøbte gælden, som blev videresolgt til en bank i 
Milano, Cariplo, i dag Banca Intesa – som er Italiens største bank, og som stadig 
ejer slottet, flere bygninger og det store landbrugsforetagende, der producerer 
udmærket olivenolie, vin og Chianina-kød.

Contino endte i fattigdom og levede sine sidste dage i livet som en miserabel 
vagabond i Firenze, siger overleveringen. Ingen i byen begræd ham. 

Måske var det i virkeligheden ham, der var Conte Matto, den skøre greve …
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”Snak og hammerslag” er Robertos motto. I hans lille værksted var der aldrig mangel på emner, 
her blev problemerne vendt, og sladderen gik lystigt om byens folk, især præstens nyeste be-
drifter var og er stadigvæk et populært emne. Man måtte opklare, hvorvidt la perpetua, præstens 
husholderske, nu virkelig kun var husholderske, eller om hun også var præstens hemmelige 
elskerinde. 

Et andet meget yndet emne var naturligvis mad. Alt blev vendt lige fra årstidens frugt og 
grønt, og hvordan de bedst skulle tilberedes, til olivenhøsten, og hvorvidt det var et godt vinår, 
og om det mon blev en god årgang. Denne kategori var Robertos stærke side, idet dette emne 
som nævnt lå og ligger alle toscanere på sinde, og det gjaldt naturligvis også ham. Desuden er 
hans kone, Isa, en fremragende kok, der har arbejdet på forskellige trattoriaer og undervist i sine 
specialiteter. Ud over de uundgåelige pici, så er hun særligt dygtig til arrosto di maiale, flæskesteg 
på toscansk maner. Hun er også dygtig til de traditionelle honningkager, og især den berømte 
suppe ribollita går ind under hendes specialiteter, men lavet på hendes helt egen måde, beretter 
Roberto stolt.

Det var naturligvis indforstået, at alt skulle tilberedes med lokalt svinekød eller vildsvin og 
naboens honning. Man kan og kunne få timer til at gå på denne måde, navnlig på de lange vin-
terdage, fordi de fleste beboere var landmænd.

Så kom fremskridtet – til Robertos fortrydelse – og der kom skoforretninger i den nærliggen-
de by Sinalunga (12 km væk). Roberto forsatte ganske vist, men kun for at reparere de billige 
sko, som forretningerne solgte. Han måtte altså finde sig noget andet at bestille. Derfor blev han 
skolebuschauffør. Når han havde kørt alle børnene hjem, var han igen skomager eller reparerede 
sko. Og når han ikke havde travlt med det, fik han også tid til at udnytte sin musikalitet i byens 
band, ’Stjernestøv’, der havde så stor succes, at de blev inviteret til at spillede koncert i det 
fjerne Firenze. Ellers havde han travlt med at lave god mad, når Isa var på arbejde i den store by 
Sinalunga med hele 8.000 indbyggere.

Da Alfredo bad Roberto, om han kunne lave et par sko til ham, så tøvede Roberto – han var 
bange for, at han på sine ældre dage ville gå i barndom og igen lave to ens venstresko, som han 
gjorde for 60 år siden. Så projekteret gik i vasken.

Men Roberto reparerer stadig, og Isa kan stadig lave god mad. Denne dyd er gået i arv til dat-
teren Paola, som er chefkok i den populære restaurant La Costa i Montefollonico, en lilleputby, 
der er kendt som gourmetby med hele fem restauranter – heraf én med Michelin-stjerne, som vi 
respektløst undgår – og blot 300 indbyggere.
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La Ribollita – bønnesuppe 

Den bedste måde at genbruge brød – samt opskriften på, hvordan køkkenpersonalet også fik 
noget at spise ved de adelige banketter ved de toscanske hoffer. Brødet, der skånede sølvserve-
ringsfadene og opsugede saften fra det kød, der var ovenpå, blev genkogt i en dejlig grøntsags-
suppe, som alle kunne nyde godt af. I dag serveres denne suppe på de fineste restauranter.

6 pers. 

Bønner:

300 g tørrede, hvide toscanske bønner (cannellini- 

bønner)

1 løg

3 gulerødder

2 stilke bladselleri

50 g parmaskinke

et suppeben 

olivenolie 

1 kvist rosmarin

2 l vand 

Suppe:

250 g hvidkål 

250 g grønkål (eller cavolo nero, toscansk grønkål) 

1 gulerod

1 stilk bladselleri

1 skalotteløg 

2 fed hvidløg 

1 spids rød chilipeber (peperoncino)

1 kvist timian 

olivenolie 

6 stykker tyndt skåret italiensk landbrød 

koldpresset jomfruolivenolie

salt og sort peber

Sæt bønnerne i blød i koldt vand natten over. 

Rens løg, gulerødder og bladselleri og skær dem 

i mindre stykker. Skær også parmaskinken i små 

stykker. Svits det hele sammen med suppeben, 

rosmarinkvist og bønner i olivenolie i en rumme-

lig gryde, tilsæt 2 liter vand og bring det i kog. 

Skru ned på lav varme og kog bønnerne møre i 

godt 2 timer.

Kassér suppebenet og rosmarinkvisten. Blend 

halvdelen af bønnerne og alle urterne til en fløjls- 

agtig puré og sæt den til side.

Rens kålen og snit den meget fint med en skarp 

kniv. Rens gulerod, bladselleri, skalotteløg, hvid-

løg og chilipeber, hak det fint til brunoise. Hak 

parmaskinken. Tag bladene af timianstilkene. 

Lad nu de finthakkede urter, skinken, timian, 

og peperoncino blive klare i olivenolie, og efter 

5 minutter tilsættes kålbladene. Rør om i godt  

5 minutter, tilsæt de hele bønner og suppen, der  

følger med, og bring suppen i kog. Skru ned på 

lavt blus og lad suppen småkoge i 45-50 minut-

ter. 

Efter 45 minutter røres de blendede bønner i 

suppen, og den koges atter igennem. Smag 

suppen til med salt og friskværnet sort peber.

Rist brødet lysebrunt og sprødt. Læg det i en 

suppetallerken, hæld suppen over og server den 

sådan. Hæld en sjat god jomfruolivenolie over 

suppen. 
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Robertos fortællinger på pladsen inspirerede Alfredo til denne bagsideartikel i 
Politiken d. 16. juni 2016:

Piazza-terapi 

Italienerne har det ikke så godt, når man tænker på økonomi, politik, korruption 
m.m., men de keder sig ikke. De kan ikke lide at kede sig. 

Det var også Silvio Berlusconis trumfkort, da han brød ind i det italienske soci-
al-politiske liv, netop da alt var begyndt at rulle med den daværende socialdemo-
kratiske regering, hvor det var lige før, at togene kom til tiden. Ja, det var tæt på, 
at man kom til at kede sig som i andre normale europæiske lande! Sådan begynd-
te det, der blev kaldt Berlusconis televisionsæra, som nogen fortolkede som en 
terapi mod kedsomheden.

I dag er man vendt tilbage til den traditionelle metode. Man kommer ned in 
piazza, på pladsen.

Det medfører at sidde på ens eget kvarters lille plads, piazzetta, drikke noget 
på en café eller blot sidde på en marmorbænk, snakke med folk, sladre, se og 
blive set, mens man overvåger børnene, der leger. Hemmeligheden er, at der ikke 
bliver så mange hemmeligheder tilbage, når alle ved alt og snakker om alt.

Måske er det også derfor, at den hemmelige tjeneste er så effektiv og koster 
meget få penge.

Det sker både i de store byer og små landsbyer i Italien, hvor der altid er en lille 
plads, meget ofte dedikeret til folkehelten Giuseppe Garibaldi. På de utallige Piaz-
za Garibaldi i Italien udvikler det sociale liv sig i en global form for gruppeterapi 
mod livets elendigheder.

Det har en kultiveret dansk rejsearrangør, Pia S., også opdaget. Hun står som 
medarrangør af fantastiske vandreture i Umbrien og Toscana, der nu efter denne 
opdagelse alle runder turen af på en lokal piazzetta. Til megen glæde og afslap-
ning for de danske vandrere. Det er nærmest højdepunktet på turen, der normalt 
medfører en ca. 16 km lang trekking om dagen. Danskerne opdager piazzaterapi 
ved et forsøg på at opføre sig som de lokale beboere. Sproget har ikke den store 
betydning. Ganske få ord, mimik og smil hjælper uden lige.

Den lokale vin bidager også til socialiseringen. Helst et glas kølig hvidvin om 
dagen. Rødvin om aftenen. I den rækkefølge.

I nogle tilfælde bliver piazzaterapi komplementeret med pizzaterapi, og følelsen 
af lykke er fuldkommen.

I Danmark er det noget sværere at finde det oplagte vejr, der åbner muligheden 
for sådan en spontan terapi, og man er efterhånden løbet tør for små pladser, men 
ideen skal bestemt overføres, sagde nogle af de gæster, der var med på turen. 
Man skal sladre frit og tale ud. Det er en vigtig del af den italienske livsstil.

Nu da man igen taler om integration og harmonisering, kunne italienerne 
bidrage med immaterielle goder. Italienerne vil gerne harmonere med de øvrige 
europæere, men vil beholde deres fredelige anarkisme, som er grundlag for den 
livsstil, som er meget enkel, og som den 90-årige sociolog Franco Ferrarotti elske-
de at definere:

“Vi har fremelsket en livsstil, der måske er fattig på effektivitet, men rig på 
nydelse. Enkle ting som fx at nyde det daglige måltid, gå en tur eller bare sidde 
og iagttage livet omkring os bliver til noget særligt i Italien. Vi har øvet os på det 
igennem flere århundreder.”

Det er samme livsstil, som fik en kendt fransk psykiater til at definere psykoana-
lysen således: ”Psykoanalyse er en videnskabelig metode opfundet af en ger-
mansk jøde for at lære angelsakserne, englænderne, at opføre sig som italienere”.
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Sergio og de ældre i Trequanda

Byen har en vældig høj gennemsnitlig levealder. Hver gang en af byens borgere går bort, an-
nonceres det med plakater ophængt i byen. Igennem mange år har vi så udarbejdet vores egen 
statistik og er endt med at konkludere, at gennemsnitsalderen er noget mere end almindeligt 
høj. På et par af de plakater, vi brugte til statistikken, kunne man læse navnene på en kvinde på 
94 år og en mand på 101 år, der begge var gået bort.

De ældre, navnlig dem over 80, har altid noget spændende at fortælle, der går tilbage til tiden 
før fjernsyn, computere og i det hele taget nettet.

Sergio Grazi af en af byens ældste, han er 93 år. På Piazza Garibaldi kan man være heldig at 
træffe Sergio, en meget nydelig ældre, hvidhåret mand. Han er altid velklædt i et pænt jakkesæt, 
nystrøget skjorte og slips, indimellem en hat koket på sned og med en stok, som han i virkelig-
heden ikke bruger til at støtte sig til. Han er med god ret meget stolt af sit kridhvide, velplejede 
baffi-overskæg, som han har haft, siden han var 17, hvor overskægget var sort.

Sergio fortæller gerne og ofte sine soldaterhistorier fra under anden verdenskrig. Det drejer 
sig ikke om heltemodige bedrifter, men om historier om overlevelse og om at slippe med livet i 
behold. 

I juni 1944 var Sergio 21 år og soldat under tysk kommando – på det tidspunkt var Italien 
allerede splittet i to. På den ene side de allierede, der blev hjulpet af de italienske frihedskæm-
pere, på den anden side de tyske tropper på tilbagetog, som stadig havde, for det meste ufrivil-
lige, italienske soldater med sig, da de trak sig tilbage mod nord. Når de italienske soldater ikke 
adlød, blev de simpelthen henrettet på stedet, fortæller Sergio nøgternt.

Det ville Sergio ikke finde sig i. Næh, han vidste ikke dengang, hvad en politisk frihedskæm-
per var for noget. Hans eneste tanke var, at han ville tilbage, hjem til sin familie, der boede i 
et trygt hus, beliggende på en høj med det poetiske navn Poggio Felice, ’lykkehøjen’. Det var 
heldigvis ikke så langt væk, ikke mere end 60 km fra, hvor nazikommandoen befandt sig i den 
nordlige Val di Chiana.

Sergio fortæller, at under krigen mødte man både ondskabsfulde soldater lige såvel som barm-
hjertige mennesker forklædt som tyske soldater. Det sidste var heldigvis hans tilfælde.

En barsk, men alligevel gavmild tysk sergent mente eller ønskede måske, at krigen var forbi, 
og at der ikke var meget mere at udrette for nazisterne i juni 1944. Den tyske sergent, der var 
stærk troende katolik, gik rundt med sin rosenkrans og bad og besøgte desuden hver eneste 
kirke, de stødte på under tilbagetoget. En dag gjorde han med mimik forståeligt for Sergio, at 
han syntes, han skulle “gå hjem, og tag din ven Alfredo med”. Sergio var lykkelig, og de to unge 
italienere skyndte sig at adlyde denne sidste tyske ordre.

Desværre opdagede en yngre og bitter løjtnant det, og han sendte to tyske soldater afsted efter 
italienerne. De var måske heller ikke af den onde slags, beretter Sergio med et smil. Da de fandt 
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ham og Alfredo i nærheden af Sergios hjemby, overtalte de soldaterne til at følge med og drikke 
et glas vin, inden de vendte tilbage til den ubønhørlige løjtnant. Det blev dog til mere end to 
fiaschi, store flasker vin, en til hver af de to tyskere, som faldt berusede om af den kraftige rødvin, 
som Sergios familie havde haft skjult i kælderen. De faldt i en dyb søvn, der varede længe nok til, 
at de to unge italienere kunne stikke af. 

Men så nemt var det alligevel heller ikke. De to soldater og andre blev atter af løjtnanten sendt 
ud på jagt efter Sergio. Alfredo var stukket endnu længere mod syd, men Sergios familie boede i 
Trequanda, og der ville han blive.

Først skjulte han sig i skoven under bjerget Monte Cucco, som han kendte så godt, hvor han 
gemte sig i nogle dage og spiste græs og rødder. Derefter vendte han udpint og sulten hjem, 
hvor hans familie klædte ham i kvindeklæder, for at han ikke skulle påkalde sig opmærksom-
hed. Det var let at skjule ham blandt de mange kvinder i det store hus, og således blev han ved 
med at være klædt som kvinde i hele tre måneder.

På trods af sin mors desperate anmodning nægtede han pure at barbere sit flotte, karakteristi-
ske overskæg af. Han ville hellere henrettes, sagde han med ungdommens dumme stædighed.

“De finder dig!” råbte moderen desperat.
“Tante Maria har også overskæg,” svarede han prompte. 
“Men ikke på den måde,” skreg moderen. 
Kompromiset var, at han bandt et stort tørklæde om hovedet og måtte blive i køkkenet sam-

men med de andre kvinder og være med til at lave mad med det lidt, som krigstiden overlod 
dem.

Han blev ret dygtig, siger han, til netop den ret, som i området er kendt som sugo bugiardo, 
den løgnagtige sovs eller snydesovs. Med andre ord en kødsovs uden kød, men med så mange 
grøntsager og vin, at man ikke lægger mærke til manglen.

Tyskerne fandt ham således aldrig. Og hver dag i sit lange liv har Sergio bedt en takkebøn for 
at beskytte den gode sergent, der gav ham friheden. 

At finde sin metier

Sergio Grazi blev senere gift med Rina. Han blev en dygtig landmand og en stolt 
producent af toscanske artiskokker, dvs. små og lange grøn-violette artiskokker. 
De fik kun ét barn, Federigo, der ikke ville fortsætte som artiskokavler. Han ville 
hellere være hårmodel. Han havde det flotteste, tykke, sorte hår, som frisøren 
Marelli var begejstret for at klippe kunstfærdigt: De rejste verden rundt, dvs. helt 
til Firenze, og vandt ovenikøbet mange flotte præmier for de smukke klipninger og 
hårpragten.

Det var dog en kort karriere, for de kreative frisører for mænd blev overhalet 
af almindelige barberer, især på landet. Federigo blev i stedet en dygtig VVS’er, 
blikkenslager, smed og elektriker, som vi alle er glade for at kunne tilkalde her i 
Trequanda. 
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Sugo finto di Sergio – Sergios snydesovs

4 pers. 

1 løg 

2 gulerødder

2 stilke bladselleri

olivenolie

½ glas rødvin

1 ds flåede, blendede tomater 

salt og peber

Rens og hak løg, gulerødder og bladselleri meget 

fint. Svits dem i olivenolie i 8-9 minutter, til lø-

gene er klare. Hæld vin ved og lad den koge ind. 

Kør tomaterne igennem en passapomodoro eller 

en sigte, så kernerne ikke kommer med. Kom 

tomaterne i sovsen, tilsæt salt og peber og lad 

sovsen koge igennem i 10-15 minutter.

Brug sovsen til frisk eller tør pasta, fx 300 g 

spaghetti eller penne. Kog pastaen og bland den 

med sovsen. Server friskrevet parmesan til og 

pynt med basilikum.

Penne ai carciofi di Sergio – Sergios artiskokpasta

4 pers.

400 g penne (kort pasta)

4 artiskokker 

1 citron

1 fed hvidløg

1 italiensk pølse (salsiccia)

½ dl olivenolie

½ glas hvidvin

persille

50 g friskrevet parmesan 

salt og peber

Sæt vand over til pastaen i en rummelig gryde. 

Rens artiskokkerne således, brug en skarp, kort 

urtekniv: Pil 2 eller 3 rækker af bladene af. Skær 

stilken af ca. 5 cm fra hovedet. Skræl stilken helt 

ind til den bløde, lyse del. Skræl også den neder-

ste del af bunden. Skær den yderste hårde del af 

bladene, så kun bunden er tilbage – kontroller, 

at der ikke er nogen spidser tilbage helt inde ved 

artiskokbunden. Er det tilfældet, så klip dem af 

med en saks.

Gnid de færdige artiskokker med citron og læg 

dem i en skål med vand og citronsaft, for at 

grøntsagen ikke skal blive mørk. (De oversky-

dende artiskokblade kan skylles og bruges som 

kraft i en grøntsagsbouillon, der kan forstærkes 

med gulerod, selleri og løg. Urtebouillonen kan 

bruges som smagsforstærker til mange retter – fx 

risotto).

Pil hvidløget og hak det fint. Pil skindet af pølsen 

og del den i mindre stykker.

Tag artiskokkerne op af vandet, tør dem i køk-

kenrulle. Skær hver artiskok i 6 dele på langs af 

grøntsagen. Kom olien på en rummelig pande og 

sæt den over ikke for høj varme. Tilsæt hvidløg 

og pølse, og efter 3 minutter artiskokkerne. Lad 

dette stege godt i 5 minutter under omrøring, 

tilsæt hvidvinen og lad den bruse op.

