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Italië Italië --  FVG in beeldFVG in beeld  
Inmiddels is voor ons het zomerreces gestart en creëren wij tijd en moge-

lijkheid om extra veel te schrijven. Inmiddels hebben we ook al weer een 

hoofdstuk van ons boek ‘L’Amore’ af en we denken zelfs dat we deze 

zomer de laatste hoofstukken aan Nienke Neumann van i-Taal kunnen 

toesturen voor de vertaling naar het Italiaans. Wij bieden je nu dit eerste 

kijkboek aan: foto’s met korte teksten en geregeld verwijzen wij naar on-

ze blogs op de website van il Tramonto (www.iltramonto.eu) die in juni de 

120.000ste unieke bezoeker heeft geregistreerd. Wij zijn er erg trots op. 

Foto beneden: In de wintermaanden zijn we een paar keer in Bella Italia geweest. We 
werken dan vanuit onze werkkamer. Wij werken met plezier en het gebeurt geregeld dat we 
zelfs op deze kamer eten. Gezellig kaarsje aan, wijntje erbij en daarna meteen weer achter 
het beeldscherm. Lekker doorwerken op deze wijze! 

Foto rechts: In de winter zijn er natuurlijk veel minder gasten overal en het gebeurt dan dat 
als we ergens komen, dat ik even de handen uit de mouwen steek en meehelp. Hier op de 
golfbaan in Lignano moesten een paar honderd stoelen versleept worden. Onze buurman 
die daar werkt heb ik even geholpen. 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu
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Ondanks de wintermaanden blijven de vaste ‘gasten’ toch komen. 

Ze hebben er hun boot, wat heet jacht, of hun huis. Zo ook deze 

Duitse vrienden uit de buurt van Dortmund en net als wij moeten ook 

zij regelmatig controleren of alles in orde is. Anja en Frank zijn 

schatten van mensen en zetten zich - net als wij - erg in voor een 

betere maatschappij. Richten wij ons op leefbaarheid en arbeids-

marktvraagstukken via onze 2 stichtingen, zij vangen kinderen op en 

dieren. Op hun Duitse landgoed hebben ze zelfs een aap die ze 

hebben gered van de ondergang. Klik op Anja’s eigen mayonaise. 

Tja, en tussendoor bestond Ferrari maar liefst 70 jaar. We 

hebben er zelf geen maar in ons dorp rijdt een hele 

beroemde / wereldbekende Italiaanse keeper er in rond. 

Natuurlijk lees je dat in onze blog, klik hier. 

Gelukkig vinden we ondanks alle werkzaamheden de tijd 

om nieuwe recepten uit te proberen. Als het lekker uitvalt 

en we tevreden over het resultaat zijn gaan we over tot 

publiceren. 

Hier zie je foto’s van het Italiaans gebak pinza, klik hier voor ‘t recept. Eigenlijk is het een typisch Friulaans gebak dat rond de 

heksverbranding op 5 januari wordt gegeten. Sjaak heeft inmiddels al verschillende varianten uitgeprobeerd. Het probleem is dat 

ik ze allemaal erg lekker vind. Ook al delen we het gebak altijd uit in ons dorp, er blijft voldoende over om ons buikje rond te eten. 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/mayonaise-goed-slecht-traditie-trauma-natte-droom/
http://www.iltramonto.eu/ferrari-70-laferrari-aperta-gigi-buffon/
http://www.iltramonto.eu/pinza-pinsa-veneta-zucca/
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Er is niets mis mee om de wintermaanden in 

Nederland door te brengen en toch zijn we 

verschrikkelijk blij als we even tussendoor 

kunnen genieten van alle Italiaanse schoon-

heid. Aangezien de zon veel krachtiger is dan 

in Nederland, kunnen we ‘s middags lekker in 

de zon lunchen. Terwijl wij dan in een T-shirtje 

buiten zitten, lopen de Italianen dik aange-

kleed rond. Biertje in de sneeuw? Klik. 

Onze ‘heks’ die hier nog fier staat te pronken, 

was door een flinke storm richting zee gedre-

ven. Ze hebben de brandstapel een stuk ver-

derop weer kunnen oppakken en later dan 

gepland hebben ze ‘haar’ toch in de hens 

kunnen steken. In de aanloop van 5 januari 

wordt de brandstapel - pignarûl - ook ’s nachts 

bewaakt zodat jongeren van omliggende dor-

pen geen onheil kunnen uitrichten. Want hier 

in Italië geldt ook, net als in Nederland: ‘wie 

heeft de grootste’! Brandstapel in dit geval. 

Klik hier voor het verhaal van de heks. En natuurlijk drinken we in de wintermaanden geregeld een lekker rondborstige stevige rode 

wijn. Deze is van Paolo Rodaro (een Refosco van 2008). Klik hier voor onze wijnwaardingen. 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/biertje-heineken-gelato-overwinteren/
http://www.iltramonto.eu/italiaanse-heksverbranding-en-sinterklaas-de-heks-sinterklaas-zonder-baard/
http://www.iltramonto.eu/wine-rating/
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De jongeren, we kennen ze steeds meer bij naam, uit ons 

dorp Pertegada willen graag even demonstratief op de 

foto voor de Nederlandse en Belgische lezers: “hoe hou-

den we warme handen”! 

Foto linksboven: De nieuwe burgemeester van Latisana, 

Daniele Galizio (rechts) met de organisatrice van dit grote 

spektakel op de foto. AnnaGi, zoals ze door het leven gaat 

is inmiddels een van onze vriendinnen. Haar schoonmoe-

der - Donna Enza - kan geweldig Italiaans koken, klik hier. 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/donna-enza-maakt-verse-pasta-orecchiette/
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La Foghera ‘Tal Timent’La Foghera ‘Tal Timent’La Foghera ‘Tal Timent’   

De heksverbranding vindt plaats achter ons huisDe heksverbranding vindt plaats achter ons huisDe heksverbranding vindt plaats achter ons huis   

Terwijl we met de kerstdagen nog buiten op het terras zaten de lunchen kregen we op het eind van de kerstva-

kantie een ernstige weeromslag, waarbij het in een nacht zelfs tot min twaalf ging. Daarbij draaide wind en kre-

gen we vanaf de Alpen sneeuw. Verschrikkelijk. 

We waren wel blij om nog net de heksverbranding, la foghera, te hebben kunnen bijwonen alvorens terug te ke-

ren naar Nederland. Met duizenden samen achter ons huis op de dijk staan en genieten van het jaarlijkse spekta-

kel op de mooiste rivier van Europa - de Tagliamento -. Bella Italia is één groot feest zelfs in de wintermaanden.  

http://www.interino.nl/
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Okay, dan hebben we sneeuw 

en ijs op de binnenzee! Doen 

we net of het niet waar is of 

maken we foto’s en laten we je 

zien hoe wit het kan zijn aan de 

Golf van Venezia? We hebben 

voor het laatste gekozen. Voor-

al ook omdat drie kilometer ver-

derop landinwaarts (zie volgende 

pagina) er helemaal geen 

sneeuw was gevallen. Alleen 

de eerste drie kilometer aan de 

kust. Hoe vreemd het kan lo-

pen, aangezien het omgekeer-

de klimatologisch de normale 

verwachting zou zijn geweest.  Villa Greta: www.villagreta.eu: boek nu al je vakantie! 

http://www.interino.nl/
http://www.villagreta.eu
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http://www.interino.nl/
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In de wintermaanden, als je Villa Manin mooi 

met de achterliggende Alpen kunt fotografe-

ren, en het strand door de Bora (een storm-

achtige wind vanaf Triëst) een aparte sfeer 

krijgt, heeft Sjaak (eindelijk) echte Brabantse 

WORSTENBROODJES gemaakt. Een heel 

gedoe en het kostte veel meer tijd dan ge-

hoopt. Echter het resultaat mocht er wezen. 

Wat een fantastische en verrukkelijke worsten-

broodjes. Het recept was in twee dagen tijd 

maar liefst 3.200 keer gelezen. Een record. En 

nog iedere maand wordt dit recept goed beke-

ken. Klik hier om naar het recept te gaan. 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/recept-worstenbroodjes-il-tramonto-culinair/
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De mooiste zonsondergangen in Friuli Venezia Giulia...De mooiste zonsondergangen in Friuli Venezia Giulia...  