Steg artiskokkerne møre, krydr med salt og pe-

ber. Hak persillen fint og riv osten.

Kog pastaen i rigeligt, saltet vand, til den er mør. 

Dræn vandet fra. Kom pastaen i panden med 

artiskokker, pølser og hvidløg og bland grundigt. 

Drys persillen over, bland igen og server pastaen 

med artiskokker i panden med parmesan drysset 

over.
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Trequanda i filmhistorien

Byens maleriske gyder og omgivelser er blevet benyttet af nogle italienske filminstruktører i ny-
ere tid. Pladsen er også blevet brugt til kendte reklamespots i tv, og de maleriske veje i udkanten 
med cypresser har været scenen for kendte tyske bilfabrikkers reklamevideoer.

Men det, som byen er mest stolt af, er en i dag glemt film med titlen Private Angelo, indspillet i 
1948 af et britisk selskab og med Michael Anderson som instruktør.

I hovedrollen havde man ingen ringere end Peter Ustinov, som også stod for drejebogen. Det 
handlede om en italiensk soldat, en inderlig militærnægter taget som desertør i 1943, der finder 
skjul netop i Trequanda.

Filmens tema var ret ømfindtligt for italienerne i årene under den akutte kolde krig, og filmen 
blev forbudt af den daværende italienske censur, men blev flot anmeldt i England.

Alle de overlevende ældre husker tilbage på de måneder, hvor filmholdet var i byen, med 
glæde og vemod. De gavmilde producere ansatte det halve af befolkningen som statister og ikke 
mindst det lokale harmoniorkester, som på denne måde fik deres verdensdebut. Det hjalp på 
byens økonomi.

Nogle siger også, at skuespillere og instruktør trak optagelsen så længe som muligt ud med 
vilje, fordi de nød at være her, og ikke mindst havde de sjældent spist så godt i deres liv. De hav-
de aldrig før smagt ribollita eller hjemmerullede pici med sugo bugiado eller sugo finto før. Det blev 
Peter Ustinovs livretter, siger legenden.

Miladas hemmelige sovs

Alle i Trequanda, der er over 50 år, kender og husker Miladas berømte pastasovs. Milada havde 
sammen med sin mand, Elviro, en helt speciel slagterforretning, der faktisk også fungerede som 
bar, hvor man kunne få hjemmelavet is. Forretningen fungerede desuden som trattoria og lørdag 
aften som dansesal med livemusik med guitar og harmonika.

Det var simpelthen, om ikke verdens, så i hvert fald byens navle indtil 1982. Elviro var en 
mester i at lave is, siger alle – dog var det ikke altid så appetitligt, når han serverede den læk-
reste is endnu iført sit blodplettede slagterforklæde, som han havde tørret hænderne i efter 
bøfudskæringerne. 

Milada var kendt i området for sin kødsovs, som kunne spises over de berømte pici, bruges 
til lasagne eller spises på store stykker landbrød og meget andet. Milada er nu 83, men hverken 
gamle eller mindre gamle har glemt smagen af hendes uforlignelige sovs. Når der holdes byfester 
om sommeren med servering af mad – det er især det demokratiske parti, der holder ’Unita-fest’ 
– så bliver Milada bedt om at tilberede sin legendariske sovs til pici. Hun skal nødes, og hun 
skal nødes meget, men hun gør det for sine mange børnebørns skyld. De er nemlig alle som én 
meget aktive som volontører i byens sociale liv. 

Milada vil imidlertid ikke afsløre hemmeligheden bag denne sovs, som tilsyneladende minder 
om den, som alle tilbereder her, men som dog alligevel er helt anderledes. Hendes barnebarn 
Lorenzo siger, at hemmeligheden svarer nogenlunde til den med Coca Cola-opskriften – alle vil 
efterligne den, men ingen kan gøre den efter.
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Piazza della Libertà – vores frihedsplads

Piazza della Libertà er den nye plads med moderne bebyggelse lige udenfor, i et lidt lavere 
niveau end den gamle by. Her slog nogle unge familier fra Trequanda – trequandini, som byens 
indfødte beboere hedder – sig ned i 1980’erne. Tilflytterne fik bedre plads, en lille have, der var 
parkeringsmuligheder – altså meget bedre faciliteter end i den maleriske indre by, som alligevel 
kun ligger 100 meter derfra, oppe ad bakken. Frihedspladsen munder i den ene ende ud i skov 
og i olivenlundene, som strækker sig vidt. Her ligger vores hus.

På denne plads møder vi ofte vores efterhånden uundværlige naboer. I stjerneklare sommernæt-
ter nyder vi de kølige aftener i selskab med dem og lytter til deres historier om livets gang. Vi lytter 
til og kommenterer deres historier og nyder som bonus også godt af deres køkkenhavers skønne, 
friske produkter, og vi bliver inspireret til at lave dejlige retter. Nogle aftener holdes der sommerfe-
ster på pladsen, og alle beboere bidrager til fælleskabet med deres mad og deres historier.

Rino og Grazia

Rino er skovhugger. Før det har han været både soldat, landmand og slagter på en pølsefabrik. 
Som skovhugger forsyner han området med træ til dem, der har pejs i huset, og til restauranter, 
der bruger brændeovn i køkkenet, som pizzariaerne ofte gør.

Rino har dog altid holdt mest af og været bedst til at dyrke grøntsager og andet i sin lillebitte 
køkkenhave og har opnået gode resultater med den enestående aglione, en historisk type hvidløg, 
der kun findes her. Man kalder det også ’kyssesikret hvidløg’, da man ikke får hvidløgsånde efter 
at have spist det. Aglione er meget større end de kinesiske hvidløg og har en særlig blid smag, som 
etruskerne ønskede det – etruskerne brugte netop denne slags hvidløg, siger madhistorikerne. 

Rino blev gift med Grazia, som havde byens flotteste ben. I dag er hun på pension efter mange 
år som landarbejder – nu bruger hun tiden til at passe sine flotte roser og dyrke verdens bedste 
ferskner.
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Zuppa di pomodori e aglione – 
suppe med tomat og kæmpehvidløg

6 pers.

600 g røde, modne tomater

2 kartofler

1 gulerod

2 stilke bladselleri

1 løg

2 spsk olie

1 fed aglione eller 2 fed hvidløg

1 lille chilipeber

1 dl hvid- eller rødvinseddike

salt og peber

olivenolie og 1 fed hvidløg

hakket persille 

Skyl tomaterne og skær dem i halve. Skyl og 

skræl kartofler, gulerod og bladselleri i mindre 

stykker. 

Pil og hak løg hvidløg og chilipeber fint sammen. 

Svits det i en gryde i olie, der rummer det hele. 

Tilsæt tomater, gulerod, bladselleri og kartofler 

og svits det sammen i 5 minutter. Tilsæt eddiken 

og lad den bruse bort – det er eddike, så det kan 

mærkes i næse og øjne! Tilsæt vand, så det dæk-

ker og lidt til. Tilsæt salt.

Når grøntsagerne er møre efter ca. 25 minutter, 

blendes suppen med en stavblender. 

Hak et fed hvidløg fint, varm det i olie og tilsæt 

den blendede suppe. Lad den koge igennem og 

smag til med salt og peber. Server suppen varm, 

drysset med persille og spis frisk ristet brød til 

gnedet med hvidløg og dryppet med en god 

olivenolie. 

Variation: Kan også serveres kold som en som-

mersuppe med det samme tilbehør.

Gelatina di petali di rose e vin santo di Grazia – 
Grazias rosengelé med vin santo

Hvis man har mange skønne, velduftende roser i haven, kan man gøre som Grazia og lave rosen- 
gelé. Hun laver den dog ikke hvert år.

1 glas

750 g rosenblade 

1½ dl vin santo (sød dessertvin) 

170 g sukker 

Skyl og tør rosenbladene. Læg dem i en skål med 

halvdelen af sukkeret i 2 timer, så rosenbladene 

bliver bløde, og væske, duft og kraft trækkes ud 

af dem. Blend rosenbladene i en køkkenmaskine 

og kog dem i en gryde med resten af sukkeret og 

vinen over svag varme i 15-20 minutter. 

Si og pres blandingen igennem en finmasket si, 

så både saft og blomsterblade presses igennem, 

skrab sien godt nedenunder, så alt kommer 

igennem. Kog rosenvæsken ind over svag varme i 

45-50 minutter. Rør ofte i blandingen. 

Hæld geléen på et eller to rene syltetøjsglas, sæt 

låg på og lad geleen køle af og stivne. Server den 

til vaniljeis eller panna cotta.
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Sandras abrikoser

Sandra er endelig langt om længe blevet sekretær på skolen. Hun har været den lokale skoles 
elskede pedel og læste samtidig på aftenskole for at blive sekretær. Det var en anstrengende ind-
sats, men det lykkedes til sidst. Det er en fornøjelse at gå en tur i op byen med hende, alle byens 
børn samles om hende og krammer og kysser hende. Også mødre og gamle elever hilser med 
glæde på hende, hun vækker gode minder fra deres skoletid.

Hun har trods sine studier ikke glemt sin passion som kagebager og har altid travlt med at 
henkoge eller fryse grøntsager fra køkkenhaven eller med at lave abrikossyltetøj, som hun så laver 
tærter af. Ellers kaster hun sig ud i eksperimenter med cantuccini, de traditionelle kiks med mand-
ler, i nye versioner med tørrede abrikoser eller kandiseret citron. Eller i andre eksperimenter med 
gammeldags pandekager med champignon og sovs af jordskokker. Hun elsker at studere madkul-
tur og hævder, at den toscanske prinsesse Katarina de Medici, der blev gift med den franske konge, 
lærte franskmændene at lave crepes, pandekager – så Sandra laver mange forsøg i køkkenet. 

I mellemtiden brokker hendes mand, Albino, der er pensioneret smed, sig over manglen af 
sugo, kødsovs, som han nu selv må tilberede, for hun arbejder jo. Han kommer såmænd ret godt 
fra det. Navnlig er han mest glad for manderetten per definition, vildsvin. 

Her i området og i hele Toscana er vildsvin en plage for vinmarkerne og en fare for bilister-
ne. Når der er autoriseret vildsvinejagt for at reducere bestanden i oktober til november, er der 
noget godt kød, der kan blive til dejlige retter. 

Sandra er desuden nødt til at bruge alle de grøntsager, som Albino dyrker, og lavede efter 
opfordring en lasagne af små zucchini, opfundet af kokken Stefano Sorrentino, der også har 
opfundet jordskoksovsen. Naboen Gabriella blev meget begejstret, da hun smagte lasagnen, og 
tog den til sig – se hendes version på side 114.

Rivoltolo ricotta e pomodoro – 
pandekager med ricotta og tomatsovs

En god simpel løsning til at bruge æg, mel, vand og lidt mere var rivoltolo, som andre ville kalde 
en pandekage. Rivoltolo betyder ’vendt om’.

4 pers.

3 æg

100 g mel 

1 spsk hakket persille 

2 spsk olivenolie 

2½ dl vand

200 g ricotta

50 g revet parmesan

revet muskatnød

100 g kogt, drænet spinat

salt og peber

parmegiano og frisk basilikum til servering

Tomatsovs:

2 spsk olivenolie

1 kg flåede tomater

1 lille løg 

salt 

frisk basilikum 

Pisk æg med mel, salt, peber, hakket persille og 

olie, til der ikke er flere klumper.

Pisk vand i dejen og lad den hvile i 30 minutter. 

Bag 8 tynde pandekager på en slip-let-pande.

Rør ricotta med ost, muskatnød, salt og med 

spinaten, som skal hakkes groft.

Kom fyldet i pandekagerne og fold dem i kvarte. 

Læg dem i et let smurt ildfast fad og dæk dem 

med aluminiumsfolie og hold dem lune i ovnen 

ved 150 °C. 

Kog de flåede tomater i 15 minutter med hakket 

løg. Blend sovsen med en stavblender. Smag 

tomatsovsen til med olie, salt og frisk basilikum. 

Server pandekagerne med tomatsovsen og split-

ter af parmegiano og basilikumblade. 
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Rivoltolo con funghi e salsa topinambur – 
pandekager med svampe og jordskoksovs

4 pers.

3 æg

100 g mel 

1 spsk hakket persille 

2 spsk olie 

2½ dl vand

200 g champignon

1 fed hvidløg 

50 g smør

100 g mozzarella i tern

500 g jordskokker

frisk timian

salt og peber

Pisk æg med mel, salt, peber, hakket persille og 

olie, til der ikke er flere klumper.

Pisk vand i dejen og lad den hvile i 30 minutter. 

Bag 8 tynde pandekager på en slip-let-pande.

Skær de yderste ender af champignon, børst dem 

let eller skyl dem hurtigt i koldt vand. Skær dem 

i skiver. Pil og hak hvidløget og svits det i smør 

med champignon, til de er lysebrune og bløde, 

drys med salt og peber.

Kom fyldet i pandekagerne sammen med mozza-

rellatern og fold pandekagerne i kvarte.

Skyl og kog jordskokkerne, til de er møre. Blend 

dem til en lind pure. Læg pureen i et smørsmurt 

ildfast fad og læg pandekagerne over. Varm dem 

i ovnen ved 170 °C i 10 minutter og server dem 

med timian drysset over.

Cantuccini di Sandra 
alle albicocche – 
Sandras cantuccini

Ca. 30 stk.

300 g tørrede abrikoser 

1 stang vanilje 

400 g sukker 

500 g hvedemel 

50 g smør 

3 æg 

1 tsk bagepulver 

1 tsk safran 

salt 

æg til at pensle med 

Skær abrikoserne i mindre strimler. Del va-

niljestangen i to og skrab kornene ud, bland 

dem med lidt sukker. Rør alle ingredienserne 

i røremaskinen, til dejen er samlet. Del dejen i 

flere lige store stykker og rul dem ud i pølser, der 

lægges på bagepapir på en bageplade. Tryk dem 

lidt flade og pensl dem med æg. 

Sæt pladen i en forvarmet ovn ved 200 °C i ca. 

20 minutter. Når kagerne har fået farve ovenpå, 

tages de ud, køler lidt af og skæres i diagonale 

stykker og sættes så tilbage i ovnen, der er skruet 

ned til 100 °C – ganske kort, til de er sprøde, 

men ikke hårde.

Scottiglia di cinghiale 
di Albino – 
Albinos vildssvinegryde

6 pers.

1 kg vildsvinekød eller skinkekød

4 dl rødvin

4 fed hvidløg

1 laurbærblad

3 stilke frisk rosmarin

10-15 blade frisk salvie

½ dl vineddike

2 dl vand

½ dl olivenolie

½ tsk stødt chilipeber

500 g flåede tomater

salt

Skær kødet i terninger. Lad det trække i en skål 

med vinen, de pillede og halverede hvidløg, 

krydderurterne, vineddiken og vandet i 2 timer. 

Tag kødet op af marinaden og brun det på alle 

sider i olivenolie i en tykbundet gryde. Drys med 

salt og chilipeber. 

Tag krydderurterne og hvidløget fra marinaden 

op, fjern stilken fra rosmarinen, hak det hele fint. 

Tilsæt krydderurterne til kødet. Blend de flåede 

tomater og tilsæt disse. Lad kødet småkoge og 

tilsæt indimellem 1 dl af marinaden. Retten skal 

småkoge i ca. 2 og gerne 3 timer. Tilsæt vand, 

hvis det er nødvendigt. 

Server retten med skiver af ristet italiensk land-

brød gnedet med hvidløg. Giv også en grøn salat 

med marinade af olie, salt og eddike til.



112 113

Gabriella og Federigo

Gabriella er syerske og ferm ved sin symaskine, som hun dog bruger mindre efter at have 
sammensparet en pension. Hun har en søn, som har arvet Gabriellas fingerfærdighed – han 
laver læderbælter og har en bus med en bod, som han rejser omkring med på lokale markeder 
sammen med sin spanske forlovede. De to er begge vegetarer. De kommer tit hjem og bor hos 
Gabriella på et flerdages besøg. Hun må lægge hovedet i blød for at finde grøntsagsretter frem. 
Ofte kan det blot være gammeldags retter, som bliver taget op igen, som vellutata di carote, en fin 
gulerodssuppe, og panzanella, brødsalat med hestebønner.

Hendes mand, Federigo, søn af gamle Sergio og eks-fotomodel-aspirant, er ikke altid parat til 
at skulle spise grøntsager i så store mængder – han foretrækker den klassiske kombination af 
pecorino og capocollo, saltet svinenakkekam. Osten overlader han til vegetarerne og spiser resten 
af capocolloen.

Vellutata di carote di Gabriella – Gabriellas gulerodssuppe

6 pers.

700 g gulerødder

2 stilke bladselleri 

1 løg

1 fed hvidløg

1 spsk olivenolie

1 l grøntsagsbouillon eller vand

salt og peber

Rens gulerødderne og skær dem i mindre styk-

ker. Rens bladselleri, pil løg og hvidløg. Hak 

disse i mindre stykker og svits kort med oliven-

olie i en gryde.

Tilsæt efter et par minutter gulerødderne og svits 

dem med i et par minutter.

Tilsæt 1 liter grøntsagsbouillon eller vand og 

kog grøntsagerne møre i ca. 30 minutter. Blend 

suppen med en stavblender eller andet til en flot 

gul suppe.

Ostebrød til suppen:

3 æg

1 dl neutral, usødet yoghurt

1 dl mælk

1 dl madolie (olivenolie, solsikke- eller majsolie)

3 dl mel (hvedemel eller groft mel)

1 tsk bagepulver 

1 dl revet parmesan

150 g provolaost i tern 

80 g røget bacon i tern

smør til formen

Pisk æggene sammen i en skål med yoghurt, 

mælk og olie med en elpisker med dejkroge. 

Bland mel, bagepulver og ost og tilsæt det lidt 

efter lidt, til det bliver en klæbrig dej. Rist bacon 

sprødt på panden og kom det i dejen. Smør  

enten en aflang bageform eller 6 små runde  

aluminiumsforme og fordel dejen heri. Bag ved  

175 °C i 30 minutter.

Persilleolie:

1 håndfuld skyllede blade fra bredbladet persille

1 fed hvidløg

1 tsk salt

1 dl olivenolie

Blendes sammen til en grøn olie, der dryppes 

over suppen ved servering.
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Claudio og Idonella 

Claudio, som til daglig er landevejsinspektør, står normalt for grillen og kødretterne, både hjem-
me og ved lokale fester. Han er meget efterspurgt, også som bloddonor. Claudio og Federigo 
kappes om at være byens flittigste bloddonor. Claudio vinder pga. den yngre alder og er vicefor-
mand for den lokale bloddonorforening. 

Hans kone Idonella vil hellere lave den her på stedet klassiske sugo bugiardo, og deres datter, 
Matilde, bidrager til festen med sin dejlige citronkage.

Lasagne con zucchine e basilico – 
lasagne med zucchini og basilikum

4 pers.