….il Tramonto legt ze voor je vast….il Tramonto legt ze voor je vast  

Weer terug van de vele vergaderingen in Nederland wordt het tijd om in Italië wat 

interviews te houden. We gaan deze keer op bezoek bij een biologische wijnboer 

met een prachtige naam, Mont’Albano (klik hier). Reden om tevens een verhaal te 

schrijven over Krimi’s, vanwege het feit dat één van de meest bekeken Italiaanse 

politieseries toch wel Montalbano is. Hou jij van charmante kale mannen, dan mag 

je ons verhaal niet missen. Denk jij dat er geen puike Italiaanse biologische wijnen 

zijn, dan raden wij je toch echt dit verhaal aan. Kom op, lees ze en laat ons weten 

of je het ermee eens bent. Veel leesplezier. 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/biologische-wijnen-montalbano/
http://www.iltramonto.eu/moord-in-italie-scerbanenco/
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Omdat we door ons interview met Mont’Albano (Sjaak samen met dochter van de eigenaar en PR medewerkster op de foto) toch 

heel dichtbij Cividale Del Friuli waren, ben ik speciaal voor onze lezers de Duivelsbrug gaan fotograferen. Kijk eens hoe mooi dit 

knetteroud dorpje (met Keltische en Romeinse bezienswaardigheden) erbij ligt met de Jurische Alpen op de achtergrond. 

http://www.interino.nl/
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Ook in de eerste maanden van een nieuw jaar blijft het één groot feest om door Friuli Venezia Giulia 

te reizen. Ieder dorpje heeft wel een prachtige oude villa. Natuurlijk heb je kans om veel meer van 

deze prachtige villa’s te zien. Villa’s die veelal nog in privébezit zijn en waarvan je in de zomermaan-

den maar weinig van kunt zien door de weelderige tuinen. En zet de auto eens aan de kant om de 

effecten van de ondergaande zon tegen de Alpenrand te kunnen bekijken. Adembenemend mooi. 

http://www.interino.nl/
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Wij zijn echte netwerkers. Voor de Stichting SAM (voor een vitale ar-

beidsmarkt) onderhouden wij een van de grootste HR werkgeversnet-

werken in Nederland. Voor SAM International en il Tramonto doen we 

dat ook in Italië. Zonder naast onze schoenen te lopen, in Italië lukt het 

ons ieder jaar beter. Natuurlijk zijn er grote verschillen in hoe je moet 

netwerken echter wij denken de juiste weg te bewandelen, de intersec-

torale. Wij schromen niet om de ene dag een culturele ontmoeting te 

hebben, de andere dag tussen artiesten te zitten om vervolgens het 

weekend af te ronden met een literaire lezing bij een wijnboer. Natuur-

lijk kennen de meeste burgemeesters en wethouders ons al tot en met 

ministers en de minister-president van Friuli Venezia Giulia. Heerlijk, 

dat netwerken. 

Foto linksboven: Fabiola Tilatti, de vrouw van wijnboer Paolo Ferrin, samen met 

Francesco Altan. Hij is in Italië een vooraanstaand criminoloog die werkelijk fan-

tastische gialli en romans schrijft (klik hier). Daarnaast onze vriendin Cecilia Scer-

banenco, de dochter van een van de Italiaanse topschrijvers, Giorgio Scerbanen-

co. (klik hier)  Foto boven: Debora Serracchiani, de minister-president van FVG, 

t.m.v. Fabiola & Paolo tijdens een politieke lezing ten huize van de Ferrins. Paolo 

Ferrin is winnaar van de eerste ‘il Tramonto Gondola d’Oro’ Award. 

Netwerken is net werken 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/italiaans-geeltje/
http://www.iltramonto.eu/altan-moord-in-italie-literatuur/
http://www.iltramonto.eu/moord-in-italie-scerbanenco/
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Olijven tapenade 

Klik hier 

Tja, de luxe van een hotel kunnen we 

ons niet veroorloven, we moeten dus 

zelf poetsen, wassen en strijken. Een 

hele klus als je veel afspraken hebt 

staan en als je zoveel uren achter je 

laptop zit te werken. 

Okay, het maakt veel goed als het bui-

ten in de zon kan plaatsvinden, het strij-

ken! Daar waar schaduw is, ligt wel nog 

steeds sneeuw. 

Na het strijken is het toch wel tijd voor 

een lekker rosétje met een toastje in de 

zon die nog steeds z’n best doet, ook al 

is het januari. En zelfs gedurende ’de 

borrel’ is het werken geblazen.  

We hadden van vrienden voor de ver-

jaardag van Ad olijven uit eigen tuin 

gekregen. Die gingen we nu bewerken 

tot een verrukkelijke tapenade, klik hier 

voor het recept. 

Stel je toch voor dat we niets lekkers op 

voorraad zouden hebben! 