250 g bløde lasagneplader klar til brug 

500 g fingertykke zucchini

1 fed hvidløg 

2 spsk olivenolie

½ glas hvidvin

100 g revet parmesan

75 g mozzarella, skåret i tern på 2 x 2 cm

2-3 spsk olivenolie til at dryppe med

 

Bechamelsovs:

½ liter mælk 

10 blade basilikum

40 g smør 

40 g mel 

salt og peber

Lav først sovsen. Varm mælken op til 40 °C (lidt 

mere end håndvarm), læg basilikumbladene i 

og lad dem trække i 4 timer. Smelt smørret, rør 

melet i og rist blandingen under omrøring, uden 

at det tager farve. Si basilikumbladene fra mæl-

ken og rør den i smørblandingen lidt efter lidt til 

en bechamelsovs. Bring den til kogepunktet og 

sluk, og tilsæt salt og peber.

Skyl zucchini, skær enderne af og snit dem i 

tynde skiver. Pil og hak hvidløget fint og svits 

det i 2 spsk olie på en pande. Tilsæt zucchiniski-

verne og steg, til de bliver møre, ca. 7 minutter. 

Hæld vinen ved, lad den bruse op og sluk under 

panden. Drys med salt og peber. 

Pensl et ildfast fad på 30 x 30 cm med oliven-

olie. Smør et tyndt lag bechamelsovs i bunden. 

Læg lasagneplader over. Bland nu bechamel og 

zucchini og læg ¹∕³ af dette, dernæst ¹∕³ af mozza-

rellaen og ¼ af parmesanen. Lav tre lag med fyld 

og lasagneplader, og afslut lasagnen med kun 

bechamel/zucchini og drys med parmesan. Dryp 

2-3 spsk olivenolie over. Bag lasagnen ved 180-

200 °C i 25 minutter.

Claudios sugo bugiardo – sugo bugiardo di Claudio

8 pers.

3 gulerødder

2 stilke bladselleri

1 løg 

1 fed hvidløg

300 g italiensk, saltet bacon

4 italienske pølser

½ dl olivenolie

1 glas rødvin

1 kg flåede tomater 

rød chilipeber (peperoncino)

salt og peber

Rens gulerødder, bladselleri, løg og hvidløg og 

hak dem sammen til en battuto, dvs. skåret i små 

tern. Skær bacon i terninger. Tag pølserne ud af 

skindet og smuldr dem.

Svits grøntsagerne i en gryde med olivenolien, til 

løgene er klare. Tilsæt pølser og bacon og rør i 

gryden, til kødet har taget farve. Tilsæt rødvin og 

lad det fordampe.

Pres tomaterne gennem en passapomodoro, en 

tomatkværn, eller pres dem igennem en si. Kom 

dem i sovsen og smag til med salt, peber og 

peperoncino. Lad sovsen koge igennem over svag 

varme i godt 45 minutter. Server sovsen over 

friskkogt pasta.
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Morte secca – den hurtige død før halloween

Her i byen og i andre dele af Toscana smiler man overbærende, når amerikanerne fejrer hallo- 
ween. Ligesom Santa Claus, som efter sigende stammer fra den hellige Nicola (Nicolaus), der var 
begravet i Bari, har amerikanerne taget det uhyggelige græskar med lys i arv fra disse egne. Her 
hedder det la morte secca, som betyder den hurtige død. Måske en måde at uddrive døden netop 
d. 2. november, den dag, man mindes familiens døde. Børnene går rundt i byen med et dødstru-
ende græskarhoved og forskrækker hinanden med rimet:

”Re re re
la morte vien da te” 

Det betyder faktisk ikke andet end, at døden kommer til dig og ikke til mig.
Nogle historikere finder spor af denne tradition hos etruskerne og senere i den romerske kul-

tur. I Chiusis arkiv på det arkæologiske etruskermuseum finder man allerede udtrykket la morte 
secca og beskrivelse af, hvordan man skulle udhule et græskar. Og det samme finder man i den 
florentiske litteratur.

Det blev en katolsk eksorcisme, som de irske katolikker tog med sig, da de migrererede til 
Amerika, hvor helligdagen og traditionen fik navnet halloween.

Dolce al limone di Matilde – 
Matildes citronkage

4-6 pers.

3 økologiske citroner (skal og saft)

3 æg

350 g sukker (250 g til kagedejen 100 g til citron- 

sirup)

1½ dl mælk

1½ dl solsikkeolie

1 knivspids salt

2 tsk bagepulver

300 g hvedemel

Vask og tør citronerne og riv skallen af dem. Del 

citronerne i 2 og pres saften fra dem, si saften og 

stil den til side.

Pisk æggene lyse og luftige med 250 g af suk-

keret med en elpisker. Rør mælk og olie, den 

revne citronskal og salt i med en ske. Si melet 

og bagepulveret i dejen lidt ad gangen. For en 

kageform på 28 cm i diameter med bagepapir og 

hæld dejen i formen. Bag kagen ved 160 °C i 45 

minutter.

Lav imens en sirup til at pensle kagen med af de 

resterende 100 g sukker og saften af citronerne. 

Kog de to ingredienser sammen, til sukkeret er 

smeltet, og lad siruppen køle af. 

Tag kagen ud af ovnen og lad den køle af i formen. 

Prik kagen med en strikkepind eller en gaffel over 

det hele. Pensl kagen med citronsirup, til det er 

opsuget. Pynt med et par skiver citron og server. 

Variation: Man kan evt. blande et glas citronlikør 

i siruppen, men så er kagen ikke for børn ...

Gnocchi di zucca di Idonella – 
Idonellas græskargnocchi

500 g gult græskar 

300 g kartofler

1 æg 

150 g mel 

50 g kartoffelmel

lidt revet muskatnød

50 g smør 

4 salvieblade

50 g revet parmesan 

salt og peber

Skræl græskarret og skær det i skiver. Læg det på 

bagepapir og bag det mørt i ca. 20-25 minutter 

ved 180 °C. Tag det ud, afkøl lidt og mos det 

grundigt med en gaffel.

Kog kartoflerne med skræl, til de er møre. Skyl 

dem og pil dem, og lad dem ligge lidt, så de 

damper af og ikke er for våde. Mos dem med en 

gaffel og bland dem med græskarmosen.

Kom mosen i en skål. Rør ægget i med en træske 

og tilsæt muskatnød. Drys melet over dejen og gå 

over til at ælte let med fingrene. Dejen skal blan-

des, men ikke æltes for voldsomt. Tilsæt mere 

mel, hvis dejen klistrer.

Læg dejen ud på en bordplade. Skær et stykke 

dej af, rul det til en pølse og skær med let hånd 

pølsen i stykker på størrelse med en hasselnød – 

det er gnocchi. 

Læg dem på en bakke med bagepapir drysset 

med kartoffelmel.

Kog gnocchierne lidt efter lidt i kogende, saltet 

vand. De er som regel klar, når de kommer op til 

overfladen og kan tages op med en hulske.

Smelt smørret. Skær salviebladene i strimler og 

kom dem i smørret. Når gnocchierne er klar, 

blandes de forsigtigt i smørret. Drys med parme-

san og server.
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Trattoria Madonnino dei Monti

Den lille madonnastatue, der står ved de høje bakker, giver navn til dette populære spisested. 
Man skal køre 8 km fra Trequanda for at finde trattoriaet. Hvis man har lyst til at spise folkelig 
mad, når man skal ud at more sig, så er det her. Det sørger Tonello Corsaro for. Tonello er hans 
kælenavn, og det står for ’robuste Antonio’. Han er en ung uddannet kok på 30 år og har i sand-
hed rollens fysik. Tonello var tidligere kok på vingården Fattoria del Colle (se side 129), hvor 
han efter endt kokkeskole havde lært at lave de mest raffinerede og nytænkende retter. Colles 
ejer, Donatella, ville have ham videreudannet i USA og i lære på Italiens gourmetrestauranter i 
vintermånederne, så restauranten på Colle kunne få en fjer i hatten og Tonello ligeså. Men  
Tonellos bedstemor, Silvia, stod i vejen. Det var hende, der bestemte den unge koks fremtid – 
det var hende, der faktisk havde opdraget ham, fordi hans forældre var på arbejde hele dagen. 
Det var også hende, der have lært ham alle de traditionelle retter fra Val di Chiana.

Bedstemor er nu er 88 år, har både tilskyndet og finansieret ham, så han kunne købe Madon-
nino-restauranten til stor glæde for den lokale befolkning. Tonello er tilfreds, men har ikke sær-
lig megen tid til at finde ”en ny forlovet”, som han selv siger, uden at nogen ved, om han faktisk 
har haft en. Han må slide dagen lang for at tilberede sine foretrukne retter: pici al vino (picidej 
med rødvin), comiglio ripieno (farseret kanin), ragu bianco (kødsovs uden tomater) og endelig 
torta della Nonna Silvia, bedstemors tærte. Så er stedet for alvor nazional-popolare for folket.

Ragout bianco con verdure di Tonello – 
Tonellos kødsovs med grøntsager

4 pers. 

250 g kalvekød

100 g pancetta (italiensk, saltet bacon)

1 glas hvidvin

1 gulerod

1 rød peberfrugt

1 aubergine

1 zucchini 

1 fed hvidløg

½ dl jomfruolivenolie

salt og peber

200 g pici (se opskrift side 58) eller 200 g anden 

pasta

Skær kalvekødet i terninger på 1 x 1 cm. Skær 

evt. svær af pancetta og skær det ud ligesom 

kødet. 

Brun det i en kasserolle i 2 spsk olivenolie. Når 

kød og pancetta har fået farve, tilsættes vinen. 

Lad det bruse op og lad det stå over ilden endnu 

5 minutter, uden at vinen tørrer for meget ind. 

Drys med salt og peber. Tag kødet op af kasserol-

len og stil det til side i en skål. 

Skyl og tør grøntsagerne og skær dem i lige store 

terninger som kødet, hold dem adskilte. Brun 

først gulerødderne og peberfrugten i samme kas-

serolle som kødet, tilsæt 1 spsk olie mere. Efter 

7-8 minutter tilsættes aubergine og zucchini 

og steges sammen med de andre grøntsager i 5 

minutter mere. Drys med salt og peber og bland 

kødet med grøntsagerne og lad det stege sammen 

i 5 minutter. Sluk.

Kog pastaen mør i spilkogende letsaltet vand og 

bland med kødsovsen.
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Montisi – verdens navle

Montisi hører mærkværdigt nok ikke ind under Trequandas kommune, men under Montalcinos 
store kommune, selv om den ligger tættere på byen Trequanda end på S.Giovanni d’Asso, som 
den administrativt hører til. Det lyder lidt spidsfindigt, men ikke for disse lokalpatrioter, som 
traditionen tro på disse egne kan finde på at fortælle i timevis og med detaljer om alle de histori-
ske begivenheder, der førte til adskillelsen fra Trequanda i 1870, som om det var sket i går. Her 
bor der ca. 300 sjæle. 

Il Barrino

Næsten alle mødes før eller senere i løbet af dagen på Il Barrino, den lille bar. Byen har tilmed et 
herligt slot, charmerende kirker, et lille museum, men de mange besøgende, specielt om som-
meren, ender da altid her. Barrino har også en hyggelig restaurant på første sal, som er blevet 
meget kendt blandt de fine folk fra området, helt til hovedstaden Siena.

Gianluca og Cristina har gjort dette sted til et mad- og kulturcenter. Ikke blot raffinerede 
toscanske retter, men også en filmklub på første sal. Filmklubben er den belgiske luksus-ind-
vandrer Cristinas fortjeneste. Hun er skuespiller og teaterinstruktør. Så hun holder kurser for 
voksne og børn i denne afsides, men meget populære miniby, hvor der altid sker noget. 

I sin fritid hjælper Cristina i baren og kan lave områdets bedste cappuccino.
Barrino er så in, at Gianluca her har etableret en verdensrekord. Den gælder salget af Italiens 

dyreste mousserende vin, spumante Ferrari – 1.500 flasker om året.
Cristina kan lave raffinerede retter såsom den elegante risotto med spumante, men også det po-

pulære farsbrød polpettone toscano. Når trøffeltiden begynder i november, så er tagliolini al tartufo 
bianco uundgålig. Det er nok derfor, at alle kalder denne lille bar ombelico del mondo, verdens navle.

Terrina di faraona – perlehøneterrine

Forret til 4 pers. 

300 g udbenet perlehønelår med skind

200 g perlehønebryst

1 skalotteløg (skrællet og finthakket)

1 fed hvidløg 

2 spsk olivenolie 

1 kvist frisk rosmarin

½ dl hvidvin

1 dl italiensk hedvin (vin santo eller marsala) 

100 g brødkrumme 

1 dl fløde 

1 æggeblomme

100 g saltet, italiensk spæk i tynde skiver

salt og peber

Sæt en pande over med hakket skalotteløg og 

hvidløg, olie, salt og peber. Efter 2 minutter 

lægges perlehønelårene på med skinsiden nedad 

samt rosmarinen. 

Lad lårene stege pænt brune og vend dem om, 

lad dem stege i 3-4 minutter, tilsæt hvidvin og 

lad det bruse af. Tag det af varmen.

Afkøl låret og skær kødet i reelle stykker. Skær 

perlehønebrystet i terninger på 1 x 1 cm og lad 

dem marinere i hedvinen i en glasskål i ½ time. 

Opløs brødkrummen i vand og vrid det fra. Rør 

fløden og æggeblommen i. Rør perlehønekødet i 

til en fars.

Læg spækskiverne på et stykke bagepapir, så de 

overlapper hinanden lidt og danner et kvadrat. I 

midten af kvadratet lægges perlehønefarsen, rul 

spæk omkring farsen ved hjælp af papiret og pla-

cer terrinen i en aflang bageform eller alumini-

umsform (10 x 25 cm), som slutter om terrinen. 

Klip det bagepapir af, der er til overs. 

Bag terrinen ved 170 °C i 15 minutter, hæv tem-

peraturen til 180 °C og lad den blive lysebrun 

ovenpå. Skru igen ned til 170 °C og lad den stå i 

endnu 15-20 minutter. 

Lad terrinen køle helt af og sætte sig, inden den 

skæres ud. Den kan spises kold i skiver, eller 

let lunet. Man kan servere terrinen pyntet med 

balsamico-glaze og vin santo-gelé. Server en salat 

med granatæble og noget dejligt brød til. 
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Insalata di melograno – 
salat med granatæble

4 pers.

50 g smuttede mandler

1 æble

1 fennikel

50 g feldsalat

1 granatæble

olivenolie 

salt og peber 

Kom mandlerne i kogende vand og lad dem ligge 

i 2 minutter. Hæld vandet fra, kom dem i iskoldt 

vand og smut mandlerne. Læg dem på en bage-

plade med bagepapir, drys med lidt groft salt og 

rist dem i ovnen ved 150 °C i 5-7 minutter. Lad 

dem køle helt af. 

Skyl æble og fennikel og tør dem. Snit begge fint 

på et mandolinjern eller lignende. Skyl salaten og 

slyng den.

Del granatæblet i to, hold den åbnede side af gra-

natæblet nedad i hånden og bank på æblet med 

en ske, så rasler kernerne ud.

Kom feldsalaten i en skål med halvdelen af gra-

natæblekernerne, rør en dressing af olivenolie og 

salt og hæld den over salaten. Pynt med æbler, 

fennikel, resten af granatæblekernerne og mandler.

Vin santo-gelé:

1 dl suppe

1 dl vin santo

1 spsk brandy eller cognac

3 blade husblas eller 6 g husblas

madolie

Geleen bør tilberedes mindst 6 timer i forvejen, 

så den har tid til at stivne.

Opblød husblas i koldt vand. Opvarm suppen til 

kogepunktet. Opløs husblas i suppen og tilsæt 

vin santo og brandy. Afkøl massen let og hæld 

det i en form smurt med lidt olie. Sæt geleen 

koldt, til den er stivnet.

Balsamico-glaze:

1 dl vin santo eller portvin

½ dl balsamico

1 spsk honning

Kog de tre ingredienser ind, til der kommer store 

bobler i væsken, og der er ca. ¹∕8 tilbage. Man 

kan selv bedømme, hvor flydende man ønsker 

glazen. 

Navne og kælenavne

Igennem flere århundreder har bønderne på disse kanter ikke kunnet få ordentlig 
undervisning. I begyndelsen af 1900-tallet var der kun én ud af 10, der kunne 
læse og skrive. De fleste af dem var præster og folk i liberale erhverv, som det 
hed, altså advokater, apotekere og så videre.

De, der kunne læse blandt de menige, var ellers meget gavmilde over for de 
andre. De læste højt, navnlig under de lange vinternætter uden radio og tv. Det 
var for det meste historiske romaner, også fra den græske og den romerske kultur 
med mange pompøse navne. Disse navne fra de spændende historier virkede så 
inspirerende på mange, at de ville give navnene videre til deres børn – måske i 
håb om, at de en dag kunne blive som de store helte i romanerne. Det forklarer, 
hvorfor der stadig er så mange usædvanlige navne her, som ikke bruges i det 
øvrige Italien. Vi har mødt en Assuero, Persiens konge nævnt i Biblen. Vi har også 
mødt en Rapilla fra en hellig tekst. Demokrate fra det gamle Grækenland, men 
også Enea og Marco Aurelio. Følgelig var det ikke sjældent at se en persisk konge 
rengøre kostalden og en romersk kejser plukke vindruer og oliven.

Modstykket til denne tendens var de forenklede navne. Familier med mange 
børn – navnlig forpagterne, der havde brug for stærke arme og derfor mange 

Leonardo – kælenavn: Edicolo 
(lyder som “ridicolo”, latterlig, men 
ligger tæt på “edicola”, aviskiosk).

Fossati – kælenavn: Fumarola (en 
pibe, der ryger af sig selv).
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De gejstlige

Præsterne i Trequandas område har ofte efterladt et mindeværdigt præg på byens historie, eller 
ligefrem legender. Lokal sladder bekræfter den fleksible tolkning af at overholde cølibatet. 

Sognepræsterne i de mindre landsbyer har altid haft en afgørende rolle i det lokale samfund. 
Hvis man husker bøger og filmen om Don Camillo, så kan man bedre forstå hvorfor. En god 
præst var en velsignelse for de mindre bemidlede, hvilket Don Camillo vitterligt var. En ung 
præst var derimod en fare for byens kvinder.

De lokale legender fortæller fx om en vis Don P., stærk som en tyr og ifølge beretningerne 
meget god til at give spirituel trøst til ensomme kvinder – specielt når deres mænd sled i mar-
ken. Mere ondskabsfuld sladder fortæller endda om, hvordan visse kvinder kom op at slås for at 
blive trøstet af Don P.

Før ham var der også sladder om Don L., som dog ikke forstyrrede de lokale piger. Han var i 
et fast forhold og havde faktisk en søn i Siena, melder historien. 

For at kunne forsørge sin søn og dennes mor blev han nødt til at lave nogle fiksfakserier såsom 
at udskifte de værdifulde antikke kirkebænke – senere fundet i en antikvitetsforretning i Firenze 
til tårnhøje priser – med moderne bænke, som sognebørnene endda måtte bidrage økonomisk til.

Don U. boede mere afsides, 8 km fra byen. Han havde været missionær i Afrika og kunne syv 
sprog ud over latin. At bo så afsides var ifølge sladderen hans straf for at have haft et forhold til 
nogle afrikanske piger.

For alle disse præster gjaldt det satiriske gejstlige mundheld om cølibatet:
”Hvad er kyskhed for en katolsk præst? Dyden, som faderne overleverer til deres børn.”

drengebørn, der kunne vokse op og hjælpe til ved landarbejdet – kunne finde på 
at døbe det første barn Primo (bogstaveligt den første), nummer to Secondo (den 
anden) og så videre. 

En familiefader i Trequanda fik endelig en pige som nummer ni og kaldte den 
stakkels pige Finimola, bogstaveligt oversat: Vi stopper her.

Her opdager man også, at de fleste beboere er i familie med hinanden på den 
ene eller anden måde, for der var ikke den store folkevandring i området. I dag er 
det noget anderledes med flere indvandrere, men mange deles stadig om fælles 
efternavne. Derfor er det nemmere at kalde folk ved deres kælenavn. Alle har et 
navn og et kælenavn, der ofte genspejler karakter eller aktiviteter.

Bricco (karaflen) var en, der kunne vinde en drikkekonkurrence med op til 6 liter 
rødvin på en aften. Frescura (frisk luft) var en stakkels eks-politimand, der altid 
dyrkede yoga ved byens fontæne efter at have overlevet en ildkamp, hvor flere 
døde. Caporosso er bare en, der har rødt hår. Scapino er en, der som barn stak af 
hele tiden. Brady er en fodboldfanatiker, der i sin tid var vild med en britisk spiller.

Det bedste tilnavn fandt vi i dalen – det var en vis Lunedì, mandag, en sød og 
venlig fyr, men forfærdelig grim, netop som en mandag morgen.

Hvis man kommer her og leder efter en person, må man huske navn, efternavn 
og helst kælenavn.

Leonardo og Carla – kælenavn: Batino 
og Carlona (lille Bato (hans far hedder 
Bato) og store (tykke) Carla).

Giorgio – kælenavn: Miele (han 
producerer honning).
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Strozzapreti di ricotta e basilico – 
’præstekvæler’ med ricotta og basilikum

Sognets præster havde ry for at være umættelige gæster, i så høj grad at de næsten kunne blive 
kvalt i deres iver. Strozzapreti blev så en definition på en ret i alle de italienske regioner. Vi har 
valgt denne her.

4-6 pers.

400 g ricotta 

100 g revet parmesan 

100 g finthakket mozzarella 

1 tsk salt

peber

1 håndfuld basilikumblade i strimler

1 æggeblomme 

100 g hvedemel 

Rør ricotta med parmesan og mozzarella, salt og 

peber og basilikum.

Rør æggeblommen i og rør mel i dejen. Kom 

dejen i en sprøjtepose.

Pres dejen ud i små boller på ca. 3 cm ned i spil-

kogende, letsaltet vand, 10-15 styk ad gangen. 

Tag dem op med en hulske og læg dem i et fad 

eller en pande med tomatsovs. Serveres varme 

drysset med parmesan og pyntet med basilikum.

Gabrio uddeler tomater og alt godt fra sin køkkenhave til familie og venner.
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Fattoria del Colle 
og Helles kokkeskole
Amico e vino devon essere vecchi.

Ven og vin skal være gamle.

Her kunne historien nemt begynde med “der var engang en pige, der ville være prinsesse”.
Pigen hed Donatella Cinelli Colombini. Hendes mor, Francesca, var verdensberømt i Italien 

som en af de første kvinder, der producerede fornemme vine. Moderen var af adelig oprindelse, og 
hendes velhavende familie skulle ifølge historikerne have produceret vin siden år 1050. Så bestemte 
Francesca en skønne dag på forhånd at dele sin arv, altså de kostbare vingårde, mellem sine to børn.

Præcis som det var en middelalderlig skik, fik sønnen den flotte herregård og en renommeret 
vingård i Montalcino, der allerede producerede Brunello.

Datteren, Donatella, som jo blot var pigen – fik dog til forskel fra middelalderen alligevel 
noget! – måtte nøjes med en mindre vingård i Montalcino og et forsømt jagtslot med vingård i 
Trequanda, det var netop Fattoria del Colle. 

Men som i et rigtigt eventyr, så lykkedes det på få år den meget stædige og meget ihærdige 
pige Donatella med stor dygtighed at omdanne fattoriaet til en eksklusiv og meget smuk agri-
turismo, og ved en konstant og flittig indsats lykkedes det hende at få de gamle vinrækker til 
at blomstre op igen og blive til fantastiske, præmierede og ædle vine, som i dag sælges i hele 
verden. Det tog omkring 15 år. 

For at fejre dette vellykkede eventyr besluttede Donatella at skabe en helt ny vin, der selvføl-
geligt kom til at hedde Cenerentola, Askepot. Pigen Donatella var altså bevidst om, at hun var en 
ægte vinprinsesse, der kunne sove på syv madrasser og alligevel mærke en druekerne.

Der var naturligvis også en prins i historien, nemlig Carlo, hendes mand, og deres datter, 
Violante, der pludselig blev voksen og hjalp til med at arbejde hårdt og få eventyret til at blive 
endnu mere et rigtigt eventyr.

Askepotvinen blev præsenteret en iskold søndag i november med en fantastisk middag til-
beredt af flere kokke. Helle fik lov til at tilberede forretten, Askepots lasagne med græskarsovs, 
inspireret af eventyret om Askepot og græskarkareten.

Donatella Cinelli Colombini blomstrer i vinmarken.
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Osteria di Donatella

Roberta er den nyeste kok i restauranten på Fattoria del Colle, som meget ydmygt kaldes Osteria 
di Donatella. Hun er kommet for at blive og sætte sit præg. Roberta har en spændende fortid 
som hjælpekok på en 2-stjernet restaurant, Dal Pescatore, i Lombardiet.

Før hende har Donatella både haft fornemme og folkelige kokke. Alle kunne og skulle imid-
lertid respektere det specielle køkken, som denne antikke herregård krævede, altså et simpelt 
køkken også for aristokrater og et aristokratisk køkken for alle.

Roberta laver mange retter, men den nyeste, som hun er mest glad for, er en noget speciel ret. 
Ravioli kan være mange ting, men denne her er ret speciel.

Ravioli di farro ripieni di peposo su crema di ceci – ravioli af 
speltmel med fyld af kødstuvning, serveret på kikærtevelluté

4 pers.

Pasta:

150 g hvedemel 

150 g speltmel

3 æg

Fyld:

300 g skært oksekød (kogekød)

1 løg

1 stilk bladselleri

1 gulerod 

1 zucchini 

olivenolie

1 fed hvidløg

1 kvist rosmarin

1 laurbærblad

5 g hel sort peber 

½ l vin 

pecorino

salt og peber

Kikærte-velluté:

100 g kikærter (lagt i blød natten over)

1 skalotteløg

1 kvist rosmarin

salt og peber

Fyld:

Skær kødet i reelle stykker. Rens gulerod, løg, sel-

leri og zucchini og skær dem til brunoise. Drys kø-

det med salt og peber og svits det i olivenolie med 

hakket hvidløg, rosmarin og laurbær ved jævn 

varme. Tilsæt de hakkede grøntsager og peber-

kornene, og efter et par minutter tilsættes vinen. 

Når vinen er bruset op, skrues ned for varmen, og 

der lægges låg på. Lad kødet blive helt mørt, ca. 2 

timer. Hold øje med, at kødet ikke brænder på.

Hæld lidt af sovsen fra kødet i en skål, som stilles 

til side. Afkøl kødet og blend det groft. Rør peco-

rinoen i kødet, til det er en homogen masse, der 

nu skal bruges til fyld til pastaen. 

Kikærte-velluté: 

Hæld vandet fra kikærterne og kog dem i nyt 

vand med rosmarin. Når kikærterne er kogt, 

tages en kopfuld af kikærterne og en kop af ko-

gevandet fra. Hæld resten af vandet fra og stil de 

resterende kikærter til side. 

Pil og hak løget og svits kikærterne fra koppen 

med løg i olivenolie, tilsæt kogevandet og kog 

dem i 10 minutter. Blend nu kikærterne til en 

fløjlsagtig suppe.

Pasta: 

Bland de to slags mel sammen, tilsæt æggene og 

ælt dejen sammen til en fast dej. Rul dejen tyndt 

ud på pastamaskinen og lav stykker på 8 x 8 cm. 

Kom 2 tsk af kødfyldet på og fold dejen om sig 

selv. Kog nu pastaen i spilkogende letsaltet vand.

Varm kikærtevelluteen og læg en slevfuld i hver 

tallerken. Læg pastaen ovenpå, pynt med et par 

dråber af sovsen fra kødet, der var stillet til side, 

og med rosmarinkviste og hele kikærter.
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Helles kokkeskole

Helle og Alfredo har kendt prinsesse Donatella i over 30 år og Fattoria del Colle næsten det sam-
me antal år.

Nu da vi var blevet gode venner, fik vi lyst til at invitere Donatella og hendes mand, Carlo, og 
deres datter, Violante, til middag. Der var ingen bagtanke. At have gæster var et fast mønster i 
vores sociale liv.

Vi holdt regelmæssigt middage for vores venner, om det var bønder, præster, arbejdere, skole-
lærere og advokater gik ud på et – hovedsagen var, at de skulle have noget at spise. 

Donatella blev overrasket og begejstret over Helles måde at lave mad på – af enkle råvarer, 
som blev, i al beskedenhed, til dejlige mesterværker.

Ugen før havde vi vores vice-sognepræst i Rom til middag, han var kendt af alle for at være en 
stor madynder – foruden den ildhu, han lagde i sit arbejde, hvor han oprigtigt følte sit kald som 
præst og hjalp migranter og udstødte.

Til den middag fik Helle den største kompliment nogensinde, idet Don Pierpaolo lagde skeen 
efter at havde smagt en kage med valnødder fra vennerne på landet. 

“Denne kage er et tydeligt bevis på Guds eksistens!” sukkede vice-sognepræsten henført over 
denne jordiske ekstase. Kagen blev herefter døbt Valnøddesuk.

Donatella var imidlertid mere diskret og nøjedes med at foreslå at oprette en kokkeskole i Fat-
toria del Colle, som Helle skulle styre. Donatella havde netop været i Bourgogne, hvor næsten 
enhver historisk vingård med respekt for sig selv holdt madkurser, der viderebragte familiens 
traditionelle retter, som kunne værdsætte vingårdens vine.

Det lød næsten som en selvfølge. Prinsessen havde jo kort før arvet en andenrangs vingård, 
dog med en historisk herregård, og det hele skulle forvandles til en førsteklasses agriturismo med 
vin af første klasse.

Det tog nogle års hårdt arbejde, men det lykkedes i alle henseender. Helles skole fungerede, 
selv om man i de første år måtte deles om restaurantens køkken. Så skete det ligesom i et even-
tyr, at Donatellas Brunello-vin blev valgt af Wine Spectator blandt de bedste fem vine, ud af 100 
af den slags.

Helle og Alfredo optrådte i dette restaurantkøkken for TV2 Charlie i 2006/2007 i en hel serie 
på seks afsnit, der fik titlen Kokkeskole i Siena med ægte elever, ægte musik og ægte mad. En del 
af scenerne blev optaget i Trequandas indre by, og dette bidrog til nysgerrighed og en vis popu-
laritet.

Det blev et vendepunkt, for Donatella ville herefter ikke længere have, at kurserne skulle finde 
sted i restauranten. Således blev en af lejlighederne, som før var beboet af Donatellas gårdbesty-
rer og hans familie, lavet om, så den kunne bruges til madkurser. Det var en typisk lejlighed fra 
1800-tallet med en kæmpe pejs i det gamle køkken, der blev lavet om til nye kokkeskolelokaler. 
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Midt i lokalet hænger der en lysekrone i jern, som vi havde foræret vingården – ærlig talt i en 
elendig stand, vi havde arvet den fra en nabo i Rom. Donatella fik den i al hemmelighed restau-
reret, samtidigt med at lokalerne blev sat i stand. Helle glemmer aldrig, da Donatella stolt viste 
os lysekronen og sagde til Helle: ”Desuden har jeg lavet disse lokaler om, så du kan holde dine 
kurser her”. Det var jo kronen på værket!

Helle havde allerede sin erfaring fra kokkeskolen i Rom og udlæring på et par restauranter. Man 
skulle så forene Helles kulinariske oplevelser fra det ydmyge Toscana, såsom Tre Bertes madkul-
tur, med de mere strukturelle kurser, hun holdt på den professionelle kokkeskole i Rom (atavo-
laconolochef.it). Sådan gik det, og kokkeskolen fik et inspirerende navn, Cucina Italiana con cuore 
toscano, italiensk køkken med toscansk hjerte. Det skete anno 2003.

Retterne kunne således godt være inspireret fra andre italienske regioners madkultur, men 
blev tilberedt under the Toscan sun.

Siden da har Helle her haft kursister fra den ganske verden, ud over de trofaste danskere. Det 
sker for det meste i de lune forårs- og efterårsmåneder.

Samtlige elever sætter pris på det nye køkken eller gourmetkøkkenet med historiske retter 
fra renæssancen, men når det kommer til stykket, er det ofte de simple, traditionelle retter, som 
eleverne husker. De retter, som ofte er baseret på ydmyge ingredienser, og som er et kendetegn 
for det italienske og toscanske køkken.

Fettuccine con briciole e rigatino su passata di piselli e olio 
al prezzemolo – frisk pasta med sprødt brød, ristet bacon, 
ærtesovs og persilleolie

4-6 pers.

400 g friske fettuccine 

150 g lyst brød

150 g saltet bacon 

olivenolie 

1 lille løg 

300 g ærter, friske eller frosne

1 håndfuld skyllet persille

1 fed hvidløg

salt og olivenolie

revet parmesan efter behag 

Skær brødet i terninger på ½ cm. Skær bacon i 

terninger på samme størrelse.

Læg begge dele på bagepapir på to forskellige 

plader og dryp lidt olivenolie over. Rist det i 

ovnen i ca. 10 minutter ved 150 °C, til det er 

lysebrunt og sprødt. Sæt det til side.

Skræl løget og hak det groft, svits det i olivenolie 

i en kasserolle, tilsæt ærterne, en kop vand og 

salt og kog det i 5 minutter. Blend ærterne med 

en stavblender. Sæt det til side.

Skold persille og det pillede hvidløgsfed kort i 

vand. Tag persillen op med en hulske og afkøl 

det straks i iskoldt vand. Tør det i køkkenrulle 

og kom det sammen med hvidløgsfeddet i en 

blender med 1 kop olivenolie og salt. Blend det 

med en stavblender til en grøn olie.

Kog fettuccinen i rigeligt, letsaltet vand. 

Opvarm en rummelig pande og tilsæt halvdelen 

af den sprøde bacon og brød.

Dræn fettuccinen og kom den på panden. Vend 

det hurtigt sammen.

Forbered 5-6 tallerkener med et lag af varm ærte-

suppe på bunden. Arranger fettuccinen oven på 

suppen og drys med resten af det sprøde brød og 

bacon, dryp med persilleolien og server. 
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Fricassea di petto di pollo – 
frikassé af kyllingebryst

4 pers. 

400 g kyllingebryst 

olivenolie 

saft af 1 hel citron

1 æggeblomme 

50 g revet parmesan

revet skal af ½ økologisk citron 

1 tsk estragon 

salt og peber

Grøntsagsbouillon:

1 gulerod 

1 løg 

1 stilk bladselleri

1 laurbærblad 

Rens grøntsagerne og kog bouillon af dem i  

30 minutter i 2 dl uden salt. Hæld bouillonen 

gennem en si.

Skær kyllingebrystet i små tern. Drys det med 

salt og peber og brun det lysebrunt i en jerngry-

de eller en wok under omrøring. Tilsæt citron-

saften.

Tilsæt grøntsagsbouillon og lad kyllingebrystet 

simre i 25 minutter. Tag gryden af ilden. Pisk æg-

geblomme med parmesan, citronskal og estragon 

og pisk det i kyllingegryden.

Cosce di faraona – 
perlehønelår med sennepssovs

4 pers.

4 udbenede perlehønelår med overlår

2 æg

frisk rosmarin

frisk timian

revet citronskal

rasp

olivenolie til stegning 

Sovs:

1 tsk fint hakket skalotteløg

1 spsk olivenolie 

1 dl hvidvin

1 spsk dijonsennep

1 dl suppe

Pisk æggene sammen. Hak krydderurter og 

citronskal fint og bland det i raspen. Paner perle-

hønelårene på den side, hvor der ikke er skind, 

med æg og rasp. Steg dem lysebrune på begge 

sider i olivenolie.

Lad løget blive klart i olivenolie. Tilsæt lidt vand 

og lad det stå over svag varme i 5 minutter. 

Tilsæt vinen og lad den koge ind, tilsæt dijonsen-

nep og fortynd med suppe.

Server perlehønen skåret fint med sovsen under 

og pyntet med små rosmarinkviste. 

Pane alle olive – 
olivenbrød

Hvis man vil lave et godt brød med oliven, 
er det naturligvis klogt at bruge oliven, der 
smager af noget. Køb derfor oliven af god 
kvalitet i specialbutikker og udsten dem ved 
at skære uden om stenen med en lille skarp 
kniv. Oliven skal alligevel hakkes groft, in-
den de kommes i brøddejen. 

Fordej: 

20 g gær

1 dl vand

100 g hvedemel 

Opløs gæren i vandet og rør melet i. Lad fordejen 

stå tildækket i en time.

Udsten oliven med en lille skarp kniv og hak 

dem groft. Hæld vandet i fordejen og rør, til 

fordejen er opløst. Tilsæt olien. Bland de to slags 

mel i en skål og tilsæt de hakkede oliven og salt. 

Hæld det i fordejen og saml alt til en dej. Ælt 

dejen godt igennem på en ren bordplade. 

Rul dejen til en pølse og kom den i en let smurt form.

Lad brødet hæve i 30 minutter. Bag brødet ved 200 °C

i 15 minutter, skru ned til 180 °C og bag endnu  

20-30 minutter. Lad brødet køle af på en bagerist. 

Sfoglia di mandorla – 
mandelkage

En fransk inspireret mandelkage for at give 
skolen et endnu mere internationalt strejf.

6-8 pers.