En altijd maar werken ! 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/recept-olijven-tapenade/
http://www.iltramonto.eu/recept-olijven-tapenade/
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Nog net voor we weer naar Nederland moesten, konden 

we een concert bijwonen in het theater van Precenicco 

waar we ook veel mensen kennen. De twee harpistes 

hebben we leren kennen tijdens de uitreiking van de il 

Tramonto Gondola d’Oro Award 2016 door de minister 

van Landbouw, Cristiano Shaurli. De prosecco van 

Umberto Baccichetto heeft deze eretitel gewonnen, klik 

hier. Tijdens het grote feest hebben deze twee dames 

een fantastisch 

concert gegeven: 

de vierjaargetijden 

van Antonio Vivaldi. 

Samen reizen ze 

over de gehele 

wereld en treden op 

met real big stars, 

zoals Pavarotti en 

anderen op hoog 

niveau. 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/il-tramonto-golden-gondola-award-2016/
http://www.iltramonto.eu/il-tramonto-golden-gondola-award-2016/
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Zelf mayonaise maken? Ja, als ik 

het kan, dan kan jij het ook. Klik 

hier om naar het recept te gaan. 

Succes !!! 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/mayonaise-goed-slecht-traditie-trauma-natte-droom/
http://www.iltramonto.eu/mayonaise-goed-slecht-traditie-trauma-natte-droom/
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Vooral Ad heeft een vreselijke hekel aan car-

naval dus vluchten we richting Italië. 

‘Carnevale’ kent een totaal ander concept dat 

het Nederlandse (Limburgse / Brabantse). So-

wieso wordt er alleen carnaval gevierd op zon-

dag en dan alleen voor de kleintjes. Hoempa 

pa muziek kennen ze niet. Er is niet zoiets als 

carnavalsschlagers of iets dergelijks. Dus voor 

ons een fijne kans om een start te maken in de 

tuin, de winter eruit te snijden. 

Dit jaar veel cactussen bevroren, dus we had-

den heel wat te doen. Natuurlijk even een paar 

foto’s maken op het kerkplein op 50 meter van 

ons huis en verder geen last van dat 

‘vreselijke’ feest waar Ad een trauma aan 

heeft overgehouden. 

‘Carnevale’ 

De lente is in aantocht! 

 

GELUKKIG 

http://www.interino.nl/
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Wij kokkerellen zelf erg veel omdat we het heerlijk vinden om lekker te eten maar ook omdat we het verschrikkelijk leuk 

vinden om anderen te plezieren met onze recepten. Het enige punt is dat als we koken, wij vaak voor meerdere dagen 

‘eten’ hebben. Dan is het porties maken en in de diepvries stoppen want ook wij willen niet 3 dagen achtereen hetzelfde 

eten. En dan kan het toch zomaar eens gebeuren dat we elkaar rond 11 uur aankijken: wat doen we straks? Broodjes als 

lunch, weer iets uit de diepvries of verwennen wij ons door naar het enige wok-restaurant in deze regio te gaan? Het blijft 

moeilijk voor een andere ‘keuken’ dan de Italiaanse om vaste ‘voet aan de Italiaanse grond te krijgen.’ Je kunt het echt niet 

vergelijken met Wok Palace in Swalmen, waar we erg graag heen gaan, zelfs vanuit Eindhoven! Niettemin zijn we makke-

lijke eters en genieten we erg van een ander smaakpallet. 

Zo’n bezoekje aan  de 

Italiaanse Chinees be-

tekent vaak ook dat we 

snel erna zelf Indisch 

gaan koken. 

Veelal doen we dat 

buiten zodat het binnen 

niet al te zeer ‘stinkt’. 

Wijzelf vinden het ver-

rukkelijk als het hele 

huis geurt naar knoflook en kentjoor maar Italianen die bij ons op be-

zoek komen, walgen er vaak van.  

De Italiaanse keuken zoals we die in Nederland gepresenteerd krijgen 

laat ons geloven dat Italianen knoflook gebruiken. Het tegendeel komt 

dichter bij de waarheid. De meeste mensen om ons heen gebruiken 

het absoluut niet en als ze het al toepassen, dan een klein teentje 

(spicchio) dat na een paar minuten in de olie mee te hebben gebak-

ken er weer snel wordt uitgehaald. Ze weten niet wat lekker is, die 

‘spaghettivreters’.  

http://www.interino.nl/
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In maart zijn we weer even terug om alles te controleren. Het weer is lenteachtig en we zitten weer te ‘zweten’ tijdens 

de lunch. We hebben kennisgemaakt met trouwe lezers van ‘il Tramonto’. Wat een lieve Delftenaren, Anke en Aldo 

(een echte ‘Italo-Nederlander’). Hun boeiende levensverhaal kun je hier lezen. Binnenkort gaan wij hen bezoeken, ze 

hebben een huis tegen de bergen die wij vanaf onze balkons kunnen zien. We kijken terug op een supergezellige dag. 