500 g frossen butterdej

200 g smuttede mandler

200 g sukker 

150 g blødt smør 

1 æg

1 æggeblomme 

revet skal af ½ økologisk citron

1 æggeblomme til at pensle kagen med

 

Lad butterdejen tø op. For en tærteform på 26 

cm i diameter med bagepapir. Rul butterdejen 

ud på et melet bord, der skal være nok til at fore 

formen og til et låg over kagen. For bund og 

sider af formen. 

Blend mandlerne fint. Rør sukker og smør sam-

men, tilsæt æg, æggeblomme, mandelmel, revet 

citronskal og rør det sammen.

Bred mandelmassen ud over dejen og læg dej- 

låget på, tryk kagen sammen i kanterne.

Pensl kagen med æggeblomme pisket med lidt 

vand. Bag kagen i en forvarmet ovn ved 180 °C i 

35 minutter.

Dej:

100 g sorte oliven 

100 g grønne oliven 

2½ dl vand

½ dl olivenolie 

200 g hvedemel

300 g durumhvedemel 

1 spsk salt
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Dolce di ricotta alle mandorle – ricottakage med mandelbund

6-8 pers. 

100 g hakkede mandler

100 g mel

100 g rørsukker

revet skal af 1 økologisk citron

100 g blødt smør

Fyld:

200 g ricotta eller 200 g flødeost

80 g sukker 

3 æggeblommer

20 g mel eller maizenamel

50 g piskefløde 

1 stang vanilje

2-3 modne ferskner

50 g flormelis

Hak mandler, mel, sukker og citronskal sammen 

i en køkkenmaskine, til det er finthakket. Tilsæt 

smørret skåret i terninger og kør blandingen i 

maskinen, til det hænger sammen.

Pres dejen ud i en kageform (med ca. 4 cm høje 

kanter) dækket med bagepapir i bunden. Bag 

bunden i ovnen ved 150 °C i 20 minutter. Tag 

den ud og skru ovnen ned på 110 °C.

Rør ricotta og sukker sammen. Pisk æggeblom-

merne sammen og rør dem i ricottaen. Rør mel, 

piskefløde og kornene fra vaniljestangen i.

Hæld fyldet over bunden og bag kagen ved  

110 °C i ca. 30 minutter, til fyldet er stivnet. 

Pynt med friske ferskner skåret i både, drys med 

florsukker og brænd det med en flamme til suk-

keret er karamelliseret, eller alternativt:

Smelt 100 g sukker til karamel og kom de skive-

de ferskner heri og lad dem ligge, til de er kølet 

ned. Pynt derefter kagen med dem. 

Gelato al cioccolato – 
chokoladeis

8 pers. 

550 g sødmælk 

50 g kakaopulver

170 g sukker

52 g æggeblomme (2 stk.)

Sæt mælken til at koge i en gryde. Bland kakao 

med 100 g sukker. Rør æggeblommerne med 

resten af sukkeret i en skål. Tilsæt den kogende 

mælk og kakaosukkeret lidt efter lidt og rør, til 

blandingen er jævn.

Hæld blandingen tilbage i gryden og bring den 

i kog. Tag den af varmen, når den koger, og sæt 

gryden til afkøling i en skål med koldt vand.

Lav enten isen i en ismaskine, eller sæt gryden 

med cremen i fryseren og rør i den med en 

elpisker (for at piske luft ind i isen) hver time, til 

isen er frossen.

Lingue di gatto – 
kattetunger

Med de overskyende æggehvider laver vi 
’kattetunger’, som serveres til isen.

Ca. 20 stk.

110 g smør 

100 g flormelis 

125 g mel 

2 æggehvider 

revet skal af 1 økologisk citron 

Bland smør, flormelis og mel til en smuldret mas-

se i en køkkenmaskine. Tilsæt citronskal. Tilsæt 

æggehviderne, indtil dejen er sammenhængende 

og blød, dog ikke mere flydende, end at kagerne 

holder deres form og ikke flyder ud på pladen. 

Fyld dejen i en sprøjtepose og lav 5 cm lange 

tunger på bagepapir med god afstand imellem, 

for de flyder ud, når de kommer i ovnen.

Bag kattetungerne ved 170 °C i 7 minutter. De 

skal være lysebrune i kanterne. 

Tag hele bagepapiret af pladen, og lad kattetun-

gerne afkøle fladt.
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Timballo di Cenerentola – Askepots lasagnetærte 

Da vingården Fattoria del Colle med prinsesse Donatella udgav en ny vin ved navn Cenerentola, 
opfandt Helle som nævnt denne tærte med græskarsovs til gallamiddagen. Det er en længere 
historie at lave den, næsten som et eventyr.

6-8 pers.

200 g frisk pasta til lasagne 

200 g tagliolini al uovo (ligesom fettuccine, men 

smallere)

100 g Karl Johan-svampe 

1 skalotteløg

100 g italiensk pølse 

timian

1 dl hvidvin

200 g bechamelsovs (se side 66)

50 g revet parmesan

50 g blød ost i terninger (Havarti eller lignende ost) 

salt og peber

smør og revet parmesan 

Kog den friske pasta til lasagne i kogende, saltet 

vand i 2 minutter og køl den hurtigt af i koldt 

vand. For små smurte aluminiumsforme eller 

et større ildfast fad med pastaen. Hvis det er et 

større fad, så gem lidt af pladerne til at dække 

lasagnen med.

Rens svampene, hak dem i mindre stykker. Pil og 

hak skalotteløget. Tag skindet af den italienske 

pølse og del den i mindre stykker. Svits svampe, 

løg og italiensk pølse i 10 minutter. Krydr med 

salt, peber og timian. Hæld vinen ved og lad den 

fordampe.

Kog tagliolini i kogende vand med salt i 3 minut-

ter. Hæld vandet fra og bland dem med svampe, 

pølse, bechamelsovs, parmesan, osteterningerne 

og et drys sort peber.

Fordel denne pasta på bunden af lasagnepladerne 

og luk til med lasagneplader.

Fordel stykker af smør og drys med parmesan 

over lasagnen.

Fattoria del Colles historie

Der er flere bondegårde/herregårde i Italien med navnet Fattoria del Colle, som 
ganske enkelt betyder ’gården på højen’. Gården her ved Trequanda har en god 
historie bag sig. 

Hovedbygningen blev oprettet af Donatellas forfædre i 1592, oven over en hellig 
grotte, hvor en hellig og skør eremit havde boet i 1200-tallet. Forfædrene hed Socini, 
men havde ikke et nemt liv, fordi de i 1600-tallet gik mod pavestolen og blev ekskom-
munikeret, fordi de støttede den protestantiske reform. Et godt påskud for Toscanas 
storhertug Von Ausburg, der følgelig kunne konfiskere hele gården til sin egen fordel. 

Colle blev således en yndlingsjagthytte for den kejserlige familie Ausburg 
Lorraine. Storhertug Peter Leopold (1747-1792), som skulle blive kejser og konge 
af Østrig og Ungarn, havde valgt Colle som hemmelig elskovsrede til den smuk-
ke contessina, grevinde Isabella. Alle vidste det, og alle tav om det. Ingen turde 
sætte sig op mod den fremtidige kejser. Isabella med Toscanas smukkeste øjne 
– siger overleveringen – blev aldrig gift efter at være blevet forladt af den ubarm-
hjertige og hjerteløse kejser.

Socini-familien opgav dog aldrig deres Colle, og efter Italiens genforening i 
1870 lykkedes det dem at købe Fattoria del Colle og de tilhørende 360 hektarer 
jord tilbage.

Donatellas slægt opførte sig langt bedre over for de lokale beboere end den 
omstridte Conte Di Rorà fra 
byen Trequanda. De havde 
et roligt forhold til forpagter-
ne, og alle trivedes i bed-
ste velgående, selv under 
fascismen.

I dag er Fattoria del Colle 
en fornem producent af vin, 
økologisk hvede og økolo-
gisk olivenolie og har en fin 
agriturismo, restaurant og 
kokkeskole med Helle.
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Græskarsovs:

1 løg

500 g gult græskar

olivenolie 

1 fed hvidløg

salt 

nykværnet sort peber 

Pil og hak løg. Skræl græs-

karret og skær det i mindre 

stykker. Svits løg og græskar i 

olie, tilsæt lidt vand og kog det 

mørt. Blend det til en homogen 

masse. Svits hvidløg i oliven-

olie og tilsæt sovsen. Lad den 

koge igennem i 5 minutter.

Smag sovsen til med salt og 

peber.

Stegt salvie: 

friske salvieblade

1 æg

75 g kartoffelmel 

75 g hvedemel  

1 dl øl

solsikkeolie til stegning

Pisk æg med kartoffelmel og 

mel, hæld øl i dejen. Dyp 

salviebladene i dejen og steg 

dem sprøde i varm olie. Læg 

dem på fedtsugende papir.

 

Basilikumolie:

1 håndfuld frisk basilikum 

1 dl olivenolie 

1 fed hvidløg 

1 tsk salt 

Skold basilikumbladene og 

det pillede fed hvidløg i et 

sekund i kogende vand.

Tag dem op med en hulske 

og læg dem i iskoldt vand. 

Tør bladene i køkkenrulle og 

blend dem og hvidløgsfeddet 

med olie og salt, til olien er 

smaragdgrøn.

Drys: 

50 g grofthakkede pistacienødder

Servering: Bag lasagnen i en 

forvarmet ovn ved 200 °C i  

20 minutter.

Server den/dem med den 

varme sovs, pyntet med stegt 

salvie og drysset med pistacie-

nødder. Dryp til sidst basilikum- 

olien over.
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Monte Oliveto Maggiore 
Il cuoco credente fa mangiar bene la gente.

Den troende kok laver dejlig mad til folk.

Da den aspirerende benediktinermunk Bernardo først så de dejlige bakker og det blide land-
skab, syntes han, at det var et perfekt sted at bo og meditere. Det skete anno 1319. Bernardo 
hed i virkelighed Giovanni og stammede fra den rige familie Tolomei i Siena. Bernardo ønskede 
at leve som eremit her, men der var mange andre, der ville følge ham i den hellige Benedikts 
navn – helgenen, som havde levet 800 år før i Italien. Således var grunden lagt til et kloster.

Det formelle navn, som den daværende pave ville give det ny kloster, var Monastero di S.Maria 
di Oliveto Maggiore. Til ære for den ubesmittede jomfru Marias renhed havde munkene hvide 
kutter, og det har de stadig den dag i dag.

Klosteret blev ombygget over flere omgange og nåede sit kunstneriske højdepunkt i 1500-tal-
let, da to mageløse kunstmalere dekorerede galleriet med freskomalerier inspireret af den hellige 
Benedikts liv. De to malere var ingen ringere end Luca Signorelli, som skulle blive Michelangelos 
læremester, og Giovanni Antonio Bazzi, kaldet Sodoma på grund af hans seksuelle tilbøjelighe-
der over for sit eget køn. Resultatet blev en række af kostbare perler i kunsthistorien. 

Malerierne viser også, hvordan munkene spiste ydmyge, men indbydende retter. Der mangle-
de aldrig rødvin på munkenes bord. Munkenes kost har vakt nysgerrighed og givet anledning til 
både sande historier og legender. Nogle siger, de spiste som fugle, andre påstår, at de nød livet, 
så længe det varede. Deres spisesal giver indtryk af, at de den dag i dag ikke fornægter god mad 
og holder af at spise i ro og mag.

Under alle omstændigheder er der opskrifter, som stammer herfra og fra andre monasteri, 
klostre, i Toscana, som Helle har hentet inspiration fra.

Klosteret kan besøges, og på bestemte datoer kan man få lov til at komme og bo og meditere  
sammen med munkene til en rimelig pris. Man kan også købe og smage de produkter, som 
munkenes landbrugsforetagende tilbyder, såsom historiske, hellige likører og derudover noget 
af deres gode naturmedicin. Mange troende par bliver gift her. En venlig pater fortalte os, at de, 
der bliver viet her, aldrig bliver skilt. På godt og ondt.

Luca Signorelli malede freskerne i Monte Oliveto Maggiore i 1495-98.



146 147

Udsigt over Monte Oliveto Maggiore set fra Chiusure.
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Acquacotta con funghi e asparagi – 
kogt vand med svampe og asparges 

Mere simpel kan en suppe ikke være, men den har en asketisk, saftig smag.

4 pers.

3 gulerødder 

3 stilke bladselleri 

1 løg 

250 g svampe (gerne rørhatte)

250 g grønne asparges 

2 fed hvidløg

olivenolie

1 lille stykke rød chilipeber (peperoncino)

salt, peber 

4 æggeblommer 

4 stykker toscansk brød, ristet og gnedet med hvidløg

1 spsk hakket persille 

 

Rens gulerødder, selleri og løg. Skær dem i min-

dre stykker og kom dem i en gryde med 1 liter 

kogende vand og lad dem koge i 30 minutter.

Rens imens svampe og asparges og skær begge 

dele i mindre stykker.

Pil og knus hvidløg, varm det i olivenolie på en 

pande med den stærke peber, svits svampe og 

asparges i olien i 7-10 minutter. Kom svampe og 

asparges i suppen og lad det koge sammen i et 

par minutter. Smag til med salt og peber. 

Hæld den kogende suppe i suppetallerkener, 

hvori der ligger et stykke brød og en æggeblom-

me. Pynt med et drys persille.

Latte in piedi – ’stående’ mælk

Den stående mælk er en gammel opskrift, som ifølge overleveringen blev opfundet af de lækker-
sultne munke. Den er siden blevet opdateret af munkenes nye kokke.

4-6 pers.

3 blade husblas

1 vaniljestang 

¼ l sødmælk

¼ l piskefløde 

2 æggeblommer

4 spsk sukker

Læg husblassen i blød i koldt vand. Snit vanil-

jestangen på langs og skrab kornene ud. Kom 

mælk og fløde i en lille gryde og opvarm det til 

kogepunktet.

Pisk æggeblommer med sukker i en skål. Hæld 

den varme mælk i skålen med æggeblommerne 

og rør med en træske. Hæld det tilbage i gryden 

og opvarm det til lige under kogepunktet; hvis 

mælken koger, skiller den. 

Tag vaniljestangen op og skyl den (gem den, den 

kan sagtens bruges igen). Tag gryden af varmen. 

Vrid husbladsen fri for vand og opløs den i cre-

men ved at røre grundigt rundt.

Sigt cremen igennem en sigte for at sikre, at der 

ikke er klumper af husblas i.

Fordel cremen i portionsforme eller glas, lad den 

stivne og køle af i køleskabet. 

Pynt desserten med frisk frugt, fx skovbær eller 

mandariner, og mandelknas.

Pil mandarinerne og skær dem i mindre stykker. 

Lad dem ligge i en skål med vaniljestangen, så de 

tager smag af vaniljen. 

Mandelknas:

2 spsk mandler

2 spsk grove havregryn

1 spsk rørsukker

Blend mandler og havregryn groft med rørsukke-

ret. Bred det ud på en bageplade med bagepapir. 

Sæt det i ovnen i 10 minutter ved 150 °C, til det 

er lysebrunt.
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Restaurant La Torre

Tæt på klostret, men ikke ejet af munkene, er der et folkeligt spisested.
Familien Giustarini, der i dag driver restauranten, siger, at stedet har eksisteret siden 1600-tal-

let. Der er intet rigtigt bevis på det, men malerisk og charmerende er der under det middel-
alderlige tårn. La Torre har en fantastisk udsigt over dalen, når man spiser på terrassen om 
sommeren, og der er hyggelig stemning også i de andre måneder, når der serveres traditionelle 
vinterretter som fx vildsvin.

Petto di pollo ripieno di rosmarino salvia e aglio – 
kyllingebryst med fyld af rosmarin salvie og hvidløg

2 pers. (eller 4 munke)

1 kyllingebryst à 300 g

1 kvist rosmarin

2 fed hvidløg

1 håndfuld brødkrumme

8 salvieblade

olivenolie 

hvidvin

salt og peber

lidt bomuldssnor

Skær med en skarp kniv kyllingebrystet halvvejs 

igennem, så det kan åbnes som en bog. Bank lidt 

på det med flad hånd eller en kødhammer. Drys 

med salt og peber.

Tag nålene af rosmarinen og pil hvidløget. Op-

blød brødkrummen i vand og vrid vandet fra. 

Hak med en kniv eller en lille køkkenmaskine 

salvie, rosmarin, hvidløg, brødkrumme, 1 spsk 

olivenolie, salt og peber sammen til en homogen 

pasta.

Bred fyldet ud på kyllingebrystet og rul det sam-

men om sig selv. Bind det sammen med en snor 

til en lille rulle.

Varm olivenolie i en lille pande, brun kyllingerul-

len på alle sider, tilsæt hvidvin, dæk med låg og 

lad rullen stege færdig, ca. 5 minutter.

Lad den hvile, så den sætter sig og skær den ud i 

skiver. Server med grøntsager og brød til.

Crete senesi på podiet

Området omkring Monte Oliveto i Sienas provins har et særligt navn, og det refe-
rerer til det specielle landskab. Det hedder Crete senesi, hvilket betyder Siena-ler. 
Jorden her består nemlig for størstedelen af ler, og de karakteristiske bakker, som 
naturen har formet, indeholder salt og gips, fordi her for 2 mio. år siden lå et hav. 
Denne særlige jordblanding viser sig i form af surrealistiske farver, der skifter fra 
gråt til brunt og præger de blide bakker i takt med årstiden.

Jorden er ideel at dyrke økologisk hvede i og specielt egnet til at have får på 
græs. Derfor producerer man her den bedste pecorino i verden, siger folk på 
egnen uden omsvøb.

I visse tilfælde er bakkerne ikke så blide, men furede som en gammel filosofs dybt 
tænkende pande. Dette geologiske fænomen hedder calanchi (læs også side 171).

Det øvrige landskab giver den besøgende en beroligende og afslappende 
fornemmelse, og man føler sig forsonet og i harmoni med naturen. Man nyder 
landskabet i lige så høj grad som klostrene, kunstværkerne, maden og vinen.

Det amerikanske tidskrift Forbes, der laver ranglister over alle mulige ting i 
verden, betegnede da også i 2003 Crete senesi som det mest idylliske og afslap-
pende sted at bo i verden.

Det syntes FN’s Unesco også, da de valgte Crete og hele Val d’Orcia ovenikø-
bet som værende en del af verdens kulturarv.
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Chiusure – på kanten af himlen

Hvis man på vej til klosteret Monte Oliveto stopper i en bestemt kurve og ser mod venstre, kan 
man se en lille by, der ligger utrolig smukt på den stejle bakke. Chiusure hedder denne lille-
put-landsby. Det er ikke et sted, man naturligt kører forbi, men et sted, man skal lede efter – 
man skal gøre sig fortjent til at nå målet. Ligesom paradis.

Folketallet siger, at her bor 112 mennesker. Til denne lille flok er der tre spisesteder. Hvis det 
ikke er en verdensrekord, er det i hvert fald en god præstation. Her kommer pilgrimme og folk 
fra nabokommunerne. Maden er ganske udmærket, og udsigten er enestående. 

Trattoria Il Paradiso

Blandt de tre spisesteder er et trattoria, der kalder sig Paradiso, hvor Manuela og Mauro hersker 
på en lidt kaotisk, men sympatisk måde. Vi tror, at selv de almindelige retter får et særligt plus 
på grund af den friske luft og stemningen.

Datteren Pamela står for serveringen. 
Her har pensionister og arbejdere en fast prioritet og en fast pris. Den forhenværende ejer, 

Palmiro, der arbejdede her i 45 år, får gratis måltider her, så længe han lever.
De faste gæster får ikke lov til bestille, men må spise dagens ret. Almindelige gæster kan må-

ske vælge, men begrænset. Her skal man spise, hvad paradiset befaler eller tilbyder ifølge ugens 
gang. Fx gnocchi om torsdagen og ossobuco om lørdagen. Næsten hver dag kan man få torta di 
noci, valnøddetærte, lavet med familiens egne valnødder.

Måske skyldes navnet på spisestedet netop synet, man får på vej til Monte Oliveto-klostret. 
Hvis man kigger op mod himlen, ser man kun Chiusure og himlen i baggrunden, og måske er 
det et jordisk paradis.

Torta di noci e cioccolata – chokoladekage med valnødder

6 pers.

130 g valnøddekerner

120 g mørk chokolade

130 g blødt smør

100 g sukker

4 æg 

20 g kakao

30 g kartoffelmel

½ tsk bagepulver

kakao og glaserede valnødder

Hak valnøddekernerne mellemfint i køkkenma-

skinen. Smelt chokoladen over vandbad.

Del æggene og pisk hviderne stive med halvdelen 

af sukkeret. Pisk med elpiskeren smørret hvidt 

med resten af sukkeret, tilsæt æggeblommerne 

og pisk videre.

Rør med en spatel sigtet kartoffelmel, kakao og 

bagepulver i æggeblommemassen, og rør den 

smeltede chokolade i. Rør lidt af æggehviden i 

dejen, så den bliver blød, og vend så forsigtigt 

resten af æggehviden i dejen. 

Smør en springform på 24 cm i diameter grun-

digt og drys den med lidt mel, hæld dejen i 

formen og sæt kagen i ovnen i 40 minutter ved 

170 °C.

Pynt kagen med kakao siet over og pynt med 

glaserede valnøddekerner.

Glaserede valnøddekerner:

Kom 100 g sukker og 1 dl vand i en gryde og 

kog det til sirup. Kom valnøddekernerne heri 

og lad dem koge i 1 minut. Lad dem køle af, tag 

dem op og læg dem på bagepapir.



154 155

Pamela kunne blive fotomodel, men har valgt at blive i Paradiso.



156 157

Udvidet skriftemål

Når man kører ned ad fra Monte Oliveto mod Buonconvento, øjner man et 
relativt nyt og ganske idyllisk placeret kloster, San Nazario, i dag beboet af otte 
nonner. Her kan man komme og nære sin sjæl med bøn og lødig mad, som 
nonnerne og deres assistenter tilbereder. Fuld meditation og selvfordybelse, nu 
til dags.

Ifølge den lokale sladder, der går tilbage til 1970’erne, var det prioren for de 
mandlige benediktinermunke på Monte Oliveto, der ønskede nonnernes tilste-
deværelse i området for at komplettere Guds mønster.

Legenden siger, at de unge nonner kom her fra et andet kloster i Syditalien, 
hvor de var vant til at have med en padre confessore, en pater, som de kun-
ne skrifte til. Munkene i Monte Oliveto kæmpede efter sigende, på en gejstlig 
måde, for at være dagens confessore, skriftefader. Det så ud til, at den spiri-
tuelle kontakt blev fulgt af en mere profan kontakt, idet hele tre nonner, ifølge 
anonyme kilder, endte med at blive gravide og måtte forlade klostret.

I dag er klostret ganske normalt, beboet af ældre nonner med imødekommen-
de spiritualitet og gode evner i køkkenet.

San Nazario
Loc. San Nazario-Asciano (Siena)
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Buonconvento – 
cykelbyen 
Vai in bici e avrai fame. Hai fame scendi dalla bici.

Kør på cykel og bliv sulten. Bliver du sulten, så stå af cyklen.

De gamle romere kom forbi her og syntes, at dette var et godt og frugtbart sted at komme til og 
slå sig ned, deraf bonus conventus. Det hedder i dag Buonconvento og er stadig et godt sted at 
besøge, en pragtfuld by omkranset af middelalderlige forsvarsmure, mange hyggelige spisesteder 
og et specielt museum.

Museo della Mezzadria er et folkemindemuseum med en stor samling af ting og udstyr, som be-
varer erindringer fra den tid, hvor næsten alle her var mezzadri, jordforpagtere. Det var dengang, 
hvor en stor landbesidder, ofte aristokrat, lånte sin jord og som regel også et hus ud til en familie, 
der så kunne få det halve (mezza) af produktionen. Jo større familien var, med flere der arbejdede 
i markerne, des mere kunne de producere. Mere arbejde betød derfor mere mad til alle.

Det er sikkert derfra, folk har udviklet evnen til at kunne udnytte de mest simple ingredienser 
til det yderste og lave god og mættende mad til hele familien. 

Direktøren for museet er den 65-årige Letizia Cosci, der er tidligere skolelærer. Hun har ikke 
blot været med til at samle de gamle ting, der går tilbage til den tid, der sluttede i 1960’erne, 
men har også opsamlet opskrifter på gode retter fra dengang, som i dag atter er blevet moderne 
og ofte efterspørges på gourmetrestauranter. Letizia var bange for, at de nye generationer skulle 
gå hen og glemme alle disse dejlige opskrifter.

Museet opstod netop for at minde folk, især de unge, der nu nyder godt af velstand, om hvor-
dan deres fædre og forfædre har slidt og slæbt. Det mest tankevækkende, man kan se, er samlin-
gen af gamle cykler med særlige funktioner. Et fund i Italiens historie. 

Kun de rige landejere havde transportmidler. Forpagterne havde ikke nogen og boede afsides 
fra alting. Så det var alle andre, der måtte komme til dem, såsom bageren, smeden, snedkeren, 
brandmanden og også en cykeltransporteret præst med sit messeudstyr. Alle kom cyklende med 
fantastisk udstyrede cykler. De kom, udførte deres respektive arbejde, og så skulle de have noget 
mad for at kunne cykle videre.

Cyklerne i Eroica skal være mindst 40 år gamle.



160 161

Hovedgaden i Buonconvento

Alt er koncentreret på og omkring byens hovedgade, der starter med at hedde Via Soccini og 
fortsætter som den uundgåelige – i næsten alle toscanske byer – Via Roma. Overalt spiser man 
udmærket, men traditionelt, fx hos Trattoria da Mario, som godt nok er lidt turistet, men auten-
tisk indrettet af familien Conci og med klassiske retter.

På Via Roma møder man også et enestående konditori, La Dolcezzedi Nanni. Vi troede i 2014, 
at vi var blandt de første til at opdage denne lille butik, som i virkeligheden er ’toppen af et læk-
kert isbjerg’, der nu eksporterer til flere lande.

Jessica og Loretta har erstattet de legendariske Nanni og Floriana, der stiftede forretningen, 
som nu er blevet en lille fabrik få kilometer herfra. 

Traditionelle toscanske kager fra Sienas provins er fx cantuccini og panforte. 

Panzanella del ciclista alla Toscana – 
cyklistens toscanske brødsalat

Denne ret betegnedes engang som toscanernes svar på den kolde arabiske salat, der hedder 
tabouleh og er lavet af bulgur eller couscousgryn. Det er en rigtig god energiret for atleter, men 
det er vigtigt at finde noget brød med en god krumme, der holder til at blive opløst i vand. Sma-
gen skal være frisk af grøntsagerne, og man kan også variere den og komme små stykker kogte 
grønne bønner i eller friske ærter, eller hvad man ellers synes om.

6-8 pers. 

500 g tørt landbrød

1 rødløg 

5 røde tomater 

1 agurk

100 g grønne oliven af god kvalitet

3 stilke bladselleri, den inderste bløde del

en håndfuld frisk basilikum

½ dl god olivenolie 

2 spsk vineddike 

salt

Skær brødet i skiver og læg det i koldt vand i ca. 

5 minutter. Hak løget fint. Skær tomaterne i både 

og agurken og bladsellerien i skiver. Skær stene-

ne ud af oliven og skyl og tør basilikum. 

Tag brødet op af vandet og pres det meget grun-

digt fri for vand, kom det derefter i en salatskål. 

Bland brødkrummerne med løg, tomater, agur-

ker, bladselleri, løg, oliven og basilikum. Smag 

salaten til med olivenolie, vineddike og salt. 

Bland godt og smag på resultatet, tilsæt evt. mere 

olie, eddike eller salt. Lad salaten hvile i en halv 

time eller mere i køleskabet, inden den serveres.
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Panforte di Siena – panforte fra Siena

Panforte er ikke just en nyhed med sin 800 års historie på bagen. Siden da har man kastet sig 
ud i mange nuancer. Til denne kage skal bruges en form på 24 cm i diameter med lige sider, der 
er 3 cm høje. Og det er vigtigt at formen er præcis sådan.

For at dejen kan holde sammen på kagen, skal den rulles vanvittig tyndt ud. Derfor bruges 
manitobamel, der har et stort indhold af gluten, hvilket gør dejen mere elastisk. Det kan dog 
også lykkes med almindeligt hvedemel.

4-6 pers.

150 g smuttede mandler

150 g ristede hasselnøddekerner (ristes i ovnen ved 

70 °C i 5 minutter)

200 g sukat

150 g kandiseret appelsinskal

200 g sukker

40 g honning

4 spsk vand

70 g hvedemel

1 tsk stødt kanel

1 tsk i alt af revet muskatnød, stødte nelliker og stødt 

hvid peber

1 spsk hvedemel og 1 tsk stødt kanel til drys

flormelis til drys

Dej:

25 g hvedemel

25 g manitobamel

1 tsk sukker 

1 knsp salt

20 g vand

1 tsk madolie 

Lav først dejen, pasta matta, som er i stedet for 

spiseligt papir. Lav et lille bjerg af melet og lav 

en fordybning i midten, tilsæt sukker, salt og de 

våde ingredienser. Ælt dejen sammen, til den er 

fast og smidig, kast den hårdt ned i bordet et par 

gange og ælt igen. Dejen bliver mere smidig ved 

at blive kastet ned i bordet. Lad den hvile tildæk-

ket i en skål i 15 minutter. Rul dejen papirstyndt 

ud og dæk formen med dejen, der må ikke være 

huller i dejen.

Begynd på panforten. I en køkkenmaskine 

hakkes først mandler og nødder hver for sig 

halvgroft. Dernæst skæres sukat og appelsinskal i 

mindre stykker og også disse hakkes hver for sig 

halvfint i køkkenmaskinen.

I en lille tykbundet gryde kommes honning, 

derefter sukkeret og siden vand. Dette skal 

varsomt smeltes over meget svagt blus, til det er 

gennemsigtigt. Overvåg det i de 10 minutter, det 

tager, og rør ikke med en ske i det, ryst det blot. 

Sukkerblandingen skal koge igennem, men den 

må ikke blive for mørk. Hold evt. gryden 10 cm 

over blusset.

Rør de kandiserede frugter i. Rør mandler og has-

selnødder i. Rør krydderierne i melet og rør melet 

i. Dejen er meget hård at røre i. Bred den ud i 

formen med en paletkniv, så alle tomrum er fyldt. 

Læg et stykke vådt bagepapir over formen og rul 

kagen ensartet ud i formen. Fjern bagepapiret og 

drys kagen med mel og kanel igennem en si. 

Bag kagen i en forvarmet ovn ved 120-130 °C 

i 40-45 minutter. Lad kagen køle af og tag den 

ud af formen. Drys den med flormelis igennem 

en si. Denne kage kan laves både to og tre dage, 

inden den spises, og kan holde længe på grund 

af alt sukkeret.



164 165

Pieve a Salti

Når vi vil spise super økologisk, vegetar eller ej, så tager vi en tur til gården Pieve a Salti – en 
gammel bondegård, der i dag står for en stor produktion af hvede, spelt, rug, byg m.m. Elsker 
man trøfler, så er det også her, man kan nyde dem.

Leonardo Meiattini har vi kendt i nogle år, han er direktør for dette landbrugsforetagende 
med 700 hektar, der var ved at forfalde for en snes år siden, indtil han fandt en velhavende fa-
milie fra Verona med Gian Paolo Sandrinelli i spidsen, som gerne ville investere i det økologiske 
landbrugs fremtid. 

I dag er Pieve a Salti næsten et kultsted for økofans fra hele Italien. Her er der ikke blot et 
hyggeligt spisested, der næsten udelukkende bruger egne produkter, man har også udvidet med 
en flot agriturismo, hvor man kan bo i en grøn oase i de blide toscanske bakker med en dejlig 
pool om sommeren.

Om efteråret vil Leonardo have os med på jagt efter den hvide trøffel med opdrættede hunde. 
Det sker i november måned, og det giver anledning til særlige retter.

Men det, der gør Leonardo mest glad, er, at det er lykkedes ham at kombinere sin kærlighed 
for økologi og mad med sin passion for cykler – “den bedste måde at bevare vores miljø,” erklæ-
rer han højtideligt. 

Buonconvento er en decideret cykelby. Alle har en ny eller en gammel cykel, som man kan se 
på museet. At opfinde og organisere et økologisk amatørcykel-marathon var så det næste skridt. 
Det blev til et nyt verdenskendt cykelløb. 

Zuppa di farro e fagioli – suppe med spelt og bønner

200 g spelt

1 gulerod 

1 stilk bladselleri

1 løg 

1 fed hvidløg

1 frisk italiensk pølse (kan erstattes med 100 g ma-

gert, saltet flæsk)

2 spsk olivenolie

6 røde, modne tomater 

1 lille stykke chilipeber

2 l vand

salt 

400 g kogte cannellinibønner 

frisk timian, frisk rosmarin og frisk salvie, i alt en 

lille håndfuld

Læg spelten i vand i 30 minutter. Imens renses 

og hakkes gulerod, selleri, løg og hvidløg fint 

sammen. 

Tag skindet af pølsen og smuldr den i en rum-

melig gryde med olivenolie, tilsæt de hakkede 

suppeurter og lad dem tage en smule farve under 

omrøring i 5 minutter. Sluk under gryden. 

Giv tomaterne et snit, skold dem kort og læg 

dem så i iskoldt vand. Pil skallen af dem, tag 

indmaden ud og skær hver tomat i både. 

Hæld vandet fra spelten. Hak chilipeberen.

Tænd under gryden med suppeurterne og tilsæt 

tomater, spelt og chilipeber. Rør godt rundt og 

tilsæt vand.

Lad suppen koge i 30 minutter og tilsæt så 

halvdelen af de hvide bønner. Blend den anden 

halvdel af bønnerne og tilsæt også dem og mere 

vand om nødvendigt samt salt. Lad suppen koge 

igennem i 10 minutter.

Rens de friske krydderurter, hak dem fint og drys 

dem over suppen. Spis suppen med god jomfru-

olivenolie over.
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Eroica di Primavera

Eroica finder sted i maj måned, når foråret er på sit højeste. Det første Eroica-cykelløb startede 
nordpå i byen Gaiole, dvs. 51 km herfra.

For at kunne deltage skal man medbringe en cykel, der er mindst 40 år gammel. Jo ældre, 
jo bedre. Man må gerne komme i en påklædning, der svarer til cyklens årstal. Man skal have 
kræfter nok til at cykle på asfalt og grus og i bakket terræn, være parat til at nyde landskabet i 
de grønne bakker og samle en god, sund, appetit under løbet og specielt efter løbet om aftenen, 
når alle samles til dejlig mad – ’den sidste nadver’.

Disse herlige rekvisitter har tiltrukket 2.000 amatører fra Italien og udlandet i 2016. De dyg-
tigste kørte 209 km. De andre meget færre, i takt med de forskellige brød- og vinpauser. De, der 
ankom iført historisk tøj, nøjedes med få kilometer fra bar til osteria. Alfredo deltog i 2015, men 
fik ikke lov til at bruge sin alt for moderne elcykel, så det blev kun en uformel deltagelse.

Eroica har gjort Buonconventos navn kendt i mange lande på en sund og miljøvenlig måde.

Pomodori gratinati – brød- og 
urtegratinerede tomater

4-6 pers. 

500 g daddeltomater

100 g tørt brød af den gode slags 

1 håndfuld persille og basilikum

1 fed hvidløg 

½ tsk oregano

1 spsk revet parmesan

½ dl olivenolie

1 tsk salt

Skyl tomaterne og del dem i halve. Skrab korn 

og saft ud af dem og kom det i en skål.

Skær brødet i stykker og kom det i en køkken-

maskine sammen med persille/basilikum, hvid-

løg, oregano, parmesan, olie og salt. Blend dette 

sammen til en smuldret masse.

Sæt tomaterne i et ovnfast fad med bagepapir i 

bunden.

Fyld tomaterne med brødmassen. Gratiner to-

materne i ovnen i 15-20 minutter ved 180 °C, til 

brødfyldet er sprødt.

Polpettone al tartufo nero – 
farsbrød med sort trøffel

Først om aftenen må rytterne spise kød, og 
det gør de gerne med en klassisk polpettone.

4-6 pers.

400 g hakket oksekød

2 tsk salt 

friskkværnet peber

1 fed hvidløg

3 skiver durumhvedebrød (eller groft toastbrød)

1 dl mælk

1 æg

6 skiver saltet italiensk pancetta eller bacon

1 sort trøffel

2 hårdkogte æg

olivenolie 

Rør med dejkrogene på en elpisker salt og peber 

i kødet. Knus hvidløget med den flade side af en 

kniv og hak det meget fint eller pres det og rør 

det i farsen. Smuldr brødet i mælken og rør det i 

farsen med ægget.

Bred et stykke bagepapir ud på køkkenbordet og 

bred kødfarsen ud i et kvadrat på papiret. Læg 3 

skiver pancetta i midten og riv strimler af trøffel 

henover. Del æggene i halve og læg dem midt på.

Rul ved hjælp af papiret farsbrødet om sig selv, 

så fyldet kommer til at ligge i midten, ligesom til 

en roulade. Tryk og pres farsbrødet godt sammen 

med hænderne, til det ligner et brød.

Læg farsbrødet i et ildfast fad med bagepapiret 

under og pensl det med olivenolie. Læg resten 

af pancetta-skiverne på. Sæt fadet i oven og bag 

farsbrødet ved 200 °C i 15 minutter, til det har 

taget farve, dernæst i ca. 25 minutter ved 170 °C.
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Udsigten fra Val d’Orcia rækker helt til Monte Amiata, 1.738 m over havet.
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Mod Montalcino  
Orcia – dalens ende 
Chi vuole il pesce bisogna che s’ammolli.