Anke & Aldo voor Villa ManinAnke & Aldo voor Villa ManinAnke & Aldo voor Villa Manin   

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/terrazzieri-frulie-terrazzo-de-stefano/
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Inmiddels hebben we in de 
eerste 10 weken van dit jaar 
al weer 120 vacatures uitge-
zet binnen het werkgevers-
netwerk SAM en hebben we 
een bijdrage geleverd om 
diverse mensen aan een 
baan te helpen. We hebben 
inmiddels 150 duizend lezers 
op de website van SAM 
(www.samzon.mobi) en willen 
met onze Italiaanse verhalen 
niet achterblijven, dus doen 
we ons best door enkele in-
terviews te organiseren. Deze 
keer met de producent van ’s 
werelds meest exclusieve 
balsamico. Klik hier voor het 
verhaal. 
 
Door goed te plannen kunnen 
we ook nog eens de hoogste 
kerktoren van Italië bezoe-
ken, klik hier. Informatie verg-
aren voor twee blogs op één 
dag, best zwaar en toch zó 
leuk. Zo is ons leven! Natuur-
lijk zijn er minder leuke mo-
menten maar waarom zouden 
we die aan ‘de man bren-
gen’? 
Wij willen plezier verkondigen 
en mensen laten meegenie-
ten met onze mooie momen-
ten. Daar is toch niets mis 
mee, of wel! 

INTERVIEW: BALSAMICO DI MIDOLINI 

http://www.interino.nl/
http://www.samzon.mobi
http://www.iltramonto.eu/balsamico-midolini-balsamicoazijn-herkomst-balsamico/
http://www.iltramonto.eu/hoogste-kerktoren-italie-mortegliano/
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Bezoek onze website: 
www.iltramonto.eu 

Het digiHet digiHet digi---magazine magazine magazine il tramontoil tramontoil tramonto   wordt wordt wordt 
uitgegeven door INTERINO VOF Groupuitgegeven door INTERINO VOF Groupuitgegeven door INTERINO VOF Group   
Dit magazine wordt verstuurd naar Italië liefhebbers 

en lezers die geïnteresseerd zijn in de regio ‘Friuli 

Venezia Giulia’. Is dit blad ook interessant voor 

familie, vrienden, buren of collega’s, stuur het dan 

a.u.b. door en laat hen zich hier gerust aanmelden. 

Bezoek onze website voor alle edities, klik hier. 

 

Wil je dit bulletin niet meer ontvangen, klik hier 

Adverteren? 
Klik hier 

Skype: adsmets 
E-mail: info@iltramonto.eu 
Foto’s: Ad Smets 
Redactie: Sjaak Verweij 

Il TramontoIl TramontoIl Tramonto   
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Bezoek onze blog voor alle recepten 

klik hier 

Villa GretaVilla Greta  

Vakantie in ItaliëVakantie in Italië  
www.villagreta.euwww.villagreta.eu  

Volg ons ook op: 

il Tramonto Culinair: 

Gevulde kip met huisgemaakte pesto, klik 

Spätzle op basis van rode bieten, klik 

Gevulde courgette, klik 

Ossenhaas met stroop, klik 

http://www.interino.nl/
http://www.iltramonto.eu/
mailto:info@iltramonto.eu?subject=graag%20wil%20ik%20het%20gratis%20digitale%20blad%20'Il%20Tramonto'%20ontvangen
http://www.iltramonto.eu/wp/iltramonto/
mailto:info@iltramonto.eu?subject=Wilt%20u%20mij%20uit%20de%20verzendlijst%20van%20'Il%20Tramonto'%20halen,%20waarvoor%20dank.
http://www.iltramonto.eu/partners/
http://www.iltramonto.eu/category/recepten/
http://www.villagreta.eu
http://www.villagreta.eu/
https://www.facebook.com/groups/329944377030367/
http://www.iltramonto.eu/recept-kipfilet-gevuld-pesto/
http://www.iltramonto.eu/culinair-recept-spatzle-pasta-met-spekjes-en-gerookte-ricotta/
http://www.iltramonto.eu/recept-kip-gevulde-courgette/
http://www.iltramonto.eu/culinair-recept-ossenhaas-appelstroop-rode-kool/