Hvis man vil fange en fisk, er det nødvendigt at blive våd. 

Orcia er en mindre flod, bare 57 km lang, der giver navn til dalen, der råder over unikke land-
skaber, vingårde og geologiske fænomener som jordbjergene, I Calanchi, hvis navn betyder ’jord 
formet og udpint af vind og vejr’, samt varme kilder.

Der er stadig gode gemmesteder langs floden, hvor fritidsfiskere kan fange økologiske ørreder 
og en del andre, mindre kendte fisk.

Hele dalen er af Unesco udnævnt som en del af verdens kulturarv, et område man skal huske 
og beskytte.

Midt i dalen finder man S.Quirico d’Orcia – en både flot og sød middelalderlig by, som den 
internationale turisme desværre alligevel har fundet frem til for en snes år siden. Dog er den 
stadig skånet for masseturisme.

Her kommer de, der elsker natur, kunst, mad og vin. Alt dette præger byen, ligesom mange 
af de andre nabobyer, og langs hovedgaden, Via Dante Alighieri, har vi fundet et sted – side 
om side med de nyopståede turistbutikker og spisesteder – der stadig har det autentiske sus fra 
dalen. Stedet hedder Trattoria Osenna.

Montalcinos rådhus har en unik profil.
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Trattoria Osenna

Graziella Cardinali ejer stedet sammen med sin mand, Luca, men det er hende, der laver den 
herlige hjemmelavede pasta, de gode ravioli, kødretter og meget andet. Deres historie er enkel 
og med en velfortjent happy ending.

De startede med en bondegård, hvor familien avlede Chianina-kvæg – det måtte de godt, 
selv om de ikke befinder sig i Val di Chiana, men i Val d’Orcia. De kunne dog ikke altid få solgt 
deres kød på det svære marked, fordi Chianina-kødet er noget dyrere end det importerede kød, 
fx fra Danmark. Så besluttede Graziella og Luca at overtage dette historiske spisested for 20 år 
siden for at tilberede kødretter udelukkende af deres egen produktion. Det gjorde stedet kendt 
blandt bøfelskere, men også for vegetarer, idet Graziella laver udmærkede grønne retter med 
grøntsager fra deres gård, ud over hjemmelavede pastatyper og klassiske kager fra dalen lavet 
med mandler, nødder og kastanjer samt chokolade af afrikansk kakaomasse. 

Luca sørger også for familiens vingård, hvis vin har det simple navn Cardinali, der forsyner de-
res og andre restauranter. Dette arbejde blev følgelig en fornem enoteca, vinforretning, ved siden 
af, styret af den kyndige, farverige Federico, som kaldes Il Pirata pga. af sine mange farvestrålen-
de tatoveringer. Altså et autentisk islæt i denne gamle by.

Trota in acqua pazza – 
ørred i acqua pazza-sovs

Acqua pazza betyder ’skørt vand’, dvs. at 
man tilbereder fisken med urter og grønt, 
som man har ved hånden i dalen. Vi foreslår 
denne fortolkning.

4 pers. 

1 ørred på ca. 800 g

3 kviste bredbladet persille 

8-9 små, røde tomater

2 fed hvidløg

olivenolie

2 spsk sorte oliven/kapers

hvidvin

salt og peber

Rens fisken, klip finnerne af, skyl og tør fisken 

udvendigt og indvendigt med køkkenrulle. Tag 

bladene fra persillen og hak det fint, sæt til side. 

Skyl tomaterne og del dem i halve. 

Drys salt og peber i fisken og fyld persillekviste 

og letknust hvidløg indeni.

Steg fisken let på begge sider på en pande med 

olivenolie.

Læg tomater, kapers og oliven på panden, hæld 

et glas hvidvin ved og dæk med låg. Vend fisken 

efter 5 minutter og dæk igen med låg. 

Fileter fisken og server stykkerne dekoreret med 

pandesovsen af tomater, oliven og kapers og drys 

med hakket persille. Serveres med brød.

Polpette di vitello con salvia 
e vin santo – kalvekødboller 
med salvie og vin santo

4 pers.

300 g hakket kalvekød

50 g revet parmesan

50 g rasp (hjemmelavet af tørt brød, hakket fint i 

køkkenmaskinen) 

1 æggeblomme

1 tsk salt 

½ tsk sort peber 

1 æggehvide

100 g rasp 

25 g smør

2 spsk olivenolie 

1 lille håndfuld salvieblade 

1 dl vin santo, marsala eller sherry 

Ælt kød, parmesan og rasp sammen. Tilsæt 

æggeblomme, salt og peber og ælt til en fast fars. 

Form kødbollerne til kugler så store som en 

clementin og tryk dem flade. 

Pisk æggehviden, vend kødbollerne i den og 

dernæst i raspen, tryk det godt sammen. Smelt 

smør og olie på en pande og steg kødbollerne 

lysebrune heri. 

Tilsæt salviebladene og hæld vinen ved og lad 

den bruse op.

Variation: Man kan udelade vinen for at gøre 

retten mere børnevenlig.
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Usaltet brød

Brød er en omstridt sag i hele Toscana, lige siden man begyndte at bage brød uden salt i pro-
test mod paver og aristokrater i 1200-tallet, fordi de havde overbeskattet saltet. Dette brød blev 
kaldt pane sciapo, usaltet brød, men også pane sciocco, dumt brød. Det endte med at blive almin-
deligt, og den dag i dag spiser toscanerne for det meste brød uden salt. 

Den slags mel, man producerer i dag, er dog ikke altid oplagt til fremstilling af den gamle 
brødtype. Derfor er det efterhånden blevet noget sværere at finde det gode, traditionelle brød, 
som havde sprød skorpe og holdt i flere dage og var bagt af en dej af hvedemel med flere 
00-meltyper. 

Her i San Quirico holder den lille bager, Le Delizie del Corso, imidlertid skansen og bager 
traditionelt toscansk, usaltet brød. Bageren har eksisteret siden 1901. Emanuela, der står for 
salget, fortæller gerne om de gamle ejere og alle hemmeligheder omkring de folkelige småkager, 
de bager, som fx taralli di Val d’Orcia (af anis, æg, mel og olivenolie) eller de klassiske biscotti al 
vino di Val d’Orcia.

Torta al cioccolato del Corso – chokoladetærte fra hovedgaden

6-8 stk.

Tærtedej:

300 g hvedemel 

100 g smør 

100 g flormelis

1 spsk kakao

2 æggeblommer 

revet skal af 1 citron 

½ dl iskoldt vand (nok til at samle dejen)

Chokoladecreme:

150 g mørk chokolade

150 g nougat

200 g smør

2 æg 

4 æggeblommer

60 g sukker

Kom mel, smør, flormelis og kakao i en køkken-

maskine og hak det sammen. Tilsæt æggeblom-

mer og citronskal og saml dejen med iskoldt 

vand. Rul dejen ud og fór små tarteletforme med 

dejen. Forbag dem in bianco: Læg bagepapir oven 

på dejen og sæt en anden tarteletform ovenpå, 

således at kanterne på tærten ikke glider ned 

under bagningen. Forbag tærteskallerne i 5-7 

minutter ved 170 °C. 

Smelt chokolade, nougat og smør sammen over 

vandbad. Rør æg og æggeblommer med sukker 

og rør det i chokoladen.

Fyld formene med denne blanding og bag yderli-

gere i 10 minutter.

Server lune med flødeskum eller vaniljesovs.
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Montalcino

Ligesom alle veje fører til Rom, så fører alle veje i Val d’Orcia til Montalcino. 
Vi så Montalcino for første gang i 1982, da Alfredo vandt en flot journalistpris organiseret af 

kommunen og familien Colombini. Rent faktisk var det en andenpræmie, fordi Peter Nichols fra 
Times løb af med førstepræmien. Men hvad kunne Alfredo, der skrev for Børsen, stille op mod 
Londons største avis?

Revanchen blev dog vores, da Helle blev hædret med en pris i 1992 for sin gastronomiske 
indsats i de danske medier. Prisen var fin, og Helle var meget stolt, men alting har en bagside – 
eller bagdel – for Helle fik den store ære at sidde til bords med den lokale og forkalkede biskop, 
der pruttede velbehageligt efter hvert glas vin. Men det var en flot gallamiddag, pragtfulde rum 
og utroligt fornemme vine.

Siden da har vi haft et tæt forhold til Montalcino og vinen herfra, Brunello, som i de senere år 
er blevet en kultvin for vinelskere fra hele verden. Brunelloen anses blandt de fem bedste vine 
på hele kloden. Her synes folk bare, at det er den bedste. Punktum.

Den rustikke stemning, som i første omgang havde fascineret os, er imidlertid lidt dæmpet 
ned pga. de nuværende, mondæne vinbønder. Det er blevet utroligt in at købe en vingård i Bru-
nellos område for pengemagnater fra hele verden.

Amerikanske investorer har gjort det, de store vinproducenter fra Norditalien ville absolut 
være med, og turen er nu kommet til de rige kinesere. De opkøber fra de gamle vinbønder, der 
har svært ved at sige nej til de uforskammet høje tilbud.

Det eneste nej tak til tilbud var i 2007, da Silvio Berlusconi forsøgte at købe en kendt vingård, 
der producerede en renommeret Brunello. Det var lige før, at der blev folkelig opstand i byen 
og bombetrusler. Det ville de ikke gå med til her. Så måtte Berlusconi, fornuftigt nok for begge 
parter, opgive tanken.

Vi holder stadigvæk af Montalcinos beboere, men mest af dem, der har rødder i og forbindelse 
til deres egen jord og historie. Byen er heldigvis stadig den samme. Et minispejl af den middel- 
alderlige Siena.

Her i Toscana har Siena og Firenze igennem århundreder udkæmpet en evindelig krig. Det 
drejede sig ikke blot om vin, men var en veritabel krig, der udviklede sig i forskellige alliancer 
med de andre byer i Toscana. 

På det tidspunkt, hvor striden startede i 1555, da Siena blev erobret af Firenze, kunne de 
besejrede borgere i Siena opleve, at folk og ledere flyttede til Montalcino og her oprettede deres 
nye republik. Det mindes man stadigvæk, som om det var i går. Siden da står Siena og Montalci-
no som symbol for republik og demokrati, mens Firenze fremstår som symbol på de arrogante 
herskere.

Vinmarker neden for Montalcino, der giver den kostbare Brunello-vin.
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Zuppa Inglese alla senese

6-8 pers.

Lagkagebund:

4 æg

120 g sukker

120 g mel

Kagecreme: 

5 dl mælk

4 spsk sukker

4 æggeblommer

2 spsk maizena

100 g mørk chokolade skåret i små stykker

¼ liter piskefløde til sammenlægning af kagen

Til sammenlægning:

1 dl alchermes-likør (rød, toscansk kagelikør) eller en 

almindelig frugtlikør, fx limoncello

2 dl vand og 100 g sukker (kogt til sirup og afkølet) 

50 g hakket mørk chokolade

2 spsk hakkede hasselnødder

50 g mørk chokolade til at rive over kagen

Lagkagebund: Læg æggene et øjeblik i varmt 

vand, så de får stuetemperatur. Pisk æg og sukker 

sammen med en elpisker i 10 minutter, til mas-

sen er let og luftig. Si forsigtigt melet i æggemas-

sen lidt ad gangen og vend det forsigtigt i dejen.

Smør en kageform og drys den med mel. Hæld 

dejen i formen og bag kagen i en forvarmet ovn 

ved 160-170 °C, til man kan se, at den slipper i 

kanterne. Det tager 25-35 minutter. Når den er 

afkølet, skæres den i skiver på tværs af kagen.

Kagecreme: Varm mælken til kogepunktet med 

halvdelen af sukkeret. Rør resten af sukkeret med 

æggeblommerne og maizenaen. Rør den varme 

mælk i æggeblommerne. Hæld cremen tilbage i 

gryden og lad den tykne under omrøring.

Del cremen i to portioner. Kom chokoladen i 

den ene portion og rør i den varme creme, til 

chokoladen er smeltet. Afkøl cremen og pisk 

flødeskummet stift og rør det i begge portioner.

Læg kagen sammen i et fad med høje kanter. 

Bland sukkersirup med likør.

Læg et lag lagkagebund, væd med likørsirup, 

læg et lag chokoladecreme, drys med hakkede 

hasselnødder og hakket chokolade, endnu et lag 

lagkagebund vædet med sirup, så et lag lys creme 

og afslut med revet chokolade. 

Kagen er bedst et par timer efter, den er lavet, 

eller dagen efter.

En uovervindelig kage

Denne kage var den mest populære i Toscana og i hele Italien, før tiramisuens 
æra, der opstod først i 1970’erne. Tiramisu har åbenlyse rødder i denne kage.

Zuppa Inglese er hverken en suppe eller af engelsk afstamning. I Siena påstår 
man, at navnet stammer herfra og går tilbage til 1500-tallet.

Da Siena og Firenze var i hård konflikt, sendte florentinerne en engelsk diplomat 
til Siena for at undersøge, hvordan det stod til med kampgejsten. For at imponere 
den engelske diplomat/spion, indsamlede seneserne alt, hvad de havde tilbage af 
søde sager, og tilberedte en overdådig og improviseret kage fyldt med det hele. 
Englænderen blev virkelig imponeret over kagens smag og storhed, og da han 
vendte tilbage til Firenze, meddelte han florentinerne, at Siena ikke kunne belejres, 
når de havde været i stand til at frembringe en så overdådig kage. Derfra navnet 
’den engelske suppe’, Zuppa Inglese.

Til denne kage bruger man i dag en lagkagebund, pan di spagna, men for man-
ge år siden, brugte man kiks, og hvad der var til overs i huset.
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Fiaschetteria 1888 i Montalcino

Når man er i byen ender man før eller senere i den historiske Fiaschetteria, opført i 1860. Fias-
chetteria ligger skråt til venstre for Palazzo dei Priori, dvs. det gamle og yderst elegante rådhus 
fra 1300-tallet.

Dengang drak man bare vin. I dag er dette Fiaschetteria blevet meget in, og man serverer 
aperitiffer samt de bedre Brunelloer. Det er her, man mødes for at kunne sige: “Jeg har været i 
Montalcino og smagt Brunelloen på pladsen”.

Pasticceria artigianale Scheggi

Hvis man har lyst til noget mere ægte, kan man gå forbi en rustik konditor som denne. Her 
køber man især de lokale kager til søndagsfrokosten. 

Hele året rundt kan man købe stedets specialitet, panbriaco, der på lokal dialekt betyder det 
fordrukne brød. Kagen er simpelthen beriget med den gode, søde vin lavet på brunello-druer, 
hvad ellers.

Nogle mener, at kagen minder meget om den norditalienske panettone, men vinen gør en 
enorm forskel, og den gode smag er mere vedvarende end panettonens. Panbriaco er mør og 
smelter i munden. Kagen bliver fremstillet i dalen ved Castglione d’Orcia, men bliver solgt her.

Der er ingen opskrift, man skal komme her for at smage den!

Taverna dei Barbi

Francesca Colombinis familie har produceret vin siden 1050, siger man stolt i byen. Dengang 
hed vinen ikke Brunello, men var stadig en god rødvin fra Montalcino. 

Francescas far, Giovanni, var med til at danne varemærket Brunello sammen med den legen-
dariske vinproducent Biondi Santi. Det hører til historien. 

Selv om man ikke drikker vin – det er der mærkeligt nok nogen, der ikke gør – så kan man 
ved et besøg i familien Colombinis ældgamle vinkælder fornemme historien, der har udspillet 
sig her – man aner historiens vingesus og bliver mindet om begivenheder igennem flere århund-
reder. Her kan man se vintønder (ikke i brug) fra 1870.

Francesca, som i dag er 85, blev kaldt Signora del Brunello, Brunello-fruen. Titlen er gået i arv 
til datteren Donatella (se side 129), mens sønnen Stefano har fået overdraget hele den gamle 
historiske vingård.

Tavernaen virker som restaurant, men kun siden 1950’erne, siger fruen. Før kom man her 
kun for at smage vin med noget til.

60 år har været nok til at udvikle udmærkede retter, som Helle har hentet inspiration fra. Fru 
Francesca har aldrig lavet maden selv. Det har familiens kokke gjort igennem mange generatio-
ner med en vis stil. 

Fruen kalder Alfredo dottore og Helle dottoressa, men det kan vi godt leve med, fordi vi føler 
os velkommen i historien. I så høj grad at Helle fik foræret en unik og uvurderlig flaske Brunello 
fra sin årgang, 1959. Den tør vi ikke røre ved.
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S.Antimo og Via Francigena

Da vi så abbediet for første gang, troede vi, at vi var dumpet ned lige midt i Ro-
sens navn, en fortælling fra middelalderen af Umberto Eco. Hvis man ser bort fra 
nogle elmaster, så er tiden gået i stå her siden anno 781, da den franske konge, 
Karl den Store, ifølge en omstridt legende besluttede at rejse en kirke her. Han 
ønskede at takke Gud for at have skånet ham og hans hær fra en dødbringende 
epidemi. 

Den absolutte sandhed er, at det, man ser i dag, er et abbedi, som er meget 
yngre, eftersom det blev opført omkring 1280. Abbediet er igennem århundreder 
blevet vedligeholdt af munkene fra forskellige ordener, der med omhu, tålmodig-
hed og finansiel støtte fra folket har bevaret dette hellige sted. 

I den senere tid var de franske augustinermunke meget påskønnede for deres 
gæstfrihed og deres smukke gregorianske sange, som vi fik lov at høre og lyttede 
til i religiøs stilhed. Da de sidste augustinere sang sig stille ind i himlen, kom turen 
til benediktinerne, dvs. munkene fra Monte Oliveto (se side 145).

S.Antimo er en fast – og blandt de vigtigste – etaper af Via Francigena, pilgrims-
vejen, der fra Canterbury førte til Rom igennem Frankrig (Francigena). 

“Via Francigena gemmer på næsten hver eneste af sine etaper ... stærke ap-
peller til både sanser og eftertanker. Via Francigena er en nøgle til Europa, den 
magtpolitiske historie, kristendommens historie, identitetshistorie, kunstens og 
kulturens historie, og den stadige dynamik i samspillet mellem vejen og byerne … 
Via Francigena var ikke kun pilgrimmenes, men tillige købmændenes, krigernes 
og kongernes vej til Rom. At rejse i fodsporene efter ærkebiskop The Serious fra 
Canterbury, abbed Nikolaus fra Island, kejser Henrik 4. fra Tyskland, Brigitta af 
Vadstena fra Sverige og abbeden Jonas fra Sorø er på samme tid en lystrejse og 
en opdagelses- eller genopdagelsesrejse.”

Sådan skildrer Jørgen Johansen Via Francigena i Vejen til Rom (Gyldendal 
2009). Vi er stolte af at have introduceret forfatteren til nogle af disse kanter og 
ladet ham smage tidens retter.

S.Antimo-abbediet, påbegyndt anno 781, er et unikt monument.
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La zuppa del Pellegrino – pilgrimmens grøntsagssuppe 

Den oprindelige opskrift laves af alle mulige forskellige ingredienser, man kunne finde under-
vejs og endelig bruge ved det første kloster, man ankom til. Pilgrimmen fik også skinke under-
vejs, men vegetarer kan sagtens undgå denne ingrediens. Suppen kunne blødgøre et tørt brød 
som pilgrimmen plejede at have med sig.

6-8 pers.

1 gulerod

1 løg 

1 fed hvidløg

1 stilk bladselleri

100 g parmaskinke

olivenolie

100 g friske bladbeder

100 g frisk spinat

250 g friske hestebønner

250 g friske grønærter

200 g kikærter, linser og bønner (som skal lægges i 

blød 12 timer før og koges møre)

2 l vand

1 håndfuld merian og frisk mynte 

200 g pasta (penne og spaghetti brækket i mindre 

stykker)

salt og peber

Rens gulerod, løg, hvidløg og bladselleri og hak 

det sammen med parmaskinken i en køkkenma-

skine, til det bliver meget fint.

Varm olivenolie i en stor, rummelig suppegryde 

og svits det hele heri. Rør grundigt rundt og 

tilsæt bladbeder, skyllet grundigt og skåret i min-

dre stykker, sammen med den skyllede spinat og 

ærter, hestebønner og alle de kogte bælgfrugter: 

Kikærter, bønner og linser.

Når alt er svitset grundigt, tilsættes vand, salt og 

de friske krydderurter. Lad suppen koge, til alt er 

mørt, ca. 1-1½ time. Fordamper meget af vandet, 

tilsættes lidt mere. Husk at røre i suppen tit, da 

bønnerne let koger på.

Kog pastaen mør i en gryde med spilkogende, 

letsaltet vand. Hæld vandet fra og kog den et par 

minutter i suppen. Suppen må gerne være ret 

tyk. Smag suppen til med salt og sort peber og 

dryp med en smule god olivenolie. 

Caffè duro degli Barbi Colombini – toscansk chokolade/kaffe-dessert

På familien Barbi Colombinis dejlige landrestaurant ved Montalcino er denne særlige udgave af 
kaffefromage berømt.

6 pers.

4 æg

50 g sukker

5 dl italiensk espressokaffe 

50 g mørk chokolade

smør

¼ liter piskefløde

Pisk æggene med sukkeret, og rør den kolde kaf-

fe i. Smelt chokoladen over vandbad. Smør små 

ovnfaste portionsforme grundigt med smør, dæk 

bunden af dem med chokoladen. Lad den afkøle 

og stivne, og hæld æggemassen i portionsforme-

ne. Sæt formene i vandbad og bag dem i ovnen i 

ca. 40 minutter ved 160 °C. Lad dem køle af og 

vend dem ud af formen. Pisk fløden til skum og 

pynt desserten med det.

Fagiano al vino rosso alla cacciatora – fasan i rødvin på jægermaner

6-8 pers. 

2 fasaner

½ flaske rødvin (rosso di Montalcino)

mel 

olivenolie

1 glas rødsvinseddike

1 glas rødvin

2 fed hvidløg

4 saltede ansjosfileter

1 kvist rosmarin

50 g kapers 

salt og peber 

Del fasanerne i 4 dele. Læg dem i blød i rødvin i 

et par timer. 

Vend stykkerne i mel, salt og peber og brun 

dem let i olivenolie i en rummelig pande med 

tilhørende låg.

Tilsæt eddiken og lad den bruse væk, tilsæt rød-

vin og lad den bruse væk. Sluk for ilden under 

panden.

Pil hvidløg og rens ansjoserne for ben. Pil 

nålene af rosmarinen. Hak rosmarin, hvidløg, 

ansjosfileter og kapers meget fint sammen. 

Fordel den hakkede blanding over fasanerne og 

tænd atter under panden. Tilsæt evt. lidt vand 

eller suppe om nødvendigt. Dæk panden til 

med låg.

Lad fasanerne stege færdig, ca. 15 minutter, alt 

efter hvor store stykkerne er skåret. 
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Efisio styrer hele vinhøsten på Fattoria del Colle.
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Vinen i dalene 

I Toscana og navnlig i vores to dale er der et utal af fantastiske supervine, som fortjener at 
blive nævnt i flere bøger, end de vitterligt bliver. Vi vil imidlertid kun nævne de vine, som har 
betydet meget for os i vores toscanske liv. 

Toscanerne er ligesom de øvrige italienere meget stolte af deres indfødte vinstokke, vitigni, 
som man kalder autoctoni, dvs. at de enten stammer fra Italien eller har været i landet i mands 
minde. Ikke desto mindre er mange modtagelige for alle de nye, der kan bruges på den 
italienske jordbund. Navne som merlot, cabernet sauvignon og chardonnay betragtes ikke 
længere som importerede, eftersom de har været kendt længe i den italienske vinproduktion. 
De står lykkeligt side om side med sangiovese, som netop er udgangspunkt for de allerfleste 
røde vine herfra.

Vino Nobile di Montepulciano

En vin, som man formoder er af etruskisk oprindelse. Den uundgåelige Lars Porsenna fra 
Chiusi kom her og nød vinen, siger legeden. Den nuværende betegnelse nobile skyldes, at 
vinen var de adelige familiers yndlingsvin. Men i nyere tider er vinen blevet tilgængelig for 
alle, heldigvis. Vi lærte at drikke den af den adelige Alemanno Contucci, som dog drak den 
sammen med hele staben fra kælderen. Arealet er relativt lille med knap 900 hektar, og det er 
bedst sådan. 

Druer, der bidrager er prugnolo gentile, cannaiolo nero, mammolo eller andre lokale druer. 
Ud over hos Familien Contucci i det fornemme Montepulciano kan man bo og smage denne 
vin hos:

Carpineto

Via della Chiana, 62
Chianciano Terme 
Tlf. 0578 30073
info@carpineto.com
www.carpineto.com

Familien Zaccheo, der producerer denne herlige vin, har et dansk islæt, idet fru Bente Nielsen 
Zaccheo kommer fra Sønderjylland.

Tenuta Valdipiatta 

Via della Ciarliana, 25/A 
53040 Montepulciano 
Tlf. 0578 757930 
info@valdipiatta.it 
www.agriturismovaldipiatta.it
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Brunello di Montalcino

En legende i den italienske vinhistorie. Den går helt tilbage til middelalderen, selv om beteg-
nelsen Brunello først blev fastlagt i 1966. I middelalderen var Via Francigena den eneste og 
sikreste vej for at nå Rom, og alle pilgrimme skulle her forbi. De nød denne vin, som dog ikke 
var helt den samme som i dag. Det kan man læse i historiebøger, der også siger, at vinen var 
det britiske hofs fortrukne, da England ikke ville købe franske vine pga. af deres evindelige 
krige. Nu da krigene er forbi, er England stadig et af de bedste markeder, og franskmændene 
er lidt jaloux på Brunellos verdenssucces.

Druen hedder som vinen brunello (sangiovese grosso eller bare brunello).
Der er rigtig mange gode steder, hvor man kan smage denne vin. Ud over hos Taverna dei 

Barbi kan man bo og smage denne vin hos:

San Filippo

Loc. San Filippo 134 FGA
53024 Montalcino
www.sanfilippomontalcino.com

San Filippo byder også på en femstjer-
net agriturismo: Villa San Filippo, hvor 
man kan nyde den gode Brunello i 
skønne omgivelser tæt på S.Antimo-klo-
steret.

Azienda Capanne Ricci

Loc. Il Casello 
53020 Sant’Angelo in Colle Montalcino 
Tlf. 0577 844095
capannericci@virgilio.it

En mindre kendt, men flittig producent 
med en udmærket Brunello, som man 
kan smage på stedet ved den maleriske 
Sant’Angelo, få kilometer fra Montalcino.
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Orcia
Verdens smukkeste vin, lyder de stolte producenters motto, fordi den efter deres mening frem-
stilles i verdens smukkeste dal, nemlig Val d’Orcia. Men de største og bedre vine er i Trequan-
das kommune. Det er vinen, som vi byder vores venner, når de kommer og besøger os.

Orcia er en ny vinbetegnelse fra 2000, selv om druen er lige så gammel som Brunello og No-
bile. Orcia er den nyankomne lillebror til de mere berømte vine. Det er et held, fordi den samme 
sangiovese-drue, ofte blandet med merlot eller andre lokale røde druer, giver en venskabelig 
smag, som vi og vores venner, både dem fra Frihedspladsen og aristokratiske venner fra flere 
hundreder år gamle slotte, synes om. Druen er sangiovese samt lokale druer. 

Vi er nok partiske, når vi skal anbefale vinproducenterne og agriturismo med Orcia-vinene, 
men ud over hos Donatella Cinelli Colombini kan man bo og smage vinene hos:

Azienda Agricola Trequanda

Loc. Casino
53020 Trequanda
www.azienda-trequanda.it 

Trequandas store vinproducent med hverdagsvin af god kvalitet.
Foretagendet producerer også olivenolie, Chianina-kød, ost m.m.
De har også en mindre og hyggelig agriturismo.

Poggio al Vento 

Loc. Poggio al Vento 7 
53023 Castiglion d’Orcia
info@poggioalvento.nrt
www.poggioalvento.net 

God vin, fantastiske omgivelser, 
god agriturismo i en nøddeskal.



Ristorante Zaira

Via Arunte 12
Chiusi 

Trattoria-Hotel Tiziana

SP326, 156, Loc. Tre Berte
Montepulciano 

Ristorante La Grotta

Via di S. Biagio 15
53045 Montepulciano 

Conte Matto

Via Taverne 40 
Trequanda

Trattoria Madonnino dei Monti

Loc. Madonnino dei Monti
Petroio-Trequanda

Il Barrino i Montisi

Via Umberto 1, 147
Montisi 

Fattoria del Colle 

Loc. Colle 
Trequanda

Restaurant La Torre

Loc. Monteoliveto Maggiore 
Asciano 

Trattoria Il Paradiso

Via Porta Senese
53041 Chiusure Asciano

Trattoria da Mario

Via Soccini 60
Buonconvento

Le Dolcezzedi Nanni 

Via Roma 42
Buonconvento

Pieve a Salti

Buonconvento 

Trattoria Osenna

Via Dante Alighieri 42
San Quirico d’Orcia

Le Delizie del Corso

Via Dante Alighieri 83
San Quirico d’Orcia

Fiaschetteria 1860

Montalcino

Pasticceria artigianale Scheggi

Costa Spagni 12
Montalcino

Taverna dei Barbi

Loc. Podernovi 170
53024 Montalcino

194 195

Restauranter m.m., vi har besøgt eller omtalt i bogen:
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 111 Sandras cantuccini
 111 Albinos vildssvinegryde
 113 Gabriellas gulerodssuppe
 114 Lasagne med zucchini og basilikum
 115 Sugo bugiardo di Claudio
 116 Matildes citronkage
 116 Idonellas græskargnocchi
 119 Tonellos kødsovs med grøntsager
 121 Perlehøneterrine
 122 Salat med granatæble
 126 ’Præstekvæler’ med ricotta og basilikum
 131 Ravioli af speltmel med fyld af kødstuvning, serveret på kikærtevelluté
 135 Frisk pasta med sprødt brød, ristet bacon, ærtesovs og persilleolie
 136 Frikassé af kyllingebryst
 136 Perlehønelår med sennepssovs
 137 Olivenbrød
 137 Mandelkage
 138 Chokoladeis
 138 Kattetunger
 139 Ricottakage med mandelbund
 141 Askepots lasagnetærte
 148 Kogt vand med svampe og asparges
 149 ’Stående’ mælk
 150 Kyllingebryst med fyld af rosmarin salvie og hvidløg
 153 Chokoladekage med valnødder
 160 Cyklistens toscanske brødsalat
 162 Panforte fra Siena
 165 Suppe med spelt og bønner
 167 Brød- og urtegratinerede tomater
 167 Farsbrød med sort trøffel
 173 Ørred i acqua pazza-sovs
 173 Kalvekødboller med salvie og vin santo
 175 Chokoladetærte fra hovedgaden
 179 Zuppa Inglese alla senese
 184 Toscansk chokolade/kaffe-dessert
 184 Fasan i rødvin på jægermaner
 185 Pilgrimmens grøntsagssuppe

 16 Kikærte-pizza
 18 Pastapakker med rødbede, rødskimmelost og birkes
 20 Urtepolenta
 21 Lidias fastelavnskager
 25 Ivanas auberginer
 25 Aubergineruller med mortadella og pecorino
 27 T-bensbøf af Chianina
 30 Ricotta og pecorino med pære
 35 Elides kødsovs til pasta
 36 Ovnstegte kartofler
 42 Elides klassiske suppe
 43 Grøn sovs
 43 Elides genbrugskød
 45 Rødvinsbraiseret radicchiosalat
 54 Crostini med olivenpasta
 54 Crostini med ost, rucola, melon og skinke
 55 Crostini med svampesmør
 55 Crostini med persillesmør
 57 Crostini med pære og pecorino
 57 Sort crostini med kyllingeleverpaté
 58 Pici som i Val di Chiana
 60 Blandet friturestegt kød
 66 Zucchini-rand med pecorinocreme
 68 Blommetærte
 72 Skivet bøf med rosmarin
 73 Vandbakkelser med chokolade
 77 Risotto med kantareller
 79 Lasagne med pølser og Karl Johan-svampe
 86 Vildsvin i stærk, sød sovs
 86 Bønner i tomatsovs
 92 Bønnesuppe
 100 Sergios artiskokpasta
 101 Sergios snydesovs
 106 Suppe med tomat og kæmpehvidløg
 107 Grazias rosengelé med vin santo
 109 Pandekager med ricotta og tomatsovs
 110 Pandekager med svampe og jordskoksovs

Opskriftregister:
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Helle Tesio er uddannet kok i Italien. Hun 
har gennem en lang årrække levet i Rom, 
hvor hun bl.a. holder madkurser for italiene-
re og danskere. Hun holder også madkurser 
i Toscana og på Sicilien. Hun har sammen 
med sin mand, Alfredo Tesio, skrevet en 
række bøger om det italienske køkken. 

Alfredo Tesio er journalist og forfatter. Han 
var gennem mange år DR-korrespondent i 
Rom og har været korrespondent for dag-
bladet Politiken og Børsen. Han har skrevet 
en lang række bøger om Italien og italiensk 
madkultur og er forfatter til Skandinaviens 
mest solgte turistbog om Rom, Turen går til 
Rom. 

Forfatterne

Billedreferencer

Chiusi kommunes arkiv – side 8
Chris Warde Jones – side 72
Trequanda kommunes arkiv – side 102
Eigil Kirkegaard – side 133, 134 og 135
O.P. Rubino – side 143 og følgende cykelbilleder
Consorzio Brunello di Montalcino – side 169, 183 og 193
Gerald Buneau (elev hos Andy Warhol) – side 199

Alle øvrige billeder er taget af Helle og Alfredo Tesio.

Det har ikke været muligt at finde frem til samtlige rettighedshavere. Ved efterfølgende hen-
vendelse vil berettigede krav blive honoreret, som hvis der havde foreligget en forhåndsaftale.

Tak

Vi takker alle de venner fra de to dale, der har bidraget til denne bog, hvad enten de ved det 
eller ej.

En større tak til dem, der ikke længere er på denne jord, men som har inspireret vores fortælling 
og en del af vores liv.
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ROM – Evig mad fra den evige stad
Om stolte traditioner, mad, mennesker og livet i den evige stad.

Helle og Alfredo Tesio tager læseren med på en opdagelsesrejse gennem det autentiske romerske  
køkken. De fortæller levende om råvarer, mad og passionerede mennesker på markeder, i special- 
butikker, hos grønthandleren og bageren, i trattoriaer, osteriaer og på historiske restauranter, 
hvor også fortidens fortællinger og anekdoter skaber stemning.

Bogen er fuld af gode opskrifter og gennemgår på sin egen drømmende måde den mad, der er 
blevet spist i Rom igennem århundreder. Af oldtidens romere, Romerkirken, det jødiske sam-
fund, de fattige, aristokraterne og romantikerne. Alt fører til den mad, som spises i dag i Rom, 
på osteriaer og i hjemmene, hvor der serveres ægte romersk mad, som følger hjertet, årstiderne 
og pengepungen. Holder du af Rom og de gode, autentiske historier, vil du elske denne bog.

Uddrag af Kjeld Koplevs anmeldelse i Politiken d. 22. april 2016:

Klassisk italiensk kærlighed
”Det er ikke kun Noma, der har fundet på spøjse ting, vi kan putte i munden. De gamle romere 
magtede også kunsten. De rige og indflydelsesrige patricier i det antikke Roms storhedstid ser-
verede ofte en otte retters menu, som for eksempel indeholdt retter med hasselmus i honning, 
hare serveret med murmeldyrsovs og drosler vendt i mel 
og fyldt med nødder og rosiner.

Det er blot en af de mange, gode historier, vi får serveret 
i Rom – evig mad fra den evige stad …

Vi skal både have historierne fra den romerske madkul-
tur helt tilbage i tiden, vi skal med på en tur rundt til de 
restauranter de to italienskendere anser for værd at besøge, 
og vi skal ikke mindst møde en række af de handlende, 
som hver dag sørger for de gode råvarer til den evige stads 
indbyggere …

Rom – evig mad fra den evige stad er ikke en bog man 
slæber med i køkkenet, men det er så absolut en bog man 
kan hygge sig med i sofaen. Og det enten man har været i 
Rom eller agter sig dertil.”

❤ ❤ ❤ ❤
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Toscana – om mad og mennesker fra uopdagede dale er en beretning om alt det, som gode his-
torier er skabt af – naturen, landsbyen og dens indbyggere, maden og vinen, de stolte traditioner 
og de mange små hændelser, der giver livet kulør.

Helle og Alfredo Tesio tager os med på en enestående tur gennem to smukke dale i Toscana, 
hvor vi først møder den lokale befolkning og dernæst besøger en række familiedrevne, lokale 
trattoriaer, de bedste vingårde i området og ikke mindst Helles berømte kokkeskole. Vi præsenteres 
for enestående gastronomi skabt af traditioner igennem generationer af unik madkultur, og med 
i købet følger en lang række opskrifter på særlige retter, der normalt ikke er tilgængelige for den 
almindelige Toscana-besøgende.

Bogen er spækket med farverige anekdoter og beretninger samt et væld af dejlige opskrifter på 
autentisk italiensk mad – det hele krydret med den særlige stemning, der kendetegner Toscana.
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